ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เรื่อง การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
.............................................................
อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 17 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม
2562
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้พิจารณาเห็นชอบการทบทวนร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เมื่อคราวสมัยประชุมวิสามัญ สมัย
ที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน ให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

(นายทิวา นะราเทียม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โทรศัพท์ 044-666186/โทรสาร 044-666186

คำนำ
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น
ดังนั้ น เพื่ อให้ ก ารดำเนิ น การให้ เป็น ไปตามกฎหมายดังกล่ าว องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบล
หนองบอน จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้ โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐ วิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณา ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทำร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อ มูล
นำมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คระกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพั ฒ นาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้ บริห าร
ท้องถิ่น
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองบอน ในคราวประชุ ม สมัย วิส ามัญ สมั ย ที่
1/2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดำเนินการ
ประกาศใช้ต่อไป

(ลงชื่อ) ..........................................................ผู้อนุมัติ
(นายทิวา นะราเทียม)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
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***********************************

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอประโคนชัย
ห่างจากที่ทำการอำเภอประโคนชัยประมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 54 กิโลเมตร
อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบอน อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 24 เลี้ยวขวาบริเวณที่ทำการอำเภอ
ประโคนชัย ผ่านบ้านหนองไผ่ บ้านยาง และบ้านห้วยเสลา พื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีเนื้อที่
ประมาณ 67 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 41,875 ไร่)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบอน ทั้งตำบล เดิมจัดตั้งเป็น
สภาตำบลหนองบอน ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เมื่อวันที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539
อาณาเขต
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลโคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ทิศใต้
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลละเวี้ย อ.ประโคนชัย ตำบลเขาดินเหนือ
ตำบลโนนเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรมั ย์
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตจดพื้นที่ตำบลเขาคอก และตำบลปังกู อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
โดยมีพื้นที่แยกตามหมู่บ้านดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน
หนองบอน
ห้วยเสลา
ยาง
พูนสุข
หนองน้ำขุ่น
หนองน้ำใส
โนนเสน่ห์
หนองโจรง
หนองน้ำใส
สุขสำราญ
ห้วยเสลา
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ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
1.
2.
3.
4.

นายทิวา
นายสมาน
นายทองแก้ว
นางพิสมัย

นะราเทียม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ศรีเพชร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ดียิ่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
แซวประโคน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก
อบต.

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนตอนต้น

-4สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
1. นายจักรกฤษ สิงห์ธนะ
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
2. นายเพียร ขอสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
3. นายบุญเริก ต่อแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
4. นายณรงค์ หาสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
5. นายวันชัย การะเกต
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
6. นางปราณีต เรืองไพศาล
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
7. นายสวิน คำทอง
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
8. นายลำพอง ปะสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
9. นายพีรพล จิตรเย็น
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
10. นายสมโภช หมายซ่อนกลาง สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
11. นายยม เอปประโคน
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
12. นายเทียว สายแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
13. นายบุญจันทร์ แย้มศรี
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
14. นายเลื่อนศักดิ์ แก้วประโคน สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
15. นายเดช ไกรสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
16. นายสมชาย ธรรมดา
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
17. นายสวัสดิ์ วินประโคน
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
18. นายมนต์ พรหมเอาะ
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
19. นายธวัชชัย ปะสุข
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
20.นายประกิจ นะราเทียม
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน
21. นายสว่าง สร้อยจิตร
สมาชิกสภา อบต.หนองบอน

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 11

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (จำนวน ๕ สำนัก/กอง)
พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้าง
๑. สำนักงานปลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
- พนักงานจ้างทั่วไป
รองปลัด อบต.
(๑) คนงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักตรวจสอบภายใน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

๒. กองคลัง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(1) ลูกจ้างประจำ 1 ตำแหน่ง
(2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1
ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อำนวยการกองช่าง
นายช่างเขียนแบบ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานประปา

(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
ครู จำนวน 8 ตำแหน่ง

๓. กองช่าง
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 ตำแหน่ง
- พนักงานจ้างทั่วไป
(๑) คนงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
๔. กองการศึกษา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
(๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(2) ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 3 ตำแหน่ง
๕. กองสวัสดิการสังคม

(1) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(2) นักพัฒนาชุมชน
(3) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(4) เจ้าพนักงานธุรการ
รวม
จำนวน 36 คน

จำนวน 9 คน

องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองบอนแบ่ งโครงสร้างการบริห ารงานออกเป็ น 1 สำนั ก กับ อี ก
4 กอง ทั้งหมด 5 ส่วนราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 36 คน พนักงานจ้าง จำนวน 9 คน
รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้
1. สำนักงานปลัด
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบลการจัดทำร่างข้อบังคับ
การจัดทำทะเบียนคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การให้ ค ำปรึ ก ษางานในหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบการปกครอง บั งคับ บั ญ ชา พนั กงานส่ ว นตำบล และ
พนักงานจ้าง การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 งาน คือ
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1.1 งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานวิชาการเกษตร
- งานกิจการสภา
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
- งานข้อบัญญัติ อบต.
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานกฎหมายและคดี
- งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 งานตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภาย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.5 งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.6 งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานควบคุมมลพิษ
- งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- งานติดตามตรวจสอบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

-72. กองคลัง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ -รายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน
การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได้ ประเภท
ต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งเงินคงเหลือประจำวันการรับ และ
จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน
ของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ
การจั ดเก็บ ภาษี การประเมิน ภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพั ฒ นารายได้ การออกใบอนุ ญ าตและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
2.1 งานการเงิน
- งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
- งานการเงินและงบทดลอง
- งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. กองช่าง
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการ ใช้จ่ายเงินของ อบต.การอนุมัติ
เพื่อ ดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้าง ที่
อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.การให้คำแนะนำปรึกษา เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

-83.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
- งานออกแบบ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
- งานระบายน้ำ
- งานจัดตกแต่งสถานที่
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3.4 งานผังเมือง
- งานสำรวจและแผนที่
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4. กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึ กษา ส่งเสริมการวิจัย
การวางโครงการสำรวจเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบ การพิจารณา กำหนดนโยบาย
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ งาน คือ
4.1 งานบริหารงานการศึกษา
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
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- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานห้องสมุด พิพิทธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
4.3 งานฝ่ายกิจการโรงเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน
- งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5. กองสวัสดิการสังคม
มีภ าระหน้าที่เกี่ยวการงานสวัสดิการสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการสังคม สง
เคราะห การส่งเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผู้สูอายุ ผู้พิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน
และชุมชนแออัด การสงเสริมกีฬา การจัดใหมีและ สนับสนุนกิจกรรมศูนยเยาวชน การสงเสริมงานประเพณี
ทองถิ่น และกิจกรรมทางศาสนา งานหองสมุด และ งานสวนสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบ
เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาที่อื่น ที่เกี่ยวของ มีทั้งหมด 7 งาน ดังนี้
5.1 งานสังคมสงเคราะห์
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.2 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.3 งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานส่งเสริมอาชีพ
- งานพัฒนาสตรี
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
แผนการสาธารณสุขและข้อบังคับตำบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขงานเฝ้าการระวังโรคการเผยแพร่ฝึกอบรมการให้สุขศึกษาการ

-10จัดทำงบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์
จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
5.4 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลโรงงาน
- งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
- งานอาชีวอนามัย
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.5 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานสาธารณสุขมูลฐาน
- งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.6 งานควบคุมโรค
- งานการเฝ้าระวัง
- งานระบาดวิทยา
- งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
- งานโรคเอดส์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
5.7 งานบริการสาธารณสุข
- งานรักษาและพยาบาล
- งานชันสูตรสาธารณสุข
- งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานของ
องค์การบริห ารส่ว นตำบล เสนอแนะในกิจ กรรมขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลในการดำเนิน งานต่า งๆ
เช่น การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , ประชุมการจัดอบรม
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ
1.2 สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีลักษณะลาด
ต่ำ จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน มีหนองน้ำขนาดเล็ก มี
น้ำเฉพาะฤดูฝน ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งขอดประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก
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ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ป ระชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณ หภูมิระหว่าง ๓๕ –
๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน
ในเดือนกรกฎาคม แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐
มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑5 องศา
1.4 ลักษณะของดิน
ลั ก ษณะดิ น ของพื้ น ที่ องค์ การบริ หารส่ วนตำบลหนองบอน มี ส ภาพเป็ น ดิ น ร่ ว นปนทราย
บางส่วนเป็นดินร่วน เหมาะแก่การเพาะปลูกและยังมีความอุดมสมบูรณ์
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 4 แห่ง แหล่งน้ำทั้ง 4 แห่ง เคยเป็น
แหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอ
กับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้
ลำห้วย
แห่ง สระน้ำ
3
แห่ง
หนองน้ำ
12 แห่ง บ่อน้ำตื้น
แห่ง
ลำคลอง
2
แห่ง บ่อบาดาล
แห่ง
บึง
2
แห่ง อ่างเก็บน้ำ
1
แห่ง
แม่น้ำ
แห่ง ฝาย
4
แห่ง
อื่นๆ (ระบุ)
แห่ง เหมือง
แห่ง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้
เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ และทางราชการปลูกในวันสำคัญของชาติ
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลมี จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 3 บ้านยาง
หมู่ที่ 4 บ้านพูนสุข
หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำใส
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจรง
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หมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสลา

หมูที่ 10 บ้านสุขสำราญ

กำนันตำบลหนองบอน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จำนวน 5 คน ดังนี้
1. กำนันสันติ สงนวน
2. กำนันราช ปุยะติ
3. กำนันเอี่ยม เอี่ยมอิทธิฤทธิ์
4. กำนันสุพจน์ ปะสุข
5. กำนันเพียร ศรีมาตร
คนปัจจุบัน
11 คน
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ตารางทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองบอน กำนันตำบลหนองบอน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน
ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ชื่อหมู่บ้าน
หมายเหตุ
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองบอน
นายเพียร ศรีมาตร
กำนัน
บ้านห้วยเสลา
นายจรัต ทาเงิน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านยาง
นายรวี เนาว์ประโคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านพูนสุข
นายอุสาห์ คงสืบเสาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำขุ่น
นายภัสกร พรหมเอาะ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำใส
นายอธิป วิจิตร
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านโนนเสน่ห์
นายเฉลียว ผลพาเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองโจรง
นายพงษ์วิสุทธิ์ เงางาม
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านหนองน้ำใส
นายประดิษฐิ์ สุบันนาจ
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านสุขสำราญ
นายมอน เนาว์ประโคน
ผู้ใหญ่บ้าน
บ้านห้วยเสลา
นายจักรพงษ์ ดำรงศักดิ์ศิริ
ผู้ใหญ่บ้าน

2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน ประชาชนให้ความร่วมมือด้าน
การเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. 2555 ประชาชน
มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 4,194 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น 5,573 คน คิดเป็นร้อยละ 75.26 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
4,194 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,573 คน คิดเป็นร้อยละ 75.26 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรม
และให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้
พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารบริหารส่วนตำบล ใน
การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

-13จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่ วนร่วมในการพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตำบล นอกจากนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนั กงานองค์การบริห ารส่ วนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับมาพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตำบลให้ เจริญ เท่าเทียมกับ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลอื่ น ๆ และองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลมี โ ครงการจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ในการ
ปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านบริการ
3.ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ในเขต อบต.หนองบอน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
8,003 คน แยกเป็นชาย 3,970 คน หญิง 4,033 คน มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,048 ครัวเรือน
เพศชาย
เพศหญิง
รวม
จำนวน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
(คน)
(คน)
(คน)
(หลังคาเรือน)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

บ้านหนองบอน
บ้านห้วยเสลา
บ้านยาง
บ้านพูนสุข
บ้านหนองน้ำขุ่น
บ้านหนองน้ำใส
บ้านโนนเสน่ห์
บ้านหนองโจรง
บ้านหนองน้ำใส
บ้านสุขสำราญ
บ้านห้วยเสลา
รวม

276
345
517
227
599
508
255
453
158
241
391
3,970

279
364
522
247
618
532
252
450
151
224
394
4,033

555
709
1,039
474
1,217
1,040
507
903
309
465
785
8,003

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒

162
188
265
121
287
251
143
242
84
119
186
2,048

-14-

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมู่บ้าน
บ้านหนองบอน
บ้านห้วยเสลา
บ้านยาง
บ้านพูนสุข
บ้านหนองน้ำขุ่น
บ้านหนองน้ำใส
บ้านโนนเสน่ห์
บ้านหนองโจรง
บ้านหนองน้ำใส
บ้านสุขสำราญ
บ้านห้วยเสลา
รวม

พ.ศ. 2557
ชาย
หญิง
๒๗๖
๒๗๗
๓๓๖
๓๕๑
๕๑๒
๕๐๔
๒๑๙
๒๔๐
๕๘๐
๕๙๕
๕๐๔
๕๒๐
๒๔๘
๒๕๒
๔๔๑
๔๓๑
๑๖๕
๑๖๑
๒๓๕
๒๒๔
๓๗๘
๓๗๖
๓,๘๙๔ ๓,๙๓๑
๗,๘๒๕

จำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี)
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 25๖๐
พ.ศ. 25๖๑
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
๒๘๔
๒๗๕
280
273
280
280
286
280
๓๓๔
๓๔๕
328
342
340
350
348
355
๕๑๑
๕๐๑
506
501
510
513
510
512
๒๒๒
๒๓๘
226
243
230
245
228
245
๕๗๙
๖๐๓
592
605
587
612
593
613
๔๙๗
๕๒๘
501
542
503
537
498
539
๒๔๖
๒๔๙
248
256
251
255
247
253
๔๓๘
๔๒๘
441
433
447
431
449
437
๑๖๖
๑๖๒
165
161
160
160
161
157
๒๓๖
๒๑๔
240
217
241
219
240
222
๓๘๐
๓๗๙
391
381
394
383
390
386
๓,๘๙๓ ๓,๙๒๒ 3,918 3,954 3,943 3,985 3,950 3,999
๗,๘๑๕
7,872
7,928
7,949

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๒

พ.ศ. 25๖๒
ชาย
หญิง
276
279
345
364
517
522
227
247
599
618
508
532
255
252
453
450
158
151
241
224
391
394
3,970 4,033
8,003

-153.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ช่วงอายุและจำนวนประชากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน แยกได้ดังนี้
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
จำนวนประชาชากรเยาวชน
อายุต่ำกว่า 18 ปี
934
933
จำนวนประชากร
อายุ 18-60 ปี
2589
2552
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
อายุมากกว่า 60 ปี
447
548
รวม
3,970
4,043
รวมทั้งสิ้น 8,003 คน

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙
อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙0 ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ให้กบั ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
ตำบลหนองบอน มีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำนวน 11 แห่ง ดังนี้
ที่
ชื่อสถานศึกษา
ที่ตั้ง
เปิดสอน
1 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา
หมู่ 1 บ้านหนองบอน
อนุบาล - ป.6
2 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยฯ)
หมู่ 3 บ้านยาง
อนุบาล - ม.3
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
อนุบาล - ป.6
4 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
หมู่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
อนุบาล - ป.6
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา
หมู่ 11 บ้านห้วยเสลา
อนุบาล – ม.3
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน
หมู่ 1 บ้านหนองบอน
ปฐมวัย
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสลา
หมู่ 2 บ้านห้วยเสลา
ปฐมวัย
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ 5 บ้านหนองน้ำขุ่น
ปฐมวัย
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 7 บ้านโนนเสน่ห์
ปฐมวัย
10 ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านยาง
หมู่ 3 บ้านยาง
ปฐมวัย
11 ศูนย์ กศน. ประจำตำบล
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา
ประถม-มัธยมปลาย
4.2 สาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน มีสถานพยาบาล 1 แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลหนองบอน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
คอยให้บริการแก่ประชาชน ทั้ง 11 หมู่บ้าน การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลหนองบอน มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน ทำหน้าที่ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชนส่งเสริม
และพัฒนาระบบสาธารณะสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

-16- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบอน จำนวน 1 แห่ง
- รถกู้ชีพ 1669 (EMS) จำนวน 1 คัน
- เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จำนวน 6 คน
- ข้าราชการ 4 คน
- พนักงานจ้างชั่วคราว 4 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุข 140 คน
- ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน พร้อมรถบริการ ตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่ตั้ง
อยู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
4.3 อาชญากรรม
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหนองบอนไม่ มี เหตุ อ าชญากรรมเกิ ด ขึ้ น แต่ มี เหตุ ก ารณ์ ลั ก ขโมย
ทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ด ำเนินการป้องกันการเกิด
เหตุดังกล่ าว จากการสำรวจข้อมูล พื้น ฐานพบว่า ส่ว นมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบั ติภัยอย่างถูกวิธี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุด
บริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบ
เป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมช น
ได้ รั บ ผลกระทบเป็ น อย่ า งมาก การแก้ ไ ขปั ญ หา คื อ การแจ้ ง เตื อ นให้ ผู้ ป กครองดู แ ลบุ ต รหลานของตน
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เ กิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จากการจับกุมของสถานีตำรวจภูธร ประ
โคนชัยและ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอประโคนชัย (ศป.ปส.อ.ประโคนชัย)พบว่าพื้นที่
ตำบลหนองบอนยังมีผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น
การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึ กอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็น
เรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
6. ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

-175. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
5.1 เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมขนส่ งในพื้ น ที่ รับ ผิ ด ชอบขององค์ การบริห ารส่ ว นตำบลหนองบอน มี ท างหลวง
แผ่นดิน 2 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 2165 ระหว่าง พาชี -โนนเจริญ ทางหลวงหมายเลข 2445 สาย ประ
โคนชัย – บ้านกรวด ที่ผ่านเขตองค์การบริหารส่วนตำหนองบอน มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตและถนนลูกรังเป็น
ถนนในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยแยกเป็นรายการ ดังนี้
(1) ถนนลาดยาง 7 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(2) ถนนลูกรัง จำนวน 86 สาย สภาพใช้งานได้ดีแต่จะลำบาทในช่วงฤดูฝน
(3) มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 59 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(5) มีถนนหินคลุก จำนวน 8 สาย สภาพใช้งานได้ดี
(6) มีถนนดิน จำนวน 25 สาย สภาพใช้งานได้ดีแต่จะลำบาทในช่วงฤดูฝน
(7) มีสะพาน จำนวน 2 สะพาน
5.2 การไฟฟ้า
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และ
วิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณ
ในส่วนนี้ไว้แล้ว
5.3 การประปา
การประปา องค์การบริห ารส่ วนตำบลมีกิจการประปาเป็นขององค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลเอง
สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำ
ดิบ ในการผลิตประปาต้องขอใช้จ ากพื้น ที่อื่นทำให้ มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริห ารส่ว นตำบลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
(1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 1,900 หลังคาเรือน
(2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน 3 แห่ง
(3) ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย 800 – 870 ลบ.ม. ต่อวัน
(4) แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก
-อ่างเก็บน้ำและสระน้ำหนองใหญ่ (แหล่งน้ำผิวดิน)
-แหล่งน้ำใต้ดิน

-185.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชน
ได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ เช่น
โทรศัพท์มือถือ สำหรับสถานที่ราชการ ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีไปรษณีย์ แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์ประจำ
อำเภอ ซึ่งมี จำนวน 1 แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)
หยุดวันอาทิตย์
- มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบทั้ง 11 หมู่บ้าน
- มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่ แต่ก็มีบางรายการที่
ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนการดำเนินภารกิจบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ทำนา รองลงมาคือ ทำไร่ รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันประชาชนหันมาปลูกอ้อย
และมันสำปะหลังมากขึ้น เนื่องจากการทำนาจะต้องอาศัยน้ำเป็นจำนวนมาก มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน
ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว บางปีฝนทิ้งช่วงทำให้หญ้าขึ้นข้าวตาย จึงทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มกับการลงทุน
6.2 การประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีการประมง เป็นการจับปลาตามธรรมชาติ บริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
6.3 การปศุศัตว์
การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน
ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน
6.4 การบริการ
โรงแรม
แห่ง
ร้านอาหาร
3
แห่ง
โรงภาพยนตร์
แห่ง
สถานีขนส่ง
แห่ง
ร้านเกมส์
แห่ง

-196.5 การท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในชุมชน เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ
6.6 อุตสาหกรรม
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีอุตสาหกรรม แต่มีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก
จำนวน 31 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร
แห่ง
บริษัท
แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
แห่ง
ร้านค้าต่างๆ
84 แห่ง
ซุปเปอร์มาเก็ต
- แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม
1. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้
2. กลุ่มอาชีพข้าวหอมมะลิ 105
3. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. กองทุนหมู่บ้าน
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
6. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ OTOP
7. กลุ่มธนาคารข้าว
6.8 แรงงาน
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ
๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับ จังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

-207. ศาสนา ประเพณี วัฒนาธรรม
๗.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนในตำบลหนองบอน จะนับถือศาสนาพุทธส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 95% และนักถือ
ศาสนาอื่นร้อยละ 0.2 โดยมีศาสนสถาน 11 แห่ง ดังนี้
ชื่อวัด

บ้าน

หมู่ที่

วัดบ้านห้วยเสลา

บ้านห้วยเสลา

2

วัดบ้านยาง

บ้านยาง

3

วัดหนองน้ำขุ่น

บ้านหนองน้ำขุ่น

5

สำนักสงฆ์บ้านหนองบอน

บ้านหนองบอน

1

สำนักสงฆ์สะเดากอง

บ้านพูนสุข

4

สำนักสงฆ์โคกเปราะ

บ้านหนองน้ำใส

6

สำนักสงฆ์บ้านโนนเสน่ห์

บ้านโนนเสน่ห์

7

สำนักสงฆ์บ้านหนองโจรง

บ้านหนองโจรง

8

สำนักสงฆ์หนองเสม็ด

บ้านห้วยเสลา

11

โบสถ์คริสต์บ้านหนองบอน

บ้านหนองบอน

1

โบสถ์คริสต์บ้านสุขสำราญ

บ้านสุขสำราญ

10

7.2 ประเพณีและงานประจำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

มกราคม
พฤษภาคม
เมษายน
พฤศจิกายน
กรกฎาคม ตุลาคม

หมายเหตุ
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอ
เสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาพื้นบ้าน ไทย เขมร ส่วย ลาว

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนคือ หัตถกรรมจากไม้ที่กลุ่ม
หัตถกรรมรวมกลุ่มกัน จำหน่าย ซึ่งเป็นสินค้า OTOP

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
น้ำที่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนส่วนใหญ่ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่
ได้จากน้ำฝน และน้ำใต้ผิวดินซึ่งจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่
สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งละหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่ง
น้ำผลิตน้ำประปาบริการพี่น้องประชาชน
8.2 ป่าไม้
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มีป่าไม้
8.3 ภูเขา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนไม่มี ภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ตามลำดับ และมี
พื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่ ป่าช้า ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่
มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วน ต้องอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ มีความตื่นเขิน ปัญหาคือไม่มีงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้ การแก้ไข
ปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน เช่น โครงการขุดลอกแหล่งทั้งพื้นที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ทำให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่
****************************
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการ
ติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามที่ ก ำหนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆ รวม ๖ คณะอั น
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งโอกาสและความเสมอภาคทางสั ง คม
คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการสร้างการเติ บ โตบนคุณ ภาพชี วิต ที่ เป็ น มิ ต รต่อ สิ่ งแวดล้ อ ม และ
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบใน
การดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนำ

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมี
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ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบ
กับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสำคัญ ต่อการพัฒ นาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอืน่ ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้า
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดี ย วกั น การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้างประชากรที่ มี สั ด ส่ วนประชากรวั ย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญ
กับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึง
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ

24
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงใน
ทุกระบบ อาจก่อให้ เกิดความเสี่ ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญ หายาเสพติด
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมืองในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปั ญ ญาประดิษฐ์ อิน เทอร์ เน็ ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่ หุ่ นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น
แนวโน้ มสำคัญ ที่จ ำเป็ น ต้องมีก ารติ ดตามอย่างใกล้ ชิด อาทิการรวมกลุ่ ม ทางการค้าและการลงทุน ที่จะมีค วาม
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ

นอกจากนั้ น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่ ก ารเป็ น สั งคมสู งวัยระดับ สุด ยอดในปี
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึน้ และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ซึ่ งจะยิ่ งทำให้ เกิ ด ความเสี่ ย งต่ อ การเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ และการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่อ งกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใน
การสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญ และความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่ น คงด้ านพลั งงานและอาหารมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วามสำคั ญ เพิ่ ม มากขึ้ น กฎระเบี ย บและข้ อ ตกลงด้ า น
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สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึน้ โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ
เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่
ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์
ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุม่ ประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพ
จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒ นาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกีย่ วข้องซึง่ กันและกัน โดยประเทศไทย
จำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ แ ละกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน
ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่
ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อ
ยอดการพัฒ นาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้ อ งให้ ค วามสำคั ญ กับ การสร้างสมดุ ล ความมั่ น คงด้ า น
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการ
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พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความ
พร้ อ มในการที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานและมี ก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บกติ ก าสากลในด้ านต่ า งๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี และลดความขั ด แย้งภายในประเทศ โดยที่ น โยบายการพั ฒ นาต่ า งๆ
จำเป็น ต้องคำนึ งถึงความสอดคล้องกับ โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่ อาจจะมี ความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒ นาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การดำเนิน งานเพื่อให้ เกิด การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่ น คง หมายถึ ง การมี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย จากภั ย และการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
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มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองทีม่ ั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒ นาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความ
มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร
พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่ งยื น จนเข้ า สู่ ก ลุ่ ม ประเทศรายได้ สู ง ความเหลื่ อ มล้ ำ ของการพั ฒ นาลดลง ประชากรมี ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ได้ รั บ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทการพั ฒ นาที่ เปลี่ ย นแปลงไป และประเทศไทยมี บ ทบาทที่ ส ำคั ญ ในเวที โ ลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงใน
ภู มิ ภ าค ทั้ งการคมนาคมขนส่ ง การผลิ ต การค้ า การลงทุ น และการทำธุ รกิ จ เพื่ อ ให้ เป็ น พลั งในการพั ฒ นา
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับ และเยี ย วยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
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๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกี ฬาในการสร้างคุณ ค่าทางสั งคมและพั ฒ นา
ประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้ จัดทำขึ้น ใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้ อมนำหลั ก “ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒ นาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สั งคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้
ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี ในลั ก ษณะการแปลงยุ ท ธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิ บั ติ โดยในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้เห็นผล
เป็ น รู ป ธรรมในช่ว ง ๕ ปี แรกของการขับ เคลื่ อ นยุท ธศาสตร์ช าติ เพื่ อ เตรีย มความพร้อ มคน สั งคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
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๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เป้าหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๓ ไทยแลนด์ ๔.๐
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการนำ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ “ไทยแลนด์
๔.๐” มาใช้เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ ประการ ได้แก่ ๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนา (Imbalance Trap) โดยมีเป้าหมายเพื่อนำประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม
ซึ่งไทยแลนด์ ๔.๐ คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ ประกอบด้วย
๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มี
รายได้สูง (High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
กลไกดังกล่าวประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร

31
จัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการ
บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้
ปานกลาง
๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจายรายได้
โอกาสและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความ
ท้าทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
แบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องคำนึงถึงการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม โดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมที่คำนึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การคำนึงถึงประโยชน์ที่
ได้จากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสำคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน
กลไกขับเคลื่อน ทั้ง ๓ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน
เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุน
ต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมาก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาคน สร้างการวิจัยและ
พัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการ
ดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมาและต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง

๑.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
➔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗'
เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ ำโขง
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณ
แอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร
อยู่ ทาง ตอนเหนื อของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพ านไปจนถึงแม่น้ ำโขง เทือกเขาที่ แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
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๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนก
เป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทำการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่
ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำ และขาด
ธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทำให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ำชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ำที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่นำ้ มูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่
จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาย่อย ได้แก่ ลำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำเสียว ลำน้ำเลย ลำ
น้ำพอง และลำตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ำบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ำเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้
จำนวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยัง ต่ำ
กว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็น ป่าเบญจพรรณ
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการใน
ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
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๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟ้า
๒.๖.๒ ประปา
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจำนวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อย
ละ ๐.54 โดยจั งหวัดนครราชสี มา มีป ระชากรมากที่ สุ ด ๒.58 ล้ านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบ ลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒
ของประชากรภาค ตามลำดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี
สัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกำลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกำลัง
แรงงาน ของภาค จำนวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48
ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับ
มัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05
ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษามี ทุ ก ระดั บ โดยระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี ๕๓ แห่ ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗
แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้น ที่ ในปี
2560 มีจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ ง โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7
แห่ง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓
ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ย
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ร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัด
มากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจำนวนการ
เกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลง
จาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจำนวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามาก
ที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ ำ ดินคุณภาพต่ำ
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ” จำเป็ น จะต้ อ งแก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐานควบคู่ ไปกั บ การพั ฒ นาการวิจั ย เพื่ อ ใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่
ที่เชื่อมโยงภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อกับ โครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมี
การเจริญ เติบ โตอย่างรวดเร็ว มาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒ นาใหม่ ๆ ให้ แก่ภ าค เพื่ อให้ มีอัตราการเติบโตที่ สู ง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่ อ แก้ ปั ญ หาปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นน้ ำ และดิ น ให้ เอื้ อ ต่ อ การ
ประกอบอาชีพ การดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คนจน ผู้ ด้ อ ยโอกาส และผู้ สู ง อายุ ให้ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่ อ ยกระดั บ การผลิ ต และการสร้างมู ล ค่ าเพิ่ ม โดยใช้ ค วามรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ
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๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าฐาน

อัตราการเจริญเติบโต 892,676
ทางเศรษฐกิจของภาค ล้านบาท
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

0.446
(ปี 2560)

ค่าเป้าหมาย
๒๕๖๒
ขยายตัว
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่ำ
กว่า
0.446

๒๕๖๓
ขยายตัว
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่ำ
กว่า
0.446

๒๕๖๔
ขยายตัว
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่ำ
กว่า
0.446

๒๕๖๕
ขยายตัว
ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ
3.5
ลดลงต่ำ
กว่า
0.446

2562-2565
ขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี
ลดลงต่ำกว่า
0.446

8.5.1 ยุ ท ธศาสตร์ที่ ๑ บริห ารจั ด การน้ ำ ให้ เพี ย งพอต่ อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 5 ใช้ โอกาสจากการพั ฒ นาโครงข่ ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
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8.5.6 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นาความร่ ว มมื อ และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

➔ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ าย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม
2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการ
กำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.
ก.บ.ภ. ด้านวิช าการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็ นชอบแนวทางการกำหนดกรอบการ
จัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อ
การพัฒ นาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ
20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้น
การทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อ
ร่วมกัน กำหนดทิศทางการพัฒ นากลุ่มจั งหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –
2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2560 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม
เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
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เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม
เป็นสุข
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➔ แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดตำแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION))
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี”
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าประสงค์รวม
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
5. พัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำอย่างสมดุล
6. ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน
7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
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9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ
"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐาน
ของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย"
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
2. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา
3. จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)
4. จำนวนประชาชนที่รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10)
6. โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง)
7. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่)
8. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เน้นการทำ
การเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย)
9. จำนวนกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพใน
การประกอบการ (กลุ่ม)
10. จำนวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตฐาน GAP (แปลง)
11. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น
12. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ้น
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช
14. ร้อยละของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น
15. จำนวนที่เพิ่มขึ้นของร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน)
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว
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10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน
11. เร่งรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัด
อิสานใต้
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย
19. ส่งเสริมการน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน
สันติสุข 9 ดี
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning)
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต”
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข
2.หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย)
2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ร้อยละ)
3. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ที่กำหนด
4. ระดับความสำเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน
5. จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน
6. จำนวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมาย
แรงงาน
7. จำนวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริม
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8. ร้อยละของอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
9. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี)
10. ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
11. จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
13. ระดับความสำเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการของภาครัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี
3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง
การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ
4. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและ
เยาวชนในทุกระดับ
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
6. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์
9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)
11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
" ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. พัฒนาแหล่งน้ำและคุณภาพของน้ำอย่างสมดุล
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างยั่งยืน
3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. จำนวนแหล่งน้ำจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง)
2. จำนวนพื้นที่ป่าไม้ (พื้นที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพื้นที่ชุ่มน้ำ) เพิ่มขึ้น (ไร่)
3. จำนวนชุมชนที่ดำเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
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ของประชาชน
4. อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะชุมชนลดลง
5. จำนวนชุมชนที่ส่งเสริมการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
6. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง
7. จำนวนพื้นที่เผาในที่โล่งของจังหวัดลดลง
8. จำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา
9. จำนวนพื้นที่ป่า และพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการน้ำภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่ายองค์กรต่าง ๆ
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำและการจัดการแหล่งน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครืองข่ายประชาสังคม
3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด
4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย์
6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดย
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
" บุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี "
เป้าประสงค์ ( Goals )
1. สังคมสงบสุขและอบอุ่น
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย
2. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง
4. ระดับความสำเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ระดับความสำเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
6. ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด

42
บุรีรัมย์
7. ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจตำบล
9. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
10. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม
11. ระดับความสำเร็จของการผนึกกำลังประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศ
12. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
13. ระดับความสำเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง
14. ระดับความสำเร็จของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
15. ระดับความสำเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับความมั่นคง ของ
ชาติ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพิ่ม
จำนวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง
ยั่งยืน
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังจาการบำบัดฟื้นฟู
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ
และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมั่นคงและ
สงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน
11. สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและใน
ชุมชน เพื่อ จัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่ายของประชาสังคม

43

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ.2561–
2564)
วิสัยทัศน์ (Vision)
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ำค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุขและมี
สุขภาวะที่ดี
2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก
3. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
7. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้างการลงทุนและการค้าชายแดน
10. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
7. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้วย
โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สร้างค่านิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์กรรวม
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5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน
9. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชี
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรม
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ
15. อนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
เป้าประสงค์
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
4.เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
5.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
6.ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสีกีฬามาตรฐานโลก
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยว
4. พัฒนาสินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ
เพื่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน
10.ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตร
ปลอดภัย
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน
การเกษตรอย่างทั่วถึง
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10.ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบ
ครบวงจร
11.สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย
12.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
เป้าประสงค์
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
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กลยุทธ์
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสังคม
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
2.1 วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม
คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ตำบลหนองบอนเป็นเมืองน่าอยู่ คนมีคุณภาพชีวิตที่
ดี”

2.2 ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลร่ ว มกั บ ประชาคมท้ อ งถิ่ น ส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5 ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3 เป้าประสงค์
(1) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร
(๒) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.
(4) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา
(5) สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
(6) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(7) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
(8) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
(9) สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก
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(10) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ
(11) ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อย
โอกาส
(๑๒) สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ
(13) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
(14) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน
(15) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง
(16) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
(17) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง
(18) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ
(19) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
(20) ส่ งเสริมและสนับ สนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(23) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ศึ ก ษา/อบรม หลั ก สู ต รต่ า งๆเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(24) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
(25) ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
(26) ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม

2.3 ตัวชี้วัด
(1) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง
(2) ประชาชนในตำบลหนองบอนมีรายได้เพิ่มขึ้น
(3) โรงเรียน สพฐ. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม
(4) ศพด. 5 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ
(5) เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม
(6) ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน
(7) เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น
(8) มีวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
(9) อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน
(10) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 5%
(11) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
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กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน และสร้างความสามัคคี
ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน
จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน
ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 11 หมู่บ้าน
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11

หมู่บ้าน
(19) ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้ง 11 หมู่บ้าน
(20) การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติ หน้าที่ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน
(21) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน
(22) ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน
(24) ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล
และทีมกู้ชีพกู้ภัยตำบล 11 หมู่บ้าน
(25) สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(26) เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า
(28) การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน

2.4 ค่าเป้าหมาย
(1)
(๒)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง
ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น
(8) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น
(9) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(10) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์

2.5 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมให้มีการตั้งงบประมาณก่อสร้างร่องระบายน้ำ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนดิน
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แนวทางที่ 5 ส่งเสริมให้มีการการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
แนวทางที่ 6 ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างและขยายเขตประปาหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางที่ ๓ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลด อุบัติเหตุจราจรทางบก
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี วันสำคัญของชาติ
แนวทางที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ การพักผ่อน
หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง
แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ
แนวทางที่ ๑ การส่งเสริมการเพิม่ ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการ
พัฒนา

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 2. ส่งเสริมการจัดการระบบบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(1) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
(3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
(4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
(5) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

-502.8 แผนงาน
(1) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป
(2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
(3) แผนงานการศึกษา
(4) แผนงานสาธารณสุข
(5) แผนงานสังคมสงเคราะห์
(6) แผนงานเคหะและชุมชน
(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
(๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
(๑๐) แผนงานการเกษตร
(๑๑) แผนงานงบกลาง

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจั ด ทำแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล
หนองบอน มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในและนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน ซึ่งเป็น
การประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน
ได้แก่ จุดแข็ง ( Strengths : S ) จุดอ่อน (Weaknesses : W ) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส
(Opportunities : O ) และอุปสรรค (Threats : T ) เป็นเครื่องมือ และการใช้ Demand analysis
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
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- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการ
ตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนิ น งานตามนโยบายต่ าง ๆ ของรั ฐ บาลมี จ ำนวนเพิ่ ม มากขึ้ น ความรั บ ผิ ด ชอบเพิ่ ม มากขึ้ น
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วย
อำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มจี ำกัด
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
หนองบอน นั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำ
ในการเกษตรและ
น้ำประปาสำหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

ขอบข่ายและปริมาณของ
พื้นที่เปาหมาย/
ปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
ความต้องการ
- แหล่งน้ำและน้ำประปา - ในเขต อบต.
ในการอุปโภค-บริโภค

- ไฟฟ้า

- ทางและที่สาธารณะใน
เขต อบต.

๓) หมู่บ้านขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้ำยัง
ไม่เพียงพอ

- ราง/ท่อระบายน้ำ

- พื้นที่ใน อบต.

๔) ถนนในตำบล ยัง - ถนน
เป็นถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ
๔) ประชาชนต้องการ - เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพิม่ มากขึ้นและ
อบต.ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจาก
งบประมาณมีไม่
เพียงพอ
๒. ด้านงานส่งเสริม ๑) มีการระบาดของ - ด้านสาธารณสุข
คุณภาพชีวิต
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น
เบาหวาน ความดัน

ตำบล

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต
- ประชาชนมีแหล่งน้ำและ
มีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น

- ทางและที่สาธารณะใน
เขต อบต.

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- มีรางระบายน้ำสามารถ
ระบายน้ำได้สะดวก ไม่อุด
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ
- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก

- เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

- ในเขต อบต.

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ
ในพื้นที่โรคความดัน
เบาหวานลดลง

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ป่วย
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่ม
มากขึ้น

- ในเขต อบต.

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
อบต.

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
ประชากรเพิม่ มากขึ้นทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด
ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ - สังคมในชุมชน
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูส้ ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต

- พื้นที่ในเขต อบต.

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สารเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕
ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจำปี

- ประชาชนในเขต
อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการสอน
อบต.
ทีพ่ อเพียง เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลทีด่ ี

- ผู้พิการในเขต
อบต.
- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต.

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน
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ดาน
ของปัญหา/
ความต้องการ
๓. ด้านการวางแผน ๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน - การวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน ในการดำเนินงาน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทำกิจการและประกอบอาชีพ
สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า

- การพาณิชยกรรม

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ
๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน
6) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ประชาชนในเขต
อบต.
- ร้านค้าแผลงลอย
- เกษตรกรในพื้นที่

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง
- การท่องเที่ยว

- ในเขต อบต.

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
- การจราจร
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัตเิ หตุ
ขึ้นได้

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นำ อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท
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๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะ เพิ่ม
มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ดินและน้ำใต้ดิน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- พื้นที่ในเขต อบต.

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่
อบต.

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ปัญหาขยะ ลดลง
ประชาชนสามารถ
กำจัดขยะ ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน
- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ไม่ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป

************************************
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ส่วนที่ 3
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

๑

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

2

ด้านการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน

ด้าน

แผนงาน

ด้านการเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานการเกษตร

ด้านบริการชุมชน
และสังคม
ด้านการเศรษฐกิจ

3

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการศึกษา
ชีวิต
ด้านบริการชุมชน แผนงาน
และสังคม
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
แผนงานรักษา
ความสงบภายใน
ด้านการดำเนินงาน แผนงานงบกลาง
อื่นๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
กองช่าง
กองสวัสดิการ
สังคม
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองสวัสดิการ
สังคม
กองช่าง

สำนักงานปลัด
และ
กองสวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
สนับสนุน
อบต.
หนองบอน
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ที่
4

ยุทธศาสตร์

ด้าน

ด้านการพัฒนาการเมือง ด้านบริหารทั่วไป
และการบริหารระบบ
ราชการ

ด้านการเศรษฐกิจ
5
รวม

ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
5 ยุทธศาสตร์

ด้านบริการชุมชน
และสังคม
๔ ด้าน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
๑๑ แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด
กองการศึกษา
กองคลัง
กองสวัสดิการ
สังคม
กองช่าง
กองช่าง
สำนักงานปลัด
๕ สำนัก/กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน
อบต.
หนองบอน
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แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

49

96,900,000

23

28,290,000

75

59,295,000

77

67,395,000

55

52,070,000

279

303,950,000

1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

4

1,690,000

1

200,000

7

5,850,000

9

5,990,000

8

5,500,000

29

19,230,000

1.3 แผนงานการพาณิชย์

7

2,150,000

3

550,000

6

2,950,000

6

1,750,000

4

1,100,000

26

8,500,000

รวม

60

100,740,000

27

29,040,000

88

68,095,000

92

75,135,000

67

58,670,000

334

331,680,000

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1แผนงานการเกษตร

16

2,697,000

15

2,547,000

14

2,047,000

14

2,047,000

18

4,840,000

77

14,178,000

2.2แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

14

14,000,000

8

16,100,000

14

23,480,000

12

19,600,000

17

25,200,000

65

98,380,000

30

16,697,000

23

18,647,000

28

25,527,000

26

21,647,000

35

30,040,000

142

112,558,000

รวม
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ต่อ
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

แบบ ผ. 01
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา

20

8,790,000

21

8,600,000

23

9,810,000

24

9,960,000

24

11,890,000

112

49,050,000

3.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

5

2,950,000

5

2,950,000

9

3,870,000

9

2,710,000

6

3,100,000

34

15,580,000

3.3 แผนงานสาธารณะสุข

18

1,072,500

19

1,172,500

20

1,367,500

20

1,417,500

18

1,235,000

95

6,265,000

3.4 แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

18

1,434,000

20

1,264,000

21

1,404,000

21

1,634,000

21

1,474,000

101

7,210,000

3.5 แผนงานสังคม
สงเคราะห์

8

375,000

9

475,000

9

675,000

9

675,000

9

755,000

44

2,955,000

3.6 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

12

750,000

12

710,000

16

1,170,000

16

1,170,000

17

1,300,000

73

5,100,000

3.7 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

9

1,470,000

10

1,030,000

10

1,230,000

9

1,030,000

10

1,235,000

48

5,995,000

3.8 แผนงานงบกลาง

5

12,700,000

5

12,700,000

5

15,000,000

5

15,000,000

5

15,200,000

25

70,600,000

95

29,541,500

101

28,901,500

113

34,526,500

113

33,596,500

110

36,189,000

532

162,755,000

รวม

60

แบบ ผ. 01

ต่อ
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

จำนวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

10

842,000

10

1,122,000

12

2,122,000

11

1,822,000

12

2,122,000

55

8,030,000

4.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา

15

10,700,000

6

2,900,000

11

5,250,000

5

11,800,000

6

1,900,000

43

32,550,000

รวม

25

11,542,000

16

4,022,000

23

7,372,000

16

13,622,000

18

4,022,000

98

40,580,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

7

550,000

7

550,000

7

1,005,000

8

2,555,000

7

3,970,000

36

8,630,000

รวม

7

550,000

7

550,000

7

1,005,000

8

2,555,000

7

3,970,000

36

8,630,000

รวมทั้งสิ้น

217

159,070,500

174

81,160,500

259

136,525,500

255

146,555,500

237

132,891,000

1,142

656,203,000
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

3

โครงการ
โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic concrete)
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2
ตำบลหนองบอน
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก Asphaltic
concrete ( โดยวิธี
pavement In place
Recycling) หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
Asphaltic concrete (
โดยวิธี pavement In
place Recycling) ระว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ไป
หมู่ที่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

จากหลังโรงเรียนบ้าน
หนองบอน เชื่อมต่อถึง
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2
กว้าง 5-8 เมตร ยาว
2,500 เมตร

5,000,000

5,000,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

รอบหมู่บ้าน กว้าง 4-6
เมตร ยาว 1,500 เมตร

3,000,000

1,000,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 6- 8 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

10,000,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

5,000,000

1,000,000 1,000,000

-

-

-

5,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวก

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ 70
เดินทาง
สะดวก

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ 70
เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

62
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

เพื่อให้ถนนได้ บ้านหนองน้ำขุ่นหมู่ที่ 5
มาตรฐาน
ไป บ้านหนองน้ำใส หมู่
ที่ 9 กว้าง 5- 8 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

10,000,000

-

-

3,000,000

-

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
สะดวก

เพื่อให้ถนนได้ บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8
มาตรฐาน
กว้าง 5-6 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

5,000,000

-

-

5,000,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ที่

โครงการ / กิจกรรม

4

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
Asphaltic concrete ( โดย
วิธี pavement In place
Recycling) ภายในหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้ กว้าง 5-8 เมตร
มาตรฐาน
ยาว 1,500 เมตร

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
Asphaltic concrete ( โดย
วิธี pavement In place
Recycling) ภายในหมูบ่ ้าน
หมู่ที่ 5 ไป หมู่ที่ 9
โครงการเสริมผิวจราจรถนน
ลาดยางแบบ Asphaltic
concrete ( โดยวิธี pavement
In place Recycling) ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

5

6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
3,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง

ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ทำให้
อุบัติเหตุ
ลดลง
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำ
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำ
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนลาดยางผิวจราจร
มาตรฐาน
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic concrete)
สายด้านหลังและด้านข้าง
อบต. หนองบอน บ้าน
ห้วยเสลาหมู่ที่ 11 ตำบล
หนองบอน อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

8

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสต์ติก คอนกรีต
(Asphaltic concrete)
บ้าน หนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดด้านหลัง อบต. หนอง
บอน บ้านห้วยเสลา หมู่ที่
11 ตำบล หนองบอน
อำเภอ ประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงที่ 1
ขนาดผิวจราจร กว้าง
7.00 เมตร ยาว 274
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 272 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่
น้อยกว่า 3,550 ตาราง
เมตร
สายระหว่างป่าช้า- บ้าน
นางจันทร์ กว้าง 4-8
เมตร ยาว 1,000 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ

2561
(บาท)
3,000,000

3,000,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
2,800,000
-

-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

3,000,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

64

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

9

โครงการเสริมผิวจราจร
แอสฟัสต์ติก (Asphaltic
concrete) บ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
(Asphaltic concrete)
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้ ถนน บ้านหนองบอน
มาตรฐาน
หมู่ท่ี 1 กว้าง 5-6
เมตร ยาว 1,000
เมตรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ
เพื่อให้ถนนได้ ถนน บ้านพูนสุข หมู่ที่
มาตรฐาน
4 กว้าง 5-8 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ

โครงการเสริมผิวจราจร เพื่อให้ถนนได้
แอสฟัสต์ติกคอนกรีต
มาตรฐานและ
(Asphaltic concrete) ลดอุบัตเิ หตุ
สายบ้านหนองโจรง หมู่ที่
8 เชื่อมต่อ บ้าน
หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5

ขนาดผิวจราจรกว้าง
6.00 เมตร ยาว
2,113 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า
12,678 ตารางเมตร
(ตามมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น)

2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

3,000,000

-

5,000,000

-

3,000,000 ร้อยละ 80
อุบัติเหตุ
ลดลง

-

3,200,000

3,500,000

-

3,200,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
3,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ 80
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำ
ให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ประชาชน
กองช่าง
เดินทาง
สะดวก/ทำ
ให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ประชาชน กองช่าง
สัญจร
สะดวกมาก
ขึ้นและ
อุบัติเหตุ
ลดลง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
ที่

โครงการ

12 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
Asphaltic concrete (
โดยวิธี pavement In
place Recycling) ถนน
สาย บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2 –บ้านโนนเสน่ห์
หมู่ที่ 7
13 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร
Asphaltic concrete (
โดยวิธี pavement In
place Recycling) บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11
14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมทางเข้า-ออกสายหลัก
(แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต) ม.1 บ.หนองบอน
ต.หนองบอน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 8.00 เมตร
ยาว 800 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ
1 ป้าย

ถนนลาดยางในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 กว้าง 5-8
เมตร ยาว 1,200
เมตรพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ
กว้าง 4.00-8.00
เมตร ยาว 40 เมตร

2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
2,085,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
3,000,000

2565
(บาท)
-

ผลที่คาด หน่วยงาน
ว่า
รับผิด
จะได้รับ ชอบหลัก
ประชาชน
ประชาชน กองช่าง
ร้อยละ 80
เดินทาง
เดินทางสะดวก สะดวก
ตัวชีวัด
(KPI)

อุบัติเหตุลดลง

อุบัติเหตุ
ลดลง

3,000,000

-

400,000

3,000,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

-

-

100,000

100,000

100,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00-6.00 เมตร
ยาว 40 เมตร

16

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00-9.00
เมตร ยาว 40 เมตร

-

-

120,000

120,000

120,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

จากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่
11 กว้าง 6.00-8.00
เมตร ยาว 150 เมตร

-

-

300,000

300,000

-

17

เชื่อมทางเข้า-ออกสายหลัก
(แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต) ม.8 บ.หนองโจรง
ต.หนองบบอน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมทางเข้า-ออกสายหลัก
(แบบผิวจราจรแอสฟัส
คอนกรีต) ม.11 บ.ห้วยเสลา
ต.หนองบบอน
โครงการเสริมผิวจราจร
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ประชาชน เดินทางสะดวก
ร้อยละ 80 อุบัติเหตุลดลง
เดินทาง
สะดวก
ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ 80 เดินทางสะดวก
เดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สะดวก
ประชาชน ประชาชน
ร้อยละ 80 เดินทางสะดวก
เดินทาง
อุบตั ิเหตุลดลง
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

67
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,800,000

2564
(บาท)
1,800,000

2565
(บาท)
-

18 โครงการซ่อมสร้าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 700 เมตร

19 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองน้ำขุ่น จากบ้านนาย
มอน ถึงบ้านนายเอี้ยง
20 โครงการซ่อมสร้าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

จากบ้านนายมอน ถึง
บ้านนายเอี้ยง กว้าง
4.00 เมตร ยาว 200
เมตร

-

-

2,000,000

2,000,000

-

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 6.00-8.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

-

-

2,000,000

2,000,000

-

ถนน คสล. กว้าง 4.00
เมตร ยาว 300 เมตร
รางระบายน้ำ กว้าง 0.50
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2

ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

21 โครงการก่อสร้างถนน

เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมราง มาตรฐาน
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ประชาชน เดินทางสะดวก
ร้อยละ 80 อุบัติเหตุลดลง
เดินทาง
สะดวก
ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ 80 เดินทางสะดวก
เดินทาง
อุบัติเหตุลดลง
สะดวก
ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ประชาชน
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

ประชาชน
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

68

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รอบสระ หนองน้ำขุน
หมู่ที่ 5,6,9

-เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระหนองน้ำขุ่น
ให้เกิดความสวยงาม
สร้างทัศนวิสัยทีด่ ี
-เพื่อเป็นสถานที่เดิน
วิ่ง ออกกำลังกาย และ
พักผ่อนหย่อนใจ

23

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนคสล.ระหว่าง
มาตรฐาน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองน้ำขุ่น จากบ้าน
นายเชื้อ ถึง บ้าน นาง
สมร

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

2,278,000

-

-

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง

-ภูมิทัศน์
โดยทั่วไปใน
บริเวณรอบ
หนองน้ำขุ่นมี
ความสวยงาม
สะอาด
ประชาชน
สามารถใช้เป็นที่
ออกกำลังกาย
และพักผ่อน
หย่อนใจได้

-

-

-

600,000

600,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
เดินทางสะดวก/
ทำให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

สระหนองน้ำขุ่น ผิวจราจรขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 1,260 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่
น้อยกว่า 5,040 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. กรม
ทางหลวงชนบท)
- งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด O
0.30 เมตร จำนวน 3 จุด รวม
21 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตหยาบและ
ยาแนวประสานท่อให้เรียบร้อย

จากบ้านนายเชื้อ ถึงบ้านนางสมร
กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว
300 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

กองช่าง

69
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้าง -เพื่อให้ถนนได้
ถนนคอนกรีต
มาตรฐาน
เสริมเหล็ก ถนน
หน้าวัดหนองน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ 6 ตำบล
หนองบอน อำเภอ
ประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์
25

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบอน

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตโครงการ)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหน้าวัดหนองน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ 6 ผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 178 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่
ดำเนินการไม่นอ้ ยกว่า 712
ตารางเมตร พร้อมป้าย
โครงการ 1 ป้าย
จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 จากบ้านนางจันทร์
เพ็ญ หรืกประโคน – บ้าน
นายสุทัศ เพ่งพิศ ระยะทาง
800 เมตร
จุดที่ 2 จากโค้งโรงเรียน
บ้านหนองบอน-บ้านนายมี
เจือจันทร์ ระยะทาง 800
เมตร

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
327,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง

-ทำให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

2,000,000 1,600,000 1,400,000 ร้อยละ 80 การระบายน้ำ
พื้นที่น้ำท่วม ภายในหมู่บ้าน
ลดลง
สะดวกมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

70
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
450,000

กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร
หนา 16 เซนติเมตร

-

400,000

-

-

400,000

28 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000
ดินพร้อมลงลูกรังเข้า มาตรฐาน
เมตร สูง 0.60-0.80 เมตร
พื้นที่ทางการเกษตร
หมู่ที่ 1 จากบ้านนาย
พล สัวประโคน ถึง
สระน้ำหนอง
อำปึลนางหงส์

-

-

400,000

450,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
ดินพร้อมลงหินคลุก
มาตรฐาน
เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 1
จากนานายบุญล้วน
ดียิ่ง ถึง บ้านยาง
หมู่ที่ 3
27 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน
เข้าสู่ลานกีฬา หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากนานายบุญล้วน ดียิ่ง ถึงบ้านยาง
หมู่ที่ 3 กว้าง 4.00-6.00 เมตร.
ยาว 1,000 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
450,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง

ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

ระชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
ระชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

29 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนคอนกรีตเสริม มาตรฐาน
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองบอน จากบ้าน
นายสำราญ ขอสุข
ถึงวัดป่าบ้าน
หนองบอน
30 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ถนนได้
ถนนดินพร้อมลง
มาตรฐาน
ลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 1
จากบ้านนายสระ
ศรีเพชร ถึงบ้าน
หนองเสม็ด
หมู่ที่ 11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบ้านนายสำราย ขอสุขถึงวัดป่า
หนองบอน กว้าง 4.00 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,000,000 1,500,000 1,000,000

หนา 0.15 เมตร ยาว 1,000
เมตร

จากโค้งบ้านนายสระ ศรีเพชร
ถึงบ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 11 กว้าง
4-6 เมตร ยาว 2,200 เมตร

850,000

850,000

850,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระชาชน
ร้อยละ
80
เดินทาง
สะดวก
อุบัติเหตุ
ลดลง
ประชาชน
ร้อยละ
80
เดินทาง
สะดวก

ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000 1,000,000

2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
-

32 โครงการเสริมลูกรัง
เพื่อให้คันคูอ่างเก็บน้ำ กว้าง 3.00 -5.00 เมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยเสลา ห้วยเสลาได้มาตรฐาน ยาว 3,000 เมตร
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา

-

-

500,000

500,000

33 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน
บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2 ซอยสันติสุข

-

-

1,000,000

500,000

31 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐาน
บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2

ก่อสร้าง จำนวน 3 จุด
จุดที่ 1 ซอยร่วมเย็น กว้าง
3.00-4.00 ยาว 300 เมตร
จุดที่ 2 ซอยสุขสันต์ กว้าง
3.00-4.00 เมตร ยาว
150 เมตร
จุดที่ 3 หน้าร้านค้าชุมชนวัดบ้านห้วยเสลา กว้าง 3.004.00 ยาว 800 เมตร

ซอยสันติสุข ระยะทาง
กว้าง 3.00-5.00 เมตร
ยาว 350 เมตร

ตัวชีวัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัตเิ หตุ

500,000

ปัญหาน้ำ
กัดเสาะ
ลดลงร้อยละ
80
500,000 ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัตเิ หตุ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ลดปัญหาน้ำ
กัดเสาะ

กองช่าง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
-

34 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
ดินพร้อมลงหินคลุก
มาตรฐาน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2

จากบ้านนายโฮม
ปานทอง – บ้าน
นายศิริวิโรจน์ เงางาม
กว้าง 4-5 เมตร ยาว
500 เมตร

35 โครงการลงลูกรังเข้า เพื่อให้ถนนได้
พื้นที่ทางการเกษตร มาตรฐาน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2

ลงลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร กว้าง 5-8
เมตร ยาว 2,000
เมตร

-

-

300,000

400,000

500,000

36

กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 500 เมตร ตาม
แบบมาตรฐานงานทาง
อปท.

1,000,000

1,000,000

1,200,000

1,100,000

1,050,000

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ำภายใน
หมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2

เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัตเิ หตุ

ทำให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

น้ำท่วมขัง การระบาย
ลดลงร้อยละ น้ำภายใน
80
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

37 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ำบ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยเสลา
สวยงานเหมาะแก่ หมูท่ ี่ 2 ตำบลหนองบอน
อำเภอประโคนชัย จังหวัด
การท่องเที่ยว

38 โครงการลงหินคลุก
ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 2

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

บุรีรัมย์
ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 กว้าง
5-8 เมตร ยาว 2,500
เมตร

39 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
ดินยกระดับเข้าพื้นที่ มาตรฐาน
ทางการเกษตร หมู่ 3

กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 1,200 เมตรสูง
0.80-1.00 เมตรพร้อมลง
ลูกรังและวางท่อระบายน้ำ

2561
(บาท)
3,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

500,000

-

-

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกขึ้น

-

-

400,000

-

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกขึ้น

2564
(บาท)
3,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
จำนวนผู้มา
ท่องเที่ยว

มีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะ
แก่การ
ท่องเที่ยว
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท

งบประมาณ
2563
(บาท)

จุดที่ 1 จากบ้านนางรุ่งทิพย์ นะราศี
– บ้านนางพจน์ แก่น ประโคน
ระยะทาง 600 เมตร จุดที่ 2 จาก
บ้านนายสมเกียรติ ฉลอมประโคน –
บ้าน นางจิราภรณ์ แก้วยศ ระยะทาง
700 เมตร
จากบ้านนายถนอม ถึงบ้านนายรบ
สวยประโคนกว้าง 4-6 เมตร ยาว
500 เมตร

500,000

500,000

500,000

500,000

-

100,000

-

100,000

-

-

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 กว้าง 4-5 เมตร ยาว
2,000 เมตร

100,000

-

500,000

-

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

จุดที่ 2 แยกหลังวัดสะเดากอง –บ้าน
นายสมเกียรติ ใสดี กว้าง4- 5 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

3,000,000

-

วัตถุประสงค์

40

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การ
รางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง

41

โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
ดินพร้อมลงหินคลุก
มาตรฐาน
บ้านยางหมู่ที่ 3

42

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านยาง หมู่ที่ 3
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4

43

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ร้อยละ80 ของ การระบายน้ำ
พื้นที่น้ำท่วม
ภายในหมู่บ้าน
ลดลง
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน ร้อย
ละ 80
เดินทางสะดวก
อุบัติเหตุลดลง
200,000 ประชาชน ร้อย
ละ 80
เดินทางสะดวก

1,000,000 500,000 500,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ70เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ทำให้ อุบัติเหตุ
ลดลง
ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ทำให้ อุบัติเหตุ
ลดลง
ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ทำให้ อุบัติเหตุ
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
(ผลผลิตของ
โครงการ)
44 โครงการลงหินคลุกถนน เพื่อให้ถนน ถนนเข้าพื้นที่ทาง
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร ได้มาตรฐาน การเกษตร บ้านพูน
บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4
สุข หมู่ที่ 4 กว้าง
5-8 เมตร ยาว
2,500 เมตร
วัตถุประสง
ค์

45

โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อให้ถนน กว้าง 5.00 เมตร
คสล. จากบ้านนาย
ได้มาตรฐาน ยาว 290 เมตร
ลำพอง ปะสุข ถึงบ้าน
นายเยี้ยว แซวประโคน
หมู่ที่ 4 บ้านพูนสุข

46 โครงการก่อสร้างถนนดิน

พร้อมลงลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4

เพื่อให้ถนน
ได้มาตรฐาน

ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร บ้าน
พูนสุข หมู่ที่ 4 กว้าง
4-5 เมตร ยาว
2,000 เมตร

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

225,000

225,000

100,000

-

500,000

500,000

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
500,000

200,000

200,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ร้อยละ 80 การระบายน้ำ
พื้นที่น้ำท่วม ภายในหมู่บ้าน
ลดลง
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

47

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

48

49

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

3,000,000

-

1,000,000

500,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก
ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 ซอยตาเริด ผินสู่
กว้าง 3-5 เมตร ยาว
2,000 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ
- จุดที่ 2 ซอยหน้าวัดบ้าน
หนองน้ำขุ่น ที่เชื่อมต่อ
ระหว่าง ม.5,6,9 กว้าง
3-5 เมตร ยาว 200 เมตร
ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5
กว้าง 5-8 เมตร ยาว
2,500 เมตร

600,000

-

-

500,000

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที่ 5

เพื่อให้การระบาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
น้ำภายในหมู่บ้าน กว้าง 0.50 เมตร ยาว
สะดวกมากขึ้น
1,000 เมตร
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง

1,300,000

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน ร้อย
ละ 80เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

-

ร้อยละ 80
พื้นที่น้ำท่วม
ลดลง

การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

2565
(บาท)
500,000
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

50 โครงการกซ่อมสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน มาตรฐาน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ซอยบ้านนายบุญถึง วินประโคน
และซอยไปวัดหนองน้ำขุ่น กว้าง
4.00-5.00 เมตร ยาว 540
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

-

-

2,000,000 2,000,000

51

โครงการซ่อมสร้าง
ลาดยางทับถนนคอนกรีต
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400
เมตร

-

-

600,000

600,000

52

โครงการลงลูกรังถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่
6 บ้านหนองน้ำใส

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6 กว้าง
3.00-5.00 เมตร หนา 0.15
เมตร ยาว 9,000 เมตร

600,000

-

500,000

400,000

2565
(บาท)
-

600,000

400,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80
ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง
ร้อยละ 80
ประชาชนที่พึง
พอใจ

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

ร้อยละ 80
ประชาชนที่พึง
พอใจ

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ำใส หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

54

โครงการก่อสร้างถนนดิน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
สายวัดโคกเปราะ หมู่ที่ 6
ถึงวัดบ้านโนนศิลา ตำบล
ปังกู

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

55

โครงการก่อสร้างรางระบาย เพื่อให้การระบาย
น้ำภายในหมู่บ้าน
น้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6
สะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ80
ประชาชนที่
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

ร้อยละ80
ประชาชนที่
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุ
ลดลง
1,300,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ80
พื้นที่น้ำท่วม
ลดลง

ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

กองช่าง

การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

2561
(บาท)

-บ้านนายเล็ง สนศรี – บ้านนาย 1,000,000
สุทธิภัทร เอบประโคนกว้าง 35 เมตร ยาว 300 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำ
-สายบ้านนางมวย มีหาญเสมอ
กว้าง 3-5 เมตร ยาว 300
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
สายวัดโคกเปราะ-วัดบ้านโนน
600,000
ศิลากว้าง 3-5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร สูง 0.06
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
กว้าง 0.50 เมตร ยาว
1,000 เมตร ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง อปท.

งบประมาณ
2563
(บาท)

2562
(บาท)
-

-

2564
(บาท)

1,000,000 1,000,000

500,000

500,000

2565
(บาท)
-

-

80
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

56 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้
ดินพร้อมลงลูกรังถนน มาตรฐาน
เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
บ้านหนองน้ำใส
หมู่ที่ 6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 6
จุดที่ 1 จากบ้านนางไสว สีดำ
ถึง ร้านค่าชุมชน กว้าง 4-6 ม.
ยาว 800 ม.
จุดที่ 2 ป่าช้าวัดหนองน้ำขุ่น
ถึงถนนลาดยางทางไปหินลาด
กว้าง 4-6 ยาว 1,000 ม.
จุดที่ 3 จากร้านค้าชุมชนถึง
บ้านนายกำเนิด มีหาญเสมอ
กว้าง 4-6 ม. ยาว 700 ม.
จุดที่ 4 จากบ้านนางปอน
เมยประโคน ถึง คลองห้วย
เสว กว้าง 4-6 ม. ยาว
700 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

500,000

300,000

300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

81
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้ -สายบ้าน นางจันษี – บ้าน
มาตรฐาน
นายชารี เชื้อนิจ กว้าง 3-5
เมตรยาว 200 เมตร
-สายบ้านนายบุญมี –บ้าน
นายโอภาส กว้าง 3-5
เมตรยาว 250 เมตร
-สายบ้านนายจำนง – บ้าน
นางคำตาล กว้าง 3-5
เมตรยาว 250 เมตร
-ซอยบ้านนายเด่น รินรัง
กว้าง 3-5 เมตร ยาว
200 เมตร
-ซอยบ้านนายถวิน –บ้าน
นางบัวสอน กว้าง 3-5
เมตร ยาว 250 เมตร

2561
(บาท)
1,000,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000

2564
(บาท)
500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

2565
(บาท)
500,000 ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ทำให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และทำให้
อุบัติเหตุลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ทำ
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

กองช่าง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง

58

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก
ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 กว้าง
5-8 เมตร ยาว 2,500 เมตร

500,000

-

-

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

59

โครงการลงลูกรังถนน
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

200,000

-

-

300,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

60

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที 7
โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังข้างโรงเรียนบ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

-ถนนรอบหมู่บ้าน กว้าง 4-8
เมตร ยาว 1,000 เมตร
-ถนนสาย บ้านนายบุญจันทร์
แย้มศรี กว้าง 4-5 เมตร ยาว
400 เมตร
-ถนนดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร กว้าง 38 เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

200,000

-

-

ข้างโรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400
เมตร

-

-

150,000

150,000

150,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก
ร้อยละ 70
ประชาชนพึง
พอใจ

61

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

62

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จาก
บ้านนายบุญจันทร์
แย้มศรี ถึงบ้านนาง
คำตาล ตองติรัมย์
ม.7 บ้านโนนเสน่ห์
โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล. จากบ้าน
นายแสวง เปไทสง
ถึงบ้านนางเกษร
ทองลา ม.7 บ้าน
โนนเสน่ห์
โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลูกรัง
นายเรียบ
วึกประโคน เข้า
พื้นที่ทางการกษตร
ม.7 บ้านโนนเสน่ห์

63

64

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,000,000 ประชาชน

ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก มาก
ขึ้น

กองช่าง

2565
(บาท)

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00เมตร ยาว 500
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ

-

-

1,000,000

1,000,000

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 4.00เมตร ยาว 200
เมตร

-

-

400,000

400,000

400,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร

-

-

400,000

400,000

400,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
65

โครงการ

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร
หมู่ 7 บ้านโนน
เสน่ห์จากบ้านนาย
โอกาส ก่อแก้ว
ถึงนานายบุญ
จันทร์ แย้มศรี
66 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังบ้าน
นายเด่น รินรัง
เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.7
บ.โนนเสน่ห์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ถนนได้ กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว
มาตรฐาน
200 เมตร

เพื่อให้
กว้าง 4.00เมตร ยาว 400
ประชาชน
เมตร
เดือนทาง
สะดวกมากขึ้น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
150,000

150,000

150,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก มาก
ขึ้น

150,000 ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก มาก
ขึ้น

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต เสริมเหล็ก
บ้าน หนองโจรง
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

68

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8

เพื่อให้การ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จากบ้าน นายจำเนียร เพ่งพิศ ถึงบ้าน
นายปัน สายบุตร กว้าง 3.00-.00
เมตร ยาว 200 เมตร
-จากบ้านนายทองเขียน ธรรมดา ถึง
บ้าน นายชัชวาล เทียบจริยาวัตร
กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาว
250 เมตร
-จากบ้านนายภาคภูมิ บุญมี ถึง วัด
บ้าน หนองบอน กว้าง 3.00-5.00
เมตร ยาว 250 เมตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
ยาว 3,000 เมตร

2561
(บาท)
1,000,000

3,000,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

300,000

200,000

1,000,000 500,000

300,000

500,000

500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชน
ร้อยละ 80
เดินทาง
สะดวกและ
อุบัติเหตุลดลง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/
อุบัติเหตุ
ลดลง

กองช่าง

ร้อยละ 70
ประชาชนพึง
พอใจ

การระบาย
น้ำภายใน
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตรบ้านหนองโจรง
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจรไป
- มาเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร

70

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ถนนได้
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน มาตรฐาน
นางคำ อินทร์สำราญ
ถึงบ้านนางเลียน ดาศรี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จากนานายพา จิตหาญ ถึงนา
นายจันทร์ เจริญยิ่ง กว้าง 3-5
เมตรยาว 2,500 เมตร สูง
0.60 เมตร
- จากป่าช้า หมู่ที่ 1 ถึงนานาง
มาริษา ภูทองกอ กว้าง 3-5
เมตร ยาว 500 เมตร สูง 0.60
เมตร
-จากบ้านนายพนา พุทธมาต ถึง
คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 กว้าง 3-5
เมตร ยาว 2,000 เมตร
จากบ้านนางคำ อินทร์สำราญ ถีง
บ้านนางเลียน ดาศรี กว้าง 4.00
เมตร ยาว 200 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

300,000

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/มี
ถนนขนสินค้า
ทาง
การเกษตรที่
ได้มาตรฐาน

-

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

2564
(บาท)

500,000

200,000

300,000

300,000

-

-

500,000

-

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

87
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

71

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองทำนบ

72

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตรอบ
หนองทำนบ บ้านหนองโจรง
หมู่ที่ 8

เพื่อให้รอบหนองทำนบ
มีภูมิทัศน์ที่ส่วยงาน
เหมาะแก่การพักผ่อน
และออกกำลังกาย
เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน

73

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้ำใส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีความพึง
พอใจ

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
และสถานที่
ออกกำลังกาย
ประชาชน
เดินทางสะดวก
/ทำให้ลดการ
เกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชน
ร้อยละ 80 เดินทางสะดวก
เดินทาง
มากขึน้
สะดวกมาก
ขึ้น

กองช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
ทำนบบ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8

1,000,000

-

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

รอบหนองทำนบบ้านหนองโจรง
หมู่ที่ 8 กว้าง 4-8 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

3,000,000

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-จากบ้านนางเลือย เอ๋ประโคนบ้านนางระหงกว้าง 3-5 เมตร
ยาว 300 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ
-จุดรอบนอกหมู่ กว้าง 4-5
เมตรยาว 1,500 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ำ
-จากบ้านนางสุวิช บุญผุย ถึง
ถนนลาดยางหมู่ที่ 5

1,000,000 1,000,000

ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

300,000

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

74 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้าน
หนองน้ำใส หมู่ที่ 9

75 โครงการก่อสร้างถนน

76

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

ดินพร้อมลงหินคลุก
ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 9
โครงการลงหินคลุกจาก เพื่อให้ประชาชน
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9 เดินทางได้สะดวก
ถึงบ้านหนองน้ำขุ่น
มากขึ้น
หมู่ที่ 5

77 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 ซอยกอไผ่

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
200,000

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ70
พื้นที่น้ำ
ท่วมลดลง

การระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

รางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองใส หมู่ที่ 9
ยาว 1,500 เมตร

300,000

200,000

200,000

100,000

ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 9 กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

200,000

-

300,000

-

-

ประชาชน
ร้อยละ70
ที่พึงพอใจ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
1,000 เมตร

-

-

300,000

200,000

-

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

ซอยกอไผ่ กว้าง 3.00-55.00
เมตรหนา 0.15 เมตร ยาว
100 เมตร

-

-

200,000

-

-

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น
ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ที่

โครงการ

78

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 10

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

-สายภายในหมู่บ้าน
กว้าง 4 เมตร ยาว
3,000 เมตร
-สายรอบวัดโคก
ปราสาทกว้าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร
พร้อมว่างท่อระบายน้ำ

6,500,000

-

500,000

500,000

1,000,000

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

79

โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง ถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

200,000

-

500,000

500,000

-

กองช่าง

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังสาย หมู่ที่ 10
บ้านสุขสำราญ ถึง บ้าน
ฉันเพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไป มา

-

-

500,000

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น
ประชาชน
ร้อยละ 70
เดินทาง
สะดวกมาก
ขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

80

ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านสุข
สำราญ หมู่ที่ 10 กว้าง
5-8 เมตร ยาว
1,000 เมตร
กว้าง 4.00-5.00
เมตร ยาว 1,200
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

90
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

81 โครงการซ่อมแซมถนน

82

ลูกรังหมู่ที่ 10บ้านสุข
สำราญ สายจากบ้านนาย
ศาสตร์ถึงคลอง ห้วยเสว
โครงการก่อสร้างถนนดิน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร
หมู่ที่ 10

83 โครงการซ่อมแซมถนน

84

ลูกรังสายบ้านสุขสำราญ
หมู่ที่ 10 เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร
โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมูที่ 2,7,10

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้าง 4.00-5.00
เมตรยาว 700 เมตร
พร้อมวางท่อระบาย
น้ำ
จากคันคลองหนองกัน
จาน ถึง ทางลูกรัง
บ้านฉันเพลกว้าง 35 เมตรยาว 1,000
เมตร สูง 1.00 เมตร
กว้าง 4.00- 5.00
เมตร ยาว 1,200
พร้อม วางท่อ
ระบายน้ำ
ขนาดกว้าง 4.005.00 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา
0.10-0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

-

-

150,000

150,000

-

ประชาชนร้อยละ
70 เดินทาง
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

300,000

-

-

-

300,000

ประชาชนร้อยละ
70 เดินทาง
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

-

-

300,000

300,000

-

ประชาชนร้อยละ
70 เดินทาง
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

-

-

400,000

-

-

ประชาชนร้อยละ
70 เดินทาง
สะดวกมากขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

91
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

85 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง หมู่
ที่ 10 บ้านสุขสำราญ
จากคันคลองหนอง
กันจานถึงทางสุขสำราญ
บ้านฉันเพล
86 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านสุข
สำราญ เริม่ สามแยกนา
นายศาสตร์ถึงบ้านนาย
สุวรรณ
87 โครงการลงลูกรัง
คันคลองหนองกันจาน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
600,000 600,000

2565
(บาท)
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
เดินทาง
สะดวกมากขึ้น
สะดวกมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

เพื่อให้
ประชาชน ได้รบั
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา

กว้าง 5.00เมตยาว
1,500เมตรสูงเฉลี่ย
1.00เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ

เพื่อให้
ประชาชน ได้รบั
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรไปมา
เพื่อให้
ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กว้าง 3.50-4.00 เมตร
ยาว 700 เมตรพร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ

-

-

200,000

200,000

-

ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
เดินทาง
สะดวกมากขึ้น
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

กว้าง 4.00-5.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร

-

-

800,000

600,000

500,000

ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
เดินทาง
สะดวกมากขึ้น
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

92

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

88 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่
10

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีถนนเพื่อ
ใช้สัญจรและขน
ผลผลิตทาง
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จุดที่ 1 จากคุ้มแสลงพันธ์ทางไปบ้านพูนสุข กว้าง
4-8 เมตรยาว 1,000
เมตร
จุดที่ 2 จากคุ้มกลาง –
ทางไปบ้านพูนสุข กว้าง
4-8 เมตร ยาว 1, เมตร
จุดที่ 3 จากคลองหนอง
กันจาน ถึงถนน ลาดยาง
กว้าง 5-8 เมตร ยาว
1,000 เมตร
จุดที่ 4 จากคุ้มแสลงพันธ์
ถึงบ้านหนองเสม็ด กว้าง
5-8 เมตร ยาว 1,000
500เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000 500,000 500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย ประชาชน
ละ 80 พึงพอใจ เดือนทาง
สะดวกมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

93

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

89 โครงการ
เพื่อให้ถนนได้
ก่อสร้างถนน
มาตรฐาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 11

90

โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่
11

เพื่อให้การ
ระบายน้ำ
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหา
น้ำท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จากบ้านนายจริญ ยอดสิงห์ถึง
หนองปลาบ้า กว้าง 4.00 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.15 เมตร
-จากบ้านนายสมัยถึงบ้านนายสุพนั ธ์
เงางาม กว้าง 4-6 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.15 เมตร
-จากบ้านนายประกิจ นะราเทียม ถึงวัด
บ้านห้วยเสลา กว้าง 3-5 เมตร ยาว
300 เมตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จากสี่แยกบ้าน
นายประสิทธิ์ สายบุตร ถึงบ้านนาง
เสวย จัดรัมย์ ยาว 1,000 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,000,000

1,000,000

500,000

1,300,000

2,000,000 1,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

500,000

500,000

ประชาชน
ประชาชน
ร้อยละ 70ที่ เดินทาง
พึงพอใจ
สะดวก/ทำ
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

600,000

600,000

ร้อยละ70
ของพื้นที่น้ำ
ท่วมลดลง

กองช่าง

การระบาย
น้ำภายใน
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น

94
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

91 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนได้

92

93

ดินพร้อมลงลูกรังเข้า
พื้นที่ ทางการเกษตร
จากหนองเสม็ด หมู่ที่
11 - บ้านหนองบอน
หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงลูกรัง
ถนนเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนน
ดินเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร จากบ้าน
นายเลี้ยง หมู่ที่ 10
ถึง สระน้ำหนองเสม็ด
หมู่ที่ 11

มาตรฐาน

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากหนองเสม็ด หมู่ที่ 11 ถึง
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 กว้าง
3-8 เมตร ยาว 2,000
เมตร

ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11
กว้าง 3-8 เมตร ยาว 2,000
เมตร
เพื่อให้ประชาชน ถนนเข้าพื้นที่ทางการเกษตร
เดินทางได้สะดวก บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11
ขึ้น
กว้าง 3-8 เมตร ยาว 2,000
เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

500,000

-

500,000

200,000

-

500,000

500,000

500,000

-

-

500,000

450,000

300,000

400,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ประชาชนร้อย
ละ80เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ80เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนร้อย
ละ80เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทางสะดวก
มากขึ้น

กองช่าง

95
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000
500,000
200,000
300,000
94 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ถนนได้ จุดที่ 1 จากบ้านนางสมุ
ถนนดินพร้อมลง มาตรฐาน
หมู่ที่ 11 ถึงนานาย
ลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
เพียร ศรีมาตร กว้าง
การเกษตร บ้าน
3-8 เมตร ยาว
ห้วยเสลา หมู่ที่
2,000 เมตร
11
2,600,000 2,500,000 2,400,000
95 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ถนนได้ ถนนคอนกรีตภายใน
ถนนคอนกรีต
มาตรฐาน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11
เสริมเหล็กภายใน
กว้าง 3.00-5.00
หมู่บ้าน หมู่ 11
เมตร ยาว 1,000 เมตร
บ้านห้วยเสลา
500,000
500,000
200,000 300,000
96 โครงการลงลูกรัง เพื่อให้ถนนได้ ลงลูกรังภายในหมู่บ้าน
ภายในหมู่บ้าน
มาตรฐาน
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่
บ้านห้วยเสลา หมู่
11 กว้าง 3-8 เมตร
ที่ 11
ยาว 1,500 เมตร
96,900,000 28,290,000 59,295,000 67,395,000 52,070,000
รวม 96 โครงการ

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
สะดวกขึ้น

ประชาชนเดินทาง
สะดวกเดินทาง
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
สะดวกขึ้น

ประชาชนเดินทาง
สะดวกเดินทาง
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ80
เดินทาง
สะดวกขึ้น

ประชาชนเดินทาง
สะดวก/ทำให้ลด
การเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

96

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
1

2

3

โครงการ

วัตถุประสงค์

อุดหนุนโครงการ
เพื่อขยายเขตการ
ขยายเขตไฟฟ้า
ให้บริการไฟฟ้า
แรงต่ำ พร้อมติดตั้ง
อย่างทั่วถึง
หม้อแปลง ณ ศูนย์
การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 2
บ้านห้วยเสลา
อุดหนุน โครงการ
เพื่อให้มแี สงสว่าง
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพียงพอและลด
ภายในเขตตำบล
การเกิด
หนองบอน
อาชญากรรม
อุดหนุนโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แสง
สว่าง) ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 1-11 ตำบล
หนองบอน
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

๑) เพื่อขยายเขตและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่องสว่างใน
การสัญจรไปมา และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
390,000

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

2561
(บาท)
390,000

2562
(บาท)
-

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเขต
ตำบลหนองบอน จำนวน
11 หมู่บ้าน
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอประโคนชัย

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีไฟฟ้าแสง
สว่างภายใน
ตำบลร้อยละ
80

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
และอาชญากรรม
ลดลง

กองช่าง

ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ภายในตำบลหนองบอน
จำนวน 11 หมู่บ้านและ

500,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

มีไฟฟ้าแสง
สว่างภายใน
ตำบลร้อยละ
80

ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่าง
เพียงพอและ
ป้องกันภัยใน
เวลากลางคืน

กองช่าง

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ระยะทาง 250 เมตร

2565
(บาท)
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอประโคนชัย

รวมค่าการไฟฟ้าเรียกเก็บค่า
สำรวจและออกแบบ
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอประโคนชัย

ศูนย์เศรษฐกิจ ประชาชนมี
พอเพียง มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ไฟฟ้าใช้อย่าง ทั่วถึง
เพียงพอ

97

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

อุดหนุนโครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง ตาม
จุดเสี่ยงในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
ซ่อมแซมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและ
ป้องกันภัยในเวลา
กลางคืน

อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ ใน
เขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 –
11 ตำบลหนองบอน
อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์

๑) เพื่อขยายเขต
และติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง
๒) เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
จากไฟฟ้าส่องสว่าง
ในการสัญจรไปมา
และประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

5

6

เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามทางแยกถนน
ทุกหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ติดตั้งตามจุดเสี่ยงต่างๆ
ภายในตำบลหนองบอน
จำนวน 11 หมู่บ้าน
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอประโคนชัย
จำนวนจุดที่ติดตั้งเดิม
และเพิ่มเติมตามที่
ประชาชนเดือดร้อน ทาง
สาธารณะ หมู่ที่ 1-11

500,000

-

300,000

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำใน
พื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน จำนวน 11
หมู่บ้านและรวมค่าการ
ไฟฟ้าเรียกเก็บค่าสำรวจ
และออกแบบ
- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอประโคนชัย

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2564
(บาท)

2564
(บาท)

1,200,000

1,100,000

1,000,000

ประชาชน
ร้อยละ80
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
และสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

200,000

100,000

100,000

200,000

ประชาชน
ร้อยละ80
ได้รับความ
ปลอดภัย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน

กองช่าง

-

1,500,000

1,100,000

1,000,000

ประชาชน
ร้อยละ80 มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงและ
ได้รับความ
สะดวกจากไฟฟ้า
ส่องสว่างในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อขยายเขตการ หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส
ใช้ไฟฟ้าอย่าง
พร้อมเสาไฟฟ้า อุดหนุน
ทั่วถึง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอประโคนชัย
โครงการติ
ด
ตั
ง
้
พลั
ง
งาน
เพื
อ
่
ให้
ป
ระชาชน
ใช้ระบบพลังงาน
8
แสงอาทิตย์(โซล่าเซลร์)
มีน้ำใช้ในการ
แสงอาทิตย์ สูบน้ำจาก
อุปโภคบริโภค
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 เข้าสู่
ในช่วงฤดูแล้ง
หนองเสม็ด บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่ 11
9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ เพื่อให้ประชาชน ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน
เตือนจราจรตามสี่แยก
ปลอดภัยจาการ จราจร ตามสี่แยก
ในเขตพื้นที่องค์การบริหาร สัญจรไปมา
จำนวน 11 หมู่บ้าน
ส่วนตำบลหนองบอน
หมู่ที่ 1-11
เพื่อป้องกันการ ที่สาธารณะในเขตพื้นที่
10 โครงการล้อมรั้วที่
สาธารณะในเขตพื้นที่
บุกรุกที่ดินที่
รับผิดชอบองค์การ
ตำบลหนองบอน
สาธารณะ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

7

โครงการขยายหม้อแปลง
ไฟฟ้า 3 เฟส

รวม 10 โครงการ

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

250,000

-

-

-

-

-

500,000

500,000

-

-

500,000

500,000

500,000

-

-

300,000

300,000

300,000

1,690,000

200,000

5,850,000

5,990,000

5,500,000

2564
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีไฟฟ้าใช้
กระแสไฟ
ไม่ตก
100%
ประชาชน
ร้อยละ 70
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ใช้ไฟฟ้าอย่าง
เพียงพอ
กระแสไฟไม่ตก

กองช่าง

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภคในช่วงฤดู
แล้ง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
ไปมา
ร้อยละ 70 สามารถกำหนด
การบุกรุกที่ เขตที่สาธารณะ
สาธารณะ และลดการถูก
ลดลง
บุกรุก

กองช่าง

ประชาชน
ร้อยละ80
ได้รับความ
ปลอดภัย

-

-

กองช่าง

-

99

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ 3

เพื่อให้น้ำประปาไหล
สะดวกมากขึ้น

2

โครงการขยายเขตประปา
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8

3

โครงการขยายเขตวางท่อ
ระบบประปาระหว่าง
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,9

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง
เพื่อให้มีน้ำอุปโภค
บริโภค อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 ยาว
1,000 เมตร
ขยายเขตประปา ยาว
1,200 เมตร
ขยายเขตวางท่อ
ประปา ระหว่าง หมู่
ที่ 5 ไป หมู่ที่ 6,9
ยาว 2,000 เมตร

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
-

200,000

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของท่อ
ประปาที่ได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

200,000

200,000

200,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

1,000,000

500,000

500,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้
อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
200,000

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

4

โครงการขยายเขตประปา
บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา บ้าน
สุขสำราญ หมู่ที่ 10
ยาว 1,200 เมตร

200,000

-

-

-

5

โครงการก่อสร้างหอถังสูง
โครงเหล็กระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ห่อสร้างหอถังสูง กว้าง
3 เมตร

-

-

-

500,000

-

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้

ประชาชนมี
น้ำประปาใช้
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

6

โครงการขยายเขตประปา
บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ยาว
1,000 เมตร

-

200,000

-

-

-

ร้อยละ 80ของ ประชาชนมี
ครัวเรือนที่มี
น้ำประปาใช้
น้ำประปาใช้
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

7

โครงการระบบประปา
กรองน้ำ

เพื่อให้นักเรียนได้มี
น้ำอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ

น้ำที่สะอาดและเพียงพอ
ในการใช้งานในแต่ละวัน

-

-

200,000

200,000

-

เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90 มี
น้ำสะอาดใช้

กองช่าง

นักเรียนมีน้ำ
ไว้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
8 โครงการขยายเขตวาง เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตวางท่อ
ท่อระบบประปา
น้ำใช้เพียงพอ
ประปา ระหว่าง
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่
หมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่
2 - หมู่ที่ 11
11 ยาว 2,000
เมตร
9 โครงการขยายเขตวาง เพื่อให้ประชาชนมี จุด ซอยหลังวัด
ท่อระบบประปาซอย น้ำใช้เพียงพอ
สะเดากอง ยาว
หลังวัดสะเดากอง
2,000 เมตร
หมู่ที่ 4
10 โครงการขยายเขตวาง เพื่อให้มีน้ำอุปโภค ขยายเขตวางท่อ
ท่อระบบประปา
บริโภค อย่าง
ประปา ระหว่าง
ระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ เพียงพอและทั่วถึง หมู่ที่ 8 ไป หมู่ที่ 1
8 ไป หมู่ที่ 1
ยาว 2,000 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

500,000

300,000

-

-

-

ร้อยละ80ของ
ครัวเรือนที่มีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

500,000

-

-

-

-

ร้อยละ80ของ
ครัวเรือนที่มีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

500,000

-

500,000

300,000

200,000

ร้อยละ80ของ
ครัวเรือนที่มีน้ำ
ใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ อุปโภค
บริโภค อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการพาณิชย์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการซ่อมแซม
เครื่องสูบน้ำ

เพื่อซ่อมแซมและ
เครื่องสูบน้ำ อบต.
บำรุงรักษาเครื่องสูบ หนองบอน
น้ำให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

12 โครงการซ่อมแซม
ระบบประปา หมู่ที่
4,7,และหมู่ที่ 10

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำประปาใช้อุปโภค
บริโภคเพียงพอ

รวม 12 โครงการ

ซ่อมแซมและ
บำรุงรักษาระบบ
ประปา หมู่ที่ 4,7,
และหมู่ที่ 10

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

-

-

1,000,000

2,150,000

550,000

2,950,000

2564
(บาท)
50,000

-

2565
(บาท)
-

-

1,750,000 1,100,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จำนวน
ประชาชนมีน้ำ
เครื่องสูบน้ำ ใช้อย่าง
ที่ได้รับการ เพียงพอ
บำรุง
ซ่อมแซม
ประชาชน
ประชาชนมี
ร้อยละ 90 น้ำประปาใช้
มีความพึง
อย่างเพียงพอ
พอใจ
และทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่
1

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
ฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทำเกษตร
ชีวภาพ

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ศูนย์ฯ

จัดกิจกรรมอบรม/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการทำ
เกษตรชีวภาพ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
จำนวน 11 หมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

3

โครงการจัดการศัตรูพืช
ชุมชน

เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี ใช้
สารชีวภัณฑ์แทน

1,100,000

1,100,000

1,100,000

4

โครงการ 1 ตำบล
1 โรงอบข้าว

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในตำบล
หนองบอน

จัดหาเชื้อชีวภัณฑ์ใช้ใน
พืชผัก ข้าว มัน
สำปะหลัง อ้อยจำนวน
5,000 ขวด
จัดตั้งโรงอบข้าวและจัดหา
เครื่องอบข้าว จำนวน 1
เครื่อง

-

500,000

-

2

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ

ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ
1,100,000 1,100,000 ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ
500,000
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

คณะกรรมการ
ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ทางการเกษตร

กอง
สวัสดิการฯ

ประชาชนมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ

เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี
ใช้สารชีวภัณฑ์
แทน
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
มากขึ้น

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

5

โครงการรณรงค์ไถกลบตอ -เพื่อปรับปรุงดิน
ซังข้าว
-เพือ่ ให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์

จัดกิจกรรมรณรงค์การไถ
กลบตอซังข้าวให้เกษตรกร
หมู่ที่ 1-11

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

ประชาชน
ดินมีความอุดม
ร้อยละ 70
สมบูรณ์
มีความพึงพอใจ

กอง
สวัสดิการฯ

6

โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่

เพื่อให้บริการและแก้ไข
ปัญหาทางด้นการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร

ให้บริการทางการเกษตร
ตามความต้องการและ
ความเหมาะสมของพื้นที่
รวมทั้งการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน

25,000

25,000

25,000

25,000

30,000

กอง
สวัสดิการฯ

7

โครงการส่งเสริมปลูกพืช
ใช้น้ำน้อย

เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
ช่วงฤดูแล้ง

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 11

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ประชาชน
เกษตรกรได้รับ
ร้อยละ 70
การแก้ไข
มีความพึงพอใจ ปัญหาทางด้าน
เกษตรอย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม
ประชาชน
เกษตรกรมี
ร้อยละ 70
รายได้ช่วงฤดู
มีความพึงพอใจ แล้งเพิ่มขึ้น

8

โครงการรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้แก่
ประชาชน

รณรงค์และประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกให้แก่ประชาชน

10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

ประชาชน
ช่วยลดการ
ร้อยละ70
พังทลายของ
มีความพึงพอใจ ดิน

กอง
สวัสดิการฯ

9

โครงการ 1 หมู่บ้าน 1
โรงสีชุมชน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
โรงสีชุมชน จำนวน 11
หมู่บ้าน

โรงสีชุมชน หมู่ที่ 1-11

200,000

200,000

200,000

200,000

ประชาชน
ประชาชนมีราย
ร้อยละ70
เพิ่มขึ้น
มีความพึงพอใจ

กอง
สวัสดิการฯ

-

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
2561
(บาท)
45,000

2562
(บาท)
45,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
45,000

เพื่อสนับสนุนอาชีพและ จัดอบรมให้ความรู้เกีย่ วกับการ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ปลูกข้าว มันสำปะหลัง และ

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

เพื่อสนับสนุนอาชีพและ จัดอบรมให้ความรู้ในเกี่ยวกับ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต การเลี้ยงสัตว์ ให้กบั เกษตรกร

30,000

30,000

30,000

30,000

100,000

500,000

200,000

200,000

200,000

500,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในชุมชน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูก ข้าว
มันสำปะหลัง อ้อย

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยง กบ
ปลา หมู ไก่ โค
กระบือ
โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

11

12

13

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝึกอบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์

2564
(บาท)
45,000

2565
(บาท)
100,000

อ้อย ให้กับเกษตรกร จำนวน
11 หมู่บา้ น

และจัดหาพันธ์สัตว์ให้
ประชาน 11 หมูบ่ ้าน

เพื่อส่งเสริมให้ตำบล
หนองบอนเป็นที่รู้จักแก่
คนภายนอกขึ้น

-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษา
ดูงาน
-ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า
OTOP ภายในตำบล

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทำให้มี
รายได้เพิ่ม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทำให้มี
รายได้เพิ่ม

กอง
สวัสดิการฯ

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทำให้มี
รายได้เพิ่ม

กอง
สวัสดิการฯ

ตำบลหนอง
บอนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
เชิงเกษตร

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร

14 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่ง
โรงสีชุมชน

เพื่อให้มีโรงสีไว้
บริการในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดหาโรงสีชุมชน
จำนวน 1 โรงสี

15 โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
โรงซ่อมเครื่องมือด้าน
การเกษตร

เพื่อให้มีโรงซ่อม
เครื่องมือด้าน
การเกษตรใน
ตำบล

จัดตั้งโรงซ่อม
เครื่องมือด้าน
การเกษตรในตำบล
จำนวน 1 โรง

16

เพื่อให้ประชาชนมี กลุ่มหัตถกรรมจาก
รายได้เพิ่มขึ้น
ไม้ ในตำบลหนอง
บอน

ที่

โครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มหัตถกรรมการจากไม้

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

-

-

-

500,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
1,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชน
ร้อยละ
80 มี
ความพึง
พอใจ
ประชาชน
ร้อยละ
80 มี
ความพึง
พอใจ
ประชาชน
ร้อยละ70
มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
มีโรงสีไว้
บริการใน
ชุมชน
มีโรงซ่อม
เครื่องมีด้าน
การเกษตร
ไว้บริการใน
ตำบล
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กองช่าง

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.1 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรม การทำปุ๋ย
หมักให้ กับ
ประชาชน จำนวน
11 หมู่บา้ น

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
60,000

-

300,000

17 สนับสนุนการทำปุ๋ยหมัก
หรือชีวภาพ

เพื่อให้ประชาชน
ลดการใช้ปุ๋ยแคมี

18 โครงการ 1 ตำบล 1 คัด
แยก เมล็ดพันธุ์ข้าว

เพื่อให้ประชาชน
ได้เมล็ดข้าวที่มี
คุณภาพดี

สนับสนุนเครื่องคัด
แยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
จำนวน 1 เครื่อง

300,000

-

-

19 โครงการเพิม่ ผลผลิตการ
ประมงในแหล่งน้ำ

เพื่อเพิ่มผลผลิต
ด้านการประมง
ให้กับเกษตรกร

สนับสนุนพันธุปลา
ให้เกษตรกร หมู่ที่
2

157,000

157,000

157,000

157,000 200,000

2,697,000

2,547,000

2,047,000

2,047,000 4,840,000

รวม 19 โครงการ

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชน
ร้อยละ80
มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

เกษตรกร
สร้าง
มูลค่าเพิม่
ผลผลิตทำ
ให้มีรายได้
เพิ่ม
ประชาชน ประชาชนได้
กอง
ร้อยละ80 เมล็ดข้าวที่มี สวัสดิการฯ
มีความพึง คุณภาพดี
พอใจ
ประชาชน เกษตรกรมี
กอง
ร้อยละ80 พันธุ์ปลาไว้ สวัสดิการฯ
มีความพึง บริโภค
พอใจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ำ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

จุด หนองกันจาน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร

1,000,000

-

-

500,000

-

ประชาชนร้อย
ละ80ที่พึง
พอใจ

-

ประชาชนร้อย
ละ80ที่พึง
พอใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ทำให้ภูมิทัศดู
สวยงาม

กองช่าง

1

โครงการก่อสร้าง ท่อลอด
เหลี่ยม แบบ 3 ช่องทาง
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2

2

โครงการขุดลอกคลอง บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศให้ดู
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2
สวยงาม

ขุดลอกคลองซอยร่มเย็น
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2

-

-

-

300,000

3

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม แบบ 3 ช่องทาง
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ำ

จุดคลองน้ำสาธารณะ
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร (3 ช่องทาง)

1,000,000

-

-

-

500,000

ประชาชนร้อย
ละ80ที่พึง
พอใจ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

4

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น
มข. 2527 หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอ

500,000

-

-

-

500,000

ประชาชนร้อย
ละ80ที่พึง
พอใจ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

5

โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม คสล. แบบ 3
ช่องทาง บ้านหนองน้ำใส
หมู่ที่ 6

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ำ

ก่อสร้างฝายน้ำล้นสาย
หนองจบก –หนองบัว
กว้าง 18 เมตร สันฝาย
สูง 2.00 เมตร
จุดคลองน้ำสาธารณะ
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00
เมตร (3 ช่องทาง)

-

500,000

ร้อยละ70
ประชาชนที่พึง
พอใจ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

1,000,000 1,000,000

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการก่อสร้างฝาย
น้ำล้น มข. 2527
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
เพียงพอ

7

โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหลี่ยม แบบ
3 ช่องทาง บ้านโนน
เสน่ห์ หมู่ที่ 7
โครงการขุดลอก
หนองน้อย หมู่ที่ 7

8

9

10

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม แบบ 2
ช่องทาง บ้าน
หนองน้ำใสหมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม แบบ 3
ช่องทาง บ้าน
สุขสำราญ หมู่ที่ 10

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างฝายน้ำล้นช่วง
นานายเพ็ญ สุบันนาจ
กว้าง 18 เมตร สันฝาย
สูง 2.00 เมตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จุด หนองกันจาน บ้าน
การระบายน้ำ
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้อย่างเพียงพอ

ขุดลอก จำนวน 6 ไร่ ลึก
2-3 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

500,000

-

-

-

-

1,000,000

-

500,000

ประชาชน
ร้อยละ80ที่
พึงพอใจ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

500,000

-

-

500,000

ประชาชน
ร้อยละ80ที่
พึงพอใจ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-

380,000

-

ประชาชน
ร้อยละ80ที่
พึงพอใจ

กองช่าง

-

1,000,000

-

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จุดคลองน้ำสาธารณะ
1,000,000
การระบายน้ำ
หมูท่ ี่ 9 ขนาด 2 ช่อง
ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางสำหรับ อปท.
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
เพิ่มประสิทธิภาพในการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบายน้ำ และมีแหล่ง บ้าน สุขสำราญ หมู่ที่ 10
น้ำไว้ใช้ในการเกษตร
กว้าง 5.00 เมตร

2564
(บาท)
500,000

2565
(บาท)
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ80ที่
พึงพอใจ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

1,000,000 ประชาชน
ร้อยละ80ที่
พึงพอใจ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

โครงการก่อสร้างฝาย
11 น้ำล้น แบบ มข.
2527 หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้ทางใน
การเกษตรเพียงพอ

สร้างฝายน้ำล้นแบบ
มข. 2527 กว้าง 18
เมตร สันฝายสูง 2.00
เมตร
12 โครงการวางท่อทางน้ำ เพื่อให้ประชาชนมี วางท่อทางน้ำหนองม่วง
เข้าหนองม่วง
น้ำใช้อย่าง
หมูที่ 11
หมู่ที่ 11
เพียงพอ
ยาว 1,000 เมตร
13 โครงการขุดลอก
หนองม่วง หมู่ที่ 11

เพื่อให้ประชาชนมี ขุดลอกหนองม่วง ลึก
น้ำใช้เพียงพอใน 2 เมตร พื้นที่ 10 ไร่
การทำการเกษตร ลึก 2-3 เมตร

14 โครงการขุดลอก
หนองโจรง หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
ในการทำ
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค

จุดข้างวัดบ้านหนอง
โจรง จำนวน 33 ไร่
ลึก 2-3 เมตร

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

100,000

-

-

-

-

ร้อยละ70
ประชาชนที่
พึงพอใจ

500,000

-

-

-

-

ร้อยละ70
ประชาชนที่
พึงพอใจ

3,800,000

-

3,800,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
1,000,000 1,000,000

3,800,000 3,800,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ70
ประชาชนมีน้ำ
ครัวเรือนมีน้ำ ไว้ใช้ใน
ใช้อย่างพียง การเกษตร
พอ
อย่างเพียงพอ

ร้อยละ70
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้บริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
1,000,000
-

2564
(บาท)
-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

1,000,000

ประชาชน
ร้อยละ 80มี
น้ำใช้เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้ำขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอ

กั้นฝายขนาดใหญ่บริเวณ
หนองกันจาน ขนาดกว้าง 20
เมตร สันฝายสูง 2.00 เมตร

16 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ำสาธารณะจากบ้านยาง
หมู่ที่ ๓ – ห้วยพริก บ้าน
ไทรโยง ต.ละเวี้ย
17 โครงการขุดลอกหนอง
อาอำ บ้านสุขสำราญ
หมู่ที่ 10
18 โครงการชลประทาน
ระบบท่อส่งน้ำด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์

เพื่อให้มีแหล่งกัก
เก็บน้ำใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกคลองความยาว กว้าง
12 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ลึก 1-2 เมตร

-

-

800,000

-

800,000

ประชาชน
ร้อยละ 80มี
น้ำใช้เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
ทำการเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอในการ
ทำการเกษตร
เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอในการ
ทำการเกษตร

ขุดลอกหนองอาอำ ลึก 2
เมตร พื้นที่ 19 ไร่ ลึก 2-3
เมตร

-

1,500,000

-

-

1,500,000

ประชาชนร้อย
ละ 80มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

1,000,000

-

1,000,000

ประชาชนร้อย
ละ 80มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

19 โครงการวางท่อผันน้ำเข้า
หนองน้ำขุ่นหมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำไว้อุปโภคบริโภค

ติดตั้งท่อส่งน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ จากหนองทำนบสามแยกไปหนองไผ่ ยาว
300 เมตร
วางท่อผันน้ำเข้าหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 6

-

-

400,000

ประชาชนร้อย
ละ 80มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำไว้
อุปโภคบริโภค
เพียงพอ

กองช่าง

300,000 200,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

20 โครงการขุดลอก
หนองตราว หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ ขุดลอกหนองตราว
ใช้เพื่อการปริโภคและ หมู่ที่ 9 ไร่ ลึก 2-3
การเกษตรอย่าง
เมตร
เพียงพอ

21 โครงการขุดเจาะบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อ ขุดเจาะบาดาล เขต
เพื่อการเกษตร
การอุปโภค บริโภค
รับผิดชอบ ตำบล
และใช้ทำการเกษตร หนองบอน หมู่ที่ 111 ความลึกไม่น้อย
กว่า 40 เมตร
22 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ำไหลสะดวก ขนาดกว้าง 3 เมตร
ส่งน้ำจากห้วยเสว -บ้าน ไม่ตื้นเขิน
ลึก 2-3 เมตร ยาว
หนองน้ำใสหมู่ที่ 9
1,000 เมตร
23 โครงการขุดลอก
หนองน้ำ บ้าน
หนองบอนหมู่ที่ 1

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง

ขุดลอกหนองน้ำหลัง
รพ.สต.หนองบอน

แบบ ผ. 02

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

500,000

-

-

-

-

-

-

200,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1,100,000 1,100,000

500,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่าง
อุปโภคบริโภค
และทำ
การเกษตร
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ำ
ใช้ในการ
อุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ
ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ
ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

1,000,000

500,000

500,000

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

27 โครงการผันน้ำเข้าสู่
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ จากอ่างเก็บน้ำบ้านห้วย
เสลา หมูที่ 2 ไป หมู่ที่
พื้นที่ทางการเกษตรด้วย เพือ่ การเกษตร
1,3,4,5,6,7,8,9,10,
พลังงานแสงอาทิตย์

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000 10,000,000 ประชาชน

รวม 27 โครงการ

14,000,000

16,100,000

23,480,000

19,600,000

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

วัตถุประสงค์

24 โครงการก่อสร้างฝาย
มข. 2527 ตรงนา ตา
เจือ คลองส่งน้ำระหว่าง
ตำบล หมู่ที่ 6
25 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ก่อสร้างฝายส่งน้ำ มข
2527 ระหว่างตำบล
เพื่อการเกษตร

26 โครงการขุดสระน้ำ
สาธารณะ

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ ขุดสระในเขตพื้นที่
ตำบลหนองบอน
เพื่อการเกษตร

2564
(บาท)
900,000

2565
(บาท)
800,000

ตามแบบมาตรฐานงาน
ทางหลวงชนบท

เพื่อให้น้ำไหล
สะดวกไม่ตื้นเขิน

คลองน้ำสาธารณะ ใน
เขตพื้นที่ ตำบล
หนองบอน จำนวน 11
หมู่บ้าน

จำนวน 11 หมู่บ้าน

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชน
ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ร้อยละ 80
มีน้ำใช้
เพียงพอ

11

25,200,000

ผลที่คาด
ว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมี
กองช่าง

น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมี
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ค่าอาหารเสริม (นม) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อ
ร่างกาย

2

ค่าอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ในสังกัด สพฐ.
ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน

3

ค่าอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อ
ร่างกาย
เพื่อให้รักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันที่มี
คุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อ
ร่างกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดหาอาหารเสริมนม
ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์

1,000,000

1,000,000

จัดหาอาหารเสริมนม
ให้กับนักเรียน สังกัด
สพฐ.

1,500,000

1,500,000

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 ศูนย์

1,000,000

1,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 เด็กศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก ร้อยละ
90 ได้รับ
อาหารเสริม
(นม) เพียงพอ
2,000,000 2,000,000 2,000,000 เด็กนักเรียน
ร้อยละ90
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)
เพียงพอ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กเล็ก
ร้อยละ 90
ได้รับอาหาร
กลางวัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่
ถูกหลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม(นม)ที่
ถูกหลัก
โภชนาการ
เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก

5

ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

6

โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
บุคลากรของ
ศพด.ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
เด็กนักเรียน มี
วัสดุเพียงพอต่อ
การเรียนการ
สอน

กอง
การศึกษาฯ

นักเรียนได้ร่วม
ทำกิจกรรม
ร่วมกันและ
ได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ

กอง
การศึกษาฯ

เพื่อเพิ่มความรู้
วิชาการใหม่ๆให้กับ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็ก
- เพื่อมีวัสดุเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน

-อบรมหลักสูตรต่างๆอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง ๆละ 20
ชั่วโมง
-จัดกิจกรรมผลิตสื่อ
-เด็กนักเรียนจำนวน 5 ศูนย์

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ครูร้อยละ
20 ที่ได้รับ
การพัฒนา

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

เด็กร้อยละ
90 มีวัสดุไว้
ใช้เพียงพอ

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
ร่วมทำกิจกรรม และ
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ

-จัดกิจกรรมการละเล่นต่างๆ
พร้อมจัดอาหาร เครื่องดื่มและ
แจกของขวัญของรางวัล
แก่เด็กที่มาร่วมงาน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90
เข้าร่วม
กิจกรรม

กอง
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่
7

8

9

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
นักเรียนได้รับ
การส่งเสริม
ทางด้าน
สุขภาพและรัก
ความสะอาด

กอง
การศึกษาฯ

เด็กได้ร่วม
กิจกรรมและ
สร้าง ความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน
ร้อยละ 80 นักเรียนได้เข้า
โรงเรียนที่เข้า ร่วมกิจกรรม
ร่วมแข่งขัน ตามโครงการฯ
ทักษะทาง
มีความกล้าใน
วิชาการ
การแสดงออก

กอง
การศึกษาฯ

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1.เพื่อให้เด็กรักความ
และทันตกรรม
สะอาด
2.ตรวจวัดพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
โครงการสายใยสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมใน
วันปิดภาคเรียน
วันปิดภาพเรียน

ศพด. และโรงเรียนในสังกัด
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ
2.กิจกรรมฟันสวยด้วยตัวเรา
3.กิจกรรมเต้นออกกาลังกาย
4.กิจกรรมเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ
โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตความรับผิดชอบของตำบล
หนองบอน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ร้อยละ80
เด็ก ได้รับ
การดูแล
สุขภาพ

50,000

50,000

50,000

50,000

60,000

เด็กนักเรียน
ร้อยละ 90
เข้าร่วม
กิจกรรม

จัดกิจกรรมโครงการ
แข่งขันทักษะทางศิลปะ
และนิทรรศการทาง
วิชาการ “มหกรรม 9
Sci 2017”

เด็กนักเรียน จำนวน 5 โรง
มาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

50,000

50,000

50,000

50,000

60,000

1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทาง
ศิลปะและวิชาการกับ
นักเรียนที่มาจากโรงเรียน
อื่นๆ
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นักเรียนให้กล้าแสดงออก
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

10

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนตำบล
หนองบอน

11

โครงการสนับสนุนและ
ปรับปรุงเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์

12

โครงการกีฬาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
เด็ก เยาวชน และ
จริยธรรมให้แก่เด็ก
ประชาชนภายในตำบล
เยาวชน และประชาชน หนองบอน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จำนวนเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนที่
เข้าร่วมร้อย
ละ 80

เพื่อปรับปรุงเครื่อง
ดนตรีวง ดุริยางค์
ให้กับโรงเรียนให้ได้
มาตรฐาน
เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
สร้างสัมพันธ์อันดีให้กับ
ศูนย์เด็กในสังกัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จำนวน
โรงเรียน
ได้รับการ
สนับสนุน
จำนวนศุนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่เข้าร่วม
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สนับสนุนเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ให้กับ โรงเรียน
ในเขตรับชอบ อบต.
จำนวน 5 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จำนวน 4 แห่ง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็ก เยาวชน
ประชาชนในตำบล
หนองบอนได้รับ
การอบรมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม
โรงเรียนมีเครื่อง
ดินตรีวงดุริยางค์ที่
ได้มาตรฐานใช้

กอง
การศึกษาฯ

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
สร้างสัมพันธ์อันดี
ให้กับศูนย์เด็กใน
สังกัด

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

13 โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง

14 โครงการส่งเสริม

กิจกรรมรักการอ่าน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้รจู้ ักชีวิต ที่อยู่อย่าง
พอเพียง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ด้วยการอ่าน
หนังสือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สนับสนุนงบประมาณ
และจัดหา พันธุ์พืช
และพันธุ์ปลา ให้กับ
โรงเรียน ในสังกัด
อบต.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พื้นที่ อบต.หนองบอน

15 โครงการพัฒนาสื่อการ เพื่อใช้ในการจัดการจัด จัดทำสื่อการเรียนการ
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก สอนตามความจำเป็น
เรียนการสอน
เล็กตามแผนการจัด
และเหมาะสม
ประสบการณ์ครู ชุมชน
นักเรียน ได้มสี ่วนร่วมใน
การพัฒนาสื่อการเรียน

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ70
เด็กนักเรียน
ดัรับความรู้

เด็ก เยาวชน
ได้รู้จักใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง

ร้อยละ70
เด็กนักเรียน
เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
สติปัญญา
และจิตใจ
นักเรียน
สามารถมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนาสื่อ
การเรียนการ
สอนร่วมกับ
ครูและชุมชน

ร้อยละ 50
นักเรียน ที่
ได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการพัฒนาการ
เรียนรูส้ ู่ประชาคม
อาเซี่ยน

เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
อาเซียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบล
หนองบอน

17 โครงการเครื่องเล่น
สนามเด็กเล่น

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้ง 4 ด้าน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 4 ศูนย์

2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000

400,000

400,000

400,000

2564
(บาท)
40,000

2565
(บาท)
50,000

400,000 400,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จำนวน
สถานศึกษา
ที่มีการ
จัดตั้ง
ศูนย์การ
เรียนรู้
ประชาคม
อาเซียน
ร้อยละ90
เด็กมีความ
พึงพอใจ

นักเรียนมีศูนย์
การเรียนรู้
สำหรับศึกษา
ข้อมูลในการ
เข้าสู่
ประชาคม
เซียน
เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง
สมบูรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

18

โครงการติดตั้งมุ้ง
ลวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

19

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้เด็ก
ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนา
ปลอดภัยจาก
เด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
โรคไข้เลือดออก 1. ศพด.บ้านห้วยเสลา
2.ศพด.บ้านหนองบอน
3. ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์
โครงการติดตั้ง
เพื่อสร้าง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ บรรยากาศ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
การเรียนการ
สังกัดองค์การบริหารส่วน
เล็กบ้าน
สอนให้เด็ก
ตำบลหนองบอน จำนวน
นักเรียน
4 ศูนย์

2561
(บาท)
250,000

2562
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
250,000

200,000

100,000

ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด
2565
จะได้รับ
(KPI)
(บาท)
250,000 เด็กนักเรียน เด็กมีความ
ร้อยละ 90 ปลอดภัยจาก
ปลอดภัยจาก โรคไข้เลือดออก
โรค
ไข้เลือดออก
-

ร้อยละ90
เด็กมีความ
พึงพอใจ

เด็กมี
บรรยากาศใน
การเรียนการ
สอนมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กอง
การศึกษา

121

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้
ในเด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อให้เด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ และ
การกระตุ้นพัฒนาการที่
ถูกต้องตามวัย เด็กมี
พัฒนาการที่สมวัยทั้งด้าน
ร่างกาย สติปญ
ั ญา
อารมณ์ จิตใจและสังคม
และเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีและทำ
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ครู เด็กเล็ก และ
ผู้ปกครอง

โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งรถ
โรงเรียน

เพื่อให้มีรถโรงเรียน
บริการเด็กนักเรียน
ภายในตำบล

21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

เด็กนักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 4
แห่ง ผู้ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. และ
เจ้าหน้าที่ จำนวน
200 คน

-

30,000

30,000

30,000

จัดหารถโรงเรียน
จำนวน 1 คัน

-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90
ของจำนวน
เด็กที่ได้รับ
การกระตุ้น
พัฒนาการที่
ถูกต้อง

เด็กได้รับการ
พัฒนาที่สมวัย
ทั้งทางด้าน
ร่างกาย
สติปัญญา
อารมณ์
จิตใจและสังคม

2,000,000 เด็กนักเรียน มีรถไว้บริการ
ร้อยละ 80 รับส่งเด็กไป
ได้นั่งรถรับส่ง โรงเรียน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กองการศึกษา

122
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

22

โครงการส่งเสริม
โภชนาการในเด็ก
เล็กและเด็กก่อน
วัยเรียน

23

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินและเฝ้า
ระวังภาวะโภชนาการ
เด็กเล็กและเด็กก่อน
วัยเรียนที่มภี าวะ
โภชนาการเกิน (อ้วน)
และทุโภชนาการ
(ผอม)ได้รับการดูแล
แก้ไข และเด็กได้ทาน
อาหารที่ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ
โครงการประยุกต์ -เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
ปรัชญา เศรษฐกิจ ถึงหลักปรัชญา
พอเพียง สู่การ
เศรษฐกิจพอเพียง
เรียนรู้ในเด็ก
-เพื่อให้เด็กได้รู้จักคำ
ปฐมวัย
ว่าประหยัดและ
พอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
4 แห่ง ผู้ปกครอง
คณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. และเจ้าหน้าที่
จำนวน 200 คน

-

30,000

30,000

- โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตตำบล
หนองบอน

-

-

10,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30,000

30,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ร้อยละ 80เด็ก เด็กได้รับการ กอง
ที่ได้รับการดูแล ดูแลแก้ไขและ การศึกษาฯ
ด้านโภชนาการ ได้ทานอาหาร
ที่ถูกหลัก
โภชนาการ
มากขึ้น

เด็กร้อยละ90ได้
นำไปใช้ปฏิบัติจริง
ในการนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็กได้เรียนรู้ถึง กอง
หลักปรัชญา
การศึกษาฯ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและได้
รู้จักคำว่า
ประหยัดและ
พอเพียง

123
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.)ใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

เพื่อให้
นักเรียนได้รับ
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
และปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย

25

อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์วัด
บ้านยาง

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย
-

รวม 25 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน
5 โรง
อุดหนุนอาหาร
กลางวันศูนย์เด็ก
เล็กก่อนเกณฑ์
วัด บ้านยาง

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000

2565
(บาท)
3,000,000

250,000
250,000
(ค่าใช้จ่าย =
20 บาท/มือ้ /
คน)

250,000

250,000

250,000

8,790,000 8,600,000

9,810,000

9,960,000

11,890,000

2561
2562
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000
(ค่าใช้จ่าย =
20 บาท/มื้อ/
คน)

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 90
ที่ได้รับ
อาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย

เด็ก
นักเรียน
ร้อยละ 90
ได้รับอาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ
เพียงพอต่อ
ร่างกาย
-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

-

124

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
หลังคาสนามเด็กเล่น

เพื่อให้เด็กได้
เล่นเครื่องเล่น
สนามใต้อาคาร
ที่มีร่ม

2

โครงการเตาเผาขยะ
พร้อมมีฝาปิด

เพื่อให้มีที่เผา
ขยะถูกต้องตาม
หลักสุขอนามัย

3

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยเสลา

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนและผู้
ปกครองมีถนน
เดินเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เด็กได้เล่นเครื่อง
เล่นสนามใต้อาคาร
ที่มีร่มทำให้เด็กมี
พัฒนาการครบ ทั้ง
๔ ด้าน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 300,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน
4 ศูนย์
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา
2.ศพด.บ้านหนองบอน
3. ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์
เด็กนักเรียนทั้งหมดในศูนย์
100,000
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์
มีที่ทิ้งขยะ เพื่อป้องกันเชื้อ
โรค

300,000

300,000

300,000

300,000

เด็ก ร้อยละ
50มีความพึง
พอใจ

100,000

500,000

500,000

500,000

จำนวนเตาเผา
ขยะ ที่ถูกต้อง
ตามหลัก
สุขอนามัย

เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
300,000
ทั้งหมดได้ใช้ถนนในการมารับ
- ส่ง เด็กนักเรียน กว้าง 5-8
เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.05 เมตร

300,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

เด็กนักเรียนทุกคน
ทิ้งขยะถูกที่ และมี
เตาเผาขยะที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย
ร้อยละ80 เด็ก มีถนนเดินเข้า
ผู้ปกครองมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ความพึงพอใจ ที่ได้มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

ปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด จำนวน 4
ศูนย์

-

-

200,000

100,000

100,000

เด็ก ร้อยละ
90มีความพึง
พอใจ

เด็กๆได้รับ
บรรยากาศที่ดีใน
การรับประทาน
อาหาร

เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ทั้งหมดได้ใช้ถนนในการมา
รับ - ส่ง เด็กนักเรียน กว้าง
5-8 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.05 เมตร
เพื่อให้เด็กและ เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมี
ทั้งหมดได้ใช้ถนนในการมา
ถนนเดินเข้า
รับ - ส่ง เด็กนักเรียน กว้าง
ศูนย์ ศพด.
5-8 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.05 เมตร

-

-

200,000

-

-

ร้อยละ 90
ของผู้ปกครอง
และเด็กที่พึง
พอใจ

เด็กและผู้ปกครองมี
ถนนเดินเข้าศูนย์
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

-

-

-

200,000

-

ร้อยละ 90
ของผู้ปกครอง
และเด็กที่พึง
พอใจ

เด็กและผู้ปกครองมี กองช่าง
ถนนเดินเข้าศูนย์
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

โครงการ

วัตถุประสงค์

4

โครงการปูกระเบื้อง
โรงอาหาร โรงครัว
ศพด.ในสังกัด อบต.
หนองบอน

เพื่อความ
สะอาดและได้
มาตรฐาน
ปลอดภัย

5

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบอน
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองน้ำขุ่น

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองมี
ถนนเดินเข้า
ศูนย์ ศพด.

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

ที่

6

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 5

เพื่อระบายน้ำ
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-

-

200,000

200,000

-

ร้อยละ 90
น้ำท่วมขัง
ลดลง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีที่ระบายน้ำ

8

โครงการปรับปรุง
ระบบสุขาภิบาล
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุง
ระบบ
สุขาภิบาล
ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองน้ำ
ขุ่น หมู่ที่ 5

ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่ที่ 1

-

-

100,000

100,000

-

เด็กเล็กร้อยละ
90 มีความพึง
พอใจ

ระบบสุขาภิบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

9

โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

10

11

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้มีอาคารเรียนที่ได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
มาตรฐานและปลอดภัย อบต.หนองบอน จำนวน
4 แห่ง
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา
2.ศพด.บ้านหนองบอน
3. ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้เด็กได้รับการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
พัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กเล็กจำนวน 4 ศูนย์
เด็กเล็กในสังกัดองค์การ และจิตใจ
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา
บริหารส่วนตำบล
2.ศพด.บ้านหนองบอน
หนองบอน
3. ศพด.บ้านหนองน้ำขุ่น
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์
โครงการทำป้ายชื่อศูนย์ เพื่อให้ประชาชนที่
ทำป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
สัญจรผ่านไปมาได้รู้จัก เล็ก จำนวน 4 ศูนย์
องค์การบริหารส่วนตำบล และติดต่อประสานงาน
หนองบอน
ได้สะดวกขึ้น
รวม 11 โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

250,000

250,000

250,000

-

-

2,950,000

2,950,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2,000,000 จำนวน
มีอาคารเรียนที่
อาคารเรียนที่ ได้มาตรฐาน
ได้มาตรฐาน และปลอดภัย
และปลอดภัย

กองช่าง

200,000

100,000

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กร้อย
ละ 80 ที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ

กองช่าง

120,000

110,000

100,000

ร้อยละ 90
ผู้ปกครองและ
นักเรียนมี
ความพึงพอใจ

ประชาชนที่
สัญจรผ่านไปมา
ได้รู้จักและติดต่อ
ประสานงานได้
สะดวกขึ้น

กองช่าง

3,870,000

2,710,000

3,100,000
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการควบคุม
โรคติดต่อทั่วไป

-เพื่อให้นักเรียน/
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
-เพื่อลดจำนวน
ผู้ป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

2

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

-เพื่อให้อัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
10,000

-จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคติดต่อต่างๆ แก่
นักเรียน ประชาชน
จำนวน 1ครั้ง/ปี
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยักโรค
ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
2009 ฯลฯ จำนวน 1
ครั้ง/คน
-ซื้อทรายอะเบท และ
150,000
น้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน
กำจัดยุง

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
35,000

150,000

150,000

2564
(บาท)
35,000

2565
(บาท)
35,000

150,000 200,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
นักเรียน/
กอง
ร้อยละ 90มี ประชาชนมีความรู้ สวัสดิการฯ
ความ พึง
ความเข้าใจในการ
พอใจ
ป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
-ลดจำนวนผูป้ ่วย
ด้วยโรคที่ป้องกัน
ได้ด้วยวัคซีน
ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70
ของโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง

-อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง

กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

3

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงรุกและ
เป็นไปอย่างทั่วถึง
-เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ค้าได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร
-เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้สูงวัยได้รับความรู้ และ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
ให้ปลอดภัยจากโรค
ต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชนในตำบล
-จัดอบรมผู้ประกอบร้านค้า
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขแก่กลุ่มเสี่ยง
ต่างๆ
-จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพ
แก่ประชาชน หรือผูส้ ูงวัยใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน

2561
(บาท)
200,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
200,000 200,000

ตัวชีวัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนได้รับ
กอง
การบริการด้านการ สวัสดิการฯ
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
80ของ
ประชาชน สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ที่พึงพอใจ ทั่วถึง

-ผู้ประกอบการค้า
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใน
เรื่องสุขาภิบาล
อาหารเพิ่มขึ้น
-ประชาชนหรือผู้
สูงวัยได้รับความรู้
และดูแลรักษา
สุขภาพตนเองให้
ปลอดภัย

130

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

4

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

5

โครงการรณรงค์ตรวจ
มะเร็งปากมดลูก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อให้คนและสัตว์เลี้ยง -ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนขั บ้าให้แก่ สัตว์เลี้ยง
สุนัขบ้า
ของประชาชน เช่น สุนัข
แมว ฯลฯ ในชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน
เพื่อให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ -กลุ่มสตรีที่มีอายุ 30 ปี
ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
ขึ้นไปในเขตองค์การ
ได้รับการตรวจมะเร็ง
บริหารส่วนตำบล
ปากมดลูกอย่างทั่วถึง
หนองบอน
และลดอัตราเสีย่ งจาก
การเป็นโรคมะเร็งปาก
มดลูก

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

20,000

20,000

20,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
150,000 150,000

20,000

20,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90
โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง

คนและสัตว์
เลี้ยงปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ลดอัตราเสี่ยง
กอง
จากการเป็น
สวัสดิการฯ
โรคมะเร็งปาก
มดลูกในหญิง
วัยเจริญพันธุ์ที่
มีอายุ 30 ปี
ขึ้นไป
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

6

โครงการป้องกันเด็ก
จมน้ำ(Merit Maker)

7

โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งพยาบาลวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับความรู้และฝึก
ทักษะการช่วยเหลือ
คนจมน้ำอย่าง
ถูกวิธี
- เพื่อให้อัตราการตาย
ของเด็กจากสาเหตุ
จมน้ำลดลง
-เพื่อให้มีการดำเนิน
โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทุนเด็กเรียนดี
ที่ยากจนในตำบล
หนองบอน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
อายุ 6-14 ปี

50,000

50,000

80,000

80,000

-คัดเลือกเด็กนักเรียนยากจน
ที่เรียนดีในตำบลหนองบอน
จำนวนปีละ 1 ทุน

200,000

200,000

200,000

200,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
100,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ 90
เด็ก
นักเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-เด็กนักเรียนได้รับ
กองการศึกษาฯ
ความรู้และฝึกทักษะ
การช่วยเหลือคน
จมน้ำอย่างถูกวิธี
- อัตราการตายของ
เด็กจากสาเหตุจมน้ำ
ลดลง
-มีการดำเนินโครงการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้ำอย่าง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ 90 เด็กนักเรียนยากจนใน กองสวัสดิการฯ
เด็ก
ตำบลหนองบอนได้รับ
นักเรียนที่ การดูแล
ได้รับทุน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖5
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8

โครงการจัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอกควัน

9

โครงการความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
ภาคีเครือข่ายส่งเสริม ประชาชนมีสุขภาพดี
สุขภาพ มีดี ๔ อ. ๑ ย. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย

10 โครงการป้องกันยา
เสพติด To Be
Number One

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อควบคุมป้องกัน
การใช้ยาเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง สร้างพลัง
เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพา
ยา เสพติด

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันเพื่อกำจัด
ยุงลาย

-

๑๐๐,๐๐๐

100,000

๑๐๐,๐๐๐

-

ภาคีเครือข่าย และ
ประชาชนในตำบล
หนองบอน ร่วม
สร้างสุขภาพที่ดี

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

20,000

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วัยเรียนและวัย
ทำงาน ทุกหมู่บ้าน
ทุกองค์กร

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

20,000

แบบ ผ.๐2

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โรค
ไข้เลือดออก
ลดการระบาด
ลงร้อยละ 70
ประชาชน
ร้อยละ 80มี
สุขภาพดี

ลดการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก

กอง
สวัสดิการฯ

ประชาชนและ
กอง
ภาคีเครือข่าย ร่วม สวัสดิการฯ
โครงการมีสุขภาพ
ดีลดเสี่ยงโรค ดูแล
สุขภาพตนเองได้
ประชาชนร้อย มีชมรม To Be
กอง
ละ 70 เข้า
Number One
สวัสดิการฯ
ร่วมกิจกรรม ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑ ๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖5
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

โครงการพัฒนา
คุณภาพงานอนามัย
แม่และเด็ก

เพื่อพัฒนาคุณภาพแม่ หญิงวัยเจริญพันธุ์
และเด็กให้มีการดูแล หญิงตั้งครรภ์และ
อย่างมีคุณภาพ
หญิงหญิงหลังคลอด

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

20,000

12

โครงการตำบล
พัฒนาการเด็กดีเริม่ ที่
นมแม่

เพื่อส่งเสริมให้มารดา
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อย่างน้อย ๖ เดือน
เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการสมวัย

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

30,000

หญิงวัยเจริญพันธุ์
หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหญิงหลังคลอด

แบบ ผ.๐2

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 80หญิง
ตั้งครรภ์และหญิง
หลังคลอดได้รับ
การดูแลอย่างมี
คุณภาพ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หญิงวัยเจริญ
พันธุ์ หญิง
ตั้งครรภ์ หญิง
หลังคลอดและ
ทารกได้รับการ
ดูแลลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย
ร้อยละ 80
มีการฝากครรภ์
หญิงหลังคลอดที่ คุณภาพ เด็ก
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้รับนมแม่
และเด็กเล็กมี
อย่างน้อย ๖
พัฒนาการสมวัย เดือนและมี
พัฒนาการสมวัย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓ ๒๕๖๔
๒๕๖5
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑3

๑4

๑5

โครงการดูแลผู้ปว่ ย
ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง
และผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยที่ดอ้ ย
โอกาส ขาดผู้ดูแล
และผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย
โครงการคุ้มครอง
เพื่อคุ้มรองผู้บริโภค
ผู้บริโภคด้านอาหาร ควบคุมตรวจร้านค้า
และยา
และผู้ประกอบการ
ลดอันตรายต่อ
สุขภาพที่เกิดจาการ
บริโภคอาหารและยา
โครงการส่งเสริม
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการศูนย์เด็ก พัฒนาการเด็กเล็กใน
เล็กคุณภาพ กิน เล่น ศูนย์เด็กให้มี
เล่า กอด
พัฒนาการที่ดที ั้งทาง
IQ และ EQ

ผู้ป่วยติดบ้าน ติด
เตียงและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย

๕๐,๐๐๐

ประชาชนในเขต
ตำบลหนองบอน
หมู่ ๑-๑๑

๑๐,๐๐๐

เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
จำนวน 5 แห่ง

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

50,000

๑๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

30,000

๓๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

50,000

แบบ ผ.๐2

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ร้อยละ 70ของ
ผู้ป่วยที่ได้รับการ
ดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่าง
มีคุณภาพ
ร้อยละ 80ของ
ร้านค้าได้รับการ
ตรวจประเมินให้
คำแนะนำ

ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ได้รับการดูแลอย่าง
มีคุณภาพ
ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองด้าน
อาหารและยา
ร้านค้าได้รับการ
ตรวจประเมินทุกปี

กอง
สวัสดิการฯ

ร้อยละ 80ของ
ศูนย์เด็กที่เข้าร่วม
โครงการร้อยละ
ของเด็กทีไ่ ด้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ

บุคลากรศูนย์เด็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และเด็ก
เล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
สวัสดิการฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

๑6

โครงการลดอุบัติเหตุบน เพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงใน
ถนน ตำบล
การเกิดอุบัติเหตุ และ
หนองบอน
พัฒนาศักยภาพหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน

ทุกหมู่บ้านในเขต
ตำบลหนองบอน
หมู่๑-๑๑

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

60,000

17

โครงการให้บริการด้าน
การป้องกันโรคเอดส์

-เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุ การ
ติดต่อการแพร่ระบาด
และการป้องกันโรค
เอดส์ให้แก่เด็กนักเรียน
และผู้นำหมู่บ้าน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

18

โครงการคัดกรองผู้ป่วย
โรคเบาหวาน

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน

จัดอบรมให้ความรู้
แก่นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มผู้นำหมู่บ้าน
และกลุ่มเสี่ยงใน
เขต อบต.
หนองบอน
-ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการประชาชน
ในตำบลร่วมกับ
รพ.สต.ประจำ
ตำบลหนองบอน

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

แบบ ผ.๐2

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ 70
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง
จุดเสี่ยงได้รับ
การแจ้งจุด
อันตราย
ร้อยละ70 ของ
ผู้ติดเชื้อเอดส์
ลดลง

ผู้ป่วยร้อยละ
80 ได้รับการ
คัดครอง

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ได้รับ
หลัก
อุบัติทางถนน
ลดลงมีการทำ
สัญลักษณ์แจ้ง
เตือนในจุดเสี่ยง
อันตราย

กอง
สวัสดิการฯ

-นักเรียนและผู้นำ
กอง
หมู่บ้านสามารถ สวัสดิการฯ
เป็นแกนนำใน
การเผยแพร่
ความรู้เรื่องโรค
เอดส์ได้อย่าง
ถูกต้อง
ประชาชนใน
กอง
ตำบลได้รับรับ
สวัสดิการฯ
การตรวจสุขภาพ
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แบบ ผ.๐2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

19 โครงการสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพการจัดบริการ
สาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
และมีคณ
ุ ภาพ

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการกองทุน
คณะอนุกรรมการและ
คณะทำงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบอน

รวม 20 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุน
เพื่อพัฒนา
สาธารณสุขมูล
ศักยภาพการ
ฐาน จำนวน 11
จัดบริการ
สาธารณสุขให้ได้ หมู่บ้าน
มาตรฐานและมี - กิจกรรม
สาธารณสุขมูล
คุณภาพ
ฐาน (หมู่บ้านละ
7,500 บาท)
เพื่อพัฒนา
จัดฝึกอบรม และ
ศักยภาพ
ศึกษาดูงานนอก
คณะกรรมการ
สถานที่ ปีละ 1
คณะอนุกรรมการ ครั้ง
และคณะทำงาน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
หนองบอน

-

-

2561
(บาท)
82,500

2562
(บาท)
82,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
82,500

-

-

100,000

100,000

100,000

คณะกรรมการ
กองทุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 80

คณะกรรมการ
คณะอนุ
กรรมการและ
คณะทำงาน
ได้รับความรู้
และได้พัฒนา
ศักยภาพ

กองสวัสดิการ
สังคมฯ

1,072,500

1,172,500

1,367,500

1,417,500

1,235,000

-

-

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
82,500

2565
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด (KPI)
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 90

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข
ทีด่ ี

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ประเพณีวัฒนธรรม)
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

1

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยให้คง
อยู่สืบไป

2

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนประเพณีลอย
กระทง

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนร่วมกิจกรรมจัด
และประเพณีของไทย งานประเพณีลอยกระทง
ให้คงอยู่สืบไป
ภายในตำบล

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
จำนวน 1 ครั้ง

2561
(บาท)
40,000

2562
(บาท)
40,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
40,000

100,000

100,000

100,000

2564
(บาท)
40,000

2565
(บาท)
50,000

100,000 100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ80ที่
เข้าร่วม
ประเพณีเห่
เทียน
เข้าพรรษา

-ประเพณีแห่
เทียน
เข้าพรรษา
ไทยได้รับการ
อนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไป

ประชาชน
ร้อยละ80
เข้ากิจกรรม
งาน
ประเพณี
ลอยกระทง

ประชาชนได้
กอง
อนุรักษ์
การศึกษาฯ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่
สืบไป
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(ประเพณีวัฒนธรรม)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์

เพื่อเป็นการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

-จัดให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น
ขบวนแห่รดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระ
ฯลฯ จำนวน 1 ครั้ง

4

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ เจ้าพระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

20,000

20,000

20,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
50,000 80,000

20,000 20,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ประชาชน
ร้อยละ80
ได้อนุรักษ์
ประเพณี

ร้อยละ 80
ของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

-ประชาชนได้
ร่วมในการ
อนุรักษ์สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน
ได้แสดงออก
กอง
ถึงความ
การศึกษาฯ
จงรักภักดีและ
ทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระ
นางเจ้าระบรม
ราชินีนาถ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ประเพณีวัฒนธรรม)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5

โครงการจัดงานวัน เพื่อให้ท้องถิ่นเกิด
ท้องถิ่นไทย
ความสามัคคีและ
ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการ
บริการประชาชน

ผู้บริหาร/สมาชิก อบต./
พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างฯ
เข้าร่วมโครงการ

6

ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานข้าวมะลิหอม
ปลาจ่อมกุ้ง ชุมทุ่ง
นกประโคนชัย
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน รัฐพิธี

ตกแต่งรถร่วมขบวนแห่งาน
เทศกาลข้าวมะลิหอมฯ และ
จัดส่งธิดาข้าวมะลิหอมเข้า
ประกวด
จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีตา่ งๆ
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล

7

เพื่ออนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป
เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีต่างๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

-

120,000

120,000

150,000 150,000

ประชาชน
ร้อยละ 70
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

ได้ร่วมอนุรักษ์
สืบสานประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

-

100,000

100,000 100,000 100,000

ประชาชน
ร้อยละ 70
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนได้ร่วม
ในงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล

กอง
การศึกษาฯ

2564
2565
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ90
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ท้องถิ่นเกิด
ความสามัคคี
และตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่
ของตนในการ
บริการประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ประเพณีวัฒนธรรม) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษาอำเภอ
ประโคนชัย

-เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
อันดีงามให้อยู่คู่คนไทย
ตลอดไป
-เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในชุมชนต่างๆ
ได้เกิดความสามัคคีกัน
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
-เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่น
และให้ชาวต่างชาติได้
รู้จักประเพณีอันดีงาม
ของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีการแห่
เทียนพรรษาที่ดีงามจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน ให้คงอยู่สืบสาน
ตลอดไป และประชาสัมพันธ์
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
อำเภอประโคนชัยจังหวัด
บุรีรัมย์รวมถึงการแสดง
การละเล่นพื้นเมืองต่างๆ ของ
อำเภอประโคนชัย

2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ 70 ได้
เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนทั่วไป
รวมทั้ง
ชาวต่างชาติ ได้
เห็นประเพณี
อันดีงามของ
คนไทย รวมทั้ง
ประชาชนเกิด
ความรักสามัคคี
กัน และ
สามารถเพิ่ม
รายได้ให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ประเพณีวัฒนธรรม) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว
“มหัศจรรย์
ท่องเที่ยว
บุรีรัมย์”

-เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใหม่ๆในพื้นที่
-เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวที่เกิดจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และส่งเสริมให้เกิด
การบูรณาการการมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่
และเพิ่มรายได้และ
ส่งเสริม OTOP กับการ
ท่องเที่ยวของอำเภอ
ประโคนชัย จังหวัด
บุรีรัมย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- จำนวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวในพื้นที่อำเภอ
ประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
-การเพิ่มรายได้จากการ
จำหน่ายสินค้า
OTOP,HOME,STAY อื่นๆ
ในพื้นที่

2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

15,000 15,000 15,000

2565
(บาท)

15,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

นักท่องเที่ยว
ร้อยละ 70
ที่เข้ามา ใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น

-สามารถทำให้เกิดกิจกรรม
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆใน
พื้นที่
-สามารถประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวที่เกิดจากความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ และส่งเสริม
ให้เกิดการบูรณาการการมีส่วน
ร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น
ในพื้นที่ และเพิ่มรายได้และ
ส่งเสริม OTOP กับการ
ท่องเที่ยวของอำเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬานันทนาการ)
ที่

โครงการ

10 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประชาชนต้าน
ยาเสพติด
“หนองบอนเกมส์”
11 โครงการจัดส่ง
นักกีฬาไปทำการ
แข่งขันนอกพื้นที่

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง และห่างไกล
จากยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชน
ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง และเกิด
ความสมัครสมาน
สามัคคี
12 โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้มีแสงสว่าง
แสงสว่างรอบสนาม เพียงพอและมีความ
กีฬาภายในตำบล
ปลอดภัยในการ
เล่นกีฬา

2561
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

นักกีฬาภายในตำบล
หนองบอน

200,000

200,000

200,000

200,000 200,000

ติดตั้ง ณ สนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 5 แห่ง

300,000

-

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชน หมู่ที่ 1-11
ตำบลหนองบอน

300,000

-

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ 90
ของประชาชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด
ร้อยละ 90
ประชาชนมี
ของประชาชน สุขภาพร่างกาย
ที่เข้าร่วม
ที่แข็งแรงและ
กิจกรรม
ห่างไกลยาเสพ
ติด
ร้อยละ90
แสงสว่าง
ของประชาชน เพียงพอและมี
ที่พึงพอใจ
ความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

กองช่าง

143

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กีฬานันทนาการ)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณลาน
กีฬาภายในตำบล

เพื่อให้บริเวณลานกีฬา
สะอาด มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม น่าเล่น

ลานกีฬา ภายในตำบล
จำนวน 5 แห่ง

14 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พลานามัยให้แก่เด็กเล็ก มี พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาการทางร่างกาย
เหมาะสมตามวัย

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)
-

10,000

2565
(บาท)
100,000

10,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ
90 ของ
ประชาชน
ที่พึงพอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บริเวณลาน
กีฬา สะอาด
มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม น่า
เล่น
จำนวน
เด็กเล็กมี
ศูนย์พัฒนา สุขภาพ
เด็กเล็กเข้า ร่างกาย
ร่วม
แข็งแรง
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กอง
การศึกษาฯ

144
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านกีฬาและนันทนาการ) (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

15

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (ประโคนชัย
เกมส์)

16

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุน
โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี
(ประโคนชัยเกมส์)
โครงการแข่งขันฟุตบอล เพื่ออุดหนุนโครงการ
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ แข่งขันฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน”
ประเพณีจังหวัด
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บุรีรัมย์ ชิงถ้วย
มหาวชิราลงกรณ บดินทร พระราชทาน”สมเด็จ
เทพวรางกูร”
พระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร”

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ
การจัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา (ประโคนชัย
เกมส์) ให้อำเภอ
ประโคนชัย

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์ ชิงถ้วย
พระราชทาน”สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทร
เทพวรางกูร” จังหวัด
บุรีรัมย์

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

15,000

15,000

20,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
เยาวชนได้
ร้อยละ 80 ร่วมแข่งขัน
ได้เข้าร่วม กีฬาชิงถ้วย
กิจกรรมการ พระราชทาน
แข่งขันกีฬา

ประชาชน
เยาวชนได้
ร้อยละ 80 ร่วมแข่งขัน
ได้เข้าร่วม กีฬาชิงถ้วย
กิจกรรมการ พระราชทาน
แข่งขันกีฬา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

145
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

17

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชน

18

อุดหนุนกิจกรรม
ตามโครงการจัด
งานเทศกาล"ข้าว
มะลิหอม ปลา
จ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย

วัตถุประสงค์
เพื่ออุดหนุน
งบประมาณการจัด
กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาเด็กและ
เยาวชน ให้แก่
โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล หนองบอน
เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงานข้าว
มะลิหอมปลาจ่อม
กุ้งชมทุ่งนกประ
โคนชัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ให้ โรงเรียนใน
เขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน จำนวน
5 โรง
อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

30,000

10,000

30,000

30,000

2565
(บาท)
100,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก และ เด็กและเยาวชน
เยาวชน ได้ร่วมแข่งขัน
ร้อยละ 80 กีฬา
ได้เข้าร่วม
กิจกรรม
การแข่งขัน
กีฬา

ประชาชน ประชาชนได้ร่วม
ร้อยละ80 อนุรักษ์สืบสาน
ที่พึงพอใจ ประเพณีท้องถิน่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

19 โครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน
นักศึกษา และ
เยาวชนแห่ง
จังหวัดบุรีรมั ย์

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม
สนับสนุน
ประสานงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพและกีฬา
ให้กับนักเรียน
นักศึกษา เยาวชน
และประชาชน
อย่างทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชนในจังหวัดบุรีรมั ย์
และประชาชน จาก 9
หน่วยงาน จำนวน 5,000
คน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

4,000

4,000

4,000

2564
(บาท)

4,000

2565
(บาท)
4,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีนักเรียน
นักศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ

นักเรียนนักศึกษา
มีสุขภาพสมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์
สังคมและ
สติปัญญา และ
เพื่อความเป็นเลิศ
เป็นตัวแทนของ
จังหวัดเพื่อเข้า
ร่วมแข่งขันใน
ระดับที่สูงขึ้น

100%

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กอง
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

20

โครงการส่งเสริมงานรัฐ
พิธแี ละงานสำคัญทาง
ราชการ

21

โครงการจัดงานประเพณี เพื่ออุดหนุนการจัด
ขึ้นเขาพนมรุ้ง
งานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้งจังหวัด
บุรีรัยม์

22

โครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (งานวันสถาปนา
เมืองแปะ)

รวม 22 โครงการ

2561
(บาท)
15,000

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000

อุดหนุนที่ทำ
การการจัด
กิจกรรม
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

10,000

15,000

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมให้
จังหวัดบุรีรัมย์

10,000

10,000

20,000

-

1,434,000

1,264,000

1,404,000

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นการ
อุดหนุนงานรัฐ
สนับสนุนงานรัฐพิธี พิธีต่างๆ ของ
ต่างๆ ของอำเภอ อำเภอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณ(งาน
วันสถาปณาเมือง
แปะ)ให้แก่จังหวัด
บุรีรัมย์
-

2564
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
10,000

15,000

15,000

แบบ ผ. 02

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่า
ตัวชี้วัด (KPI)
รับผิดชอบ
จะได้รับ
หลัก
ร้อยละ 80ได้ ประชาชนได้
กอง
ร่วมงานรัฐพิธี ร่วมในงานรัฐ การศึกษา
สำคัญของทาง พิธีสำคัญของ
ราชการ
ทางราชการ

ประชาชน
ประชาชนได้
ร้อยละ 70 ได้ ร่วมอนุรักษ์
สืบสาน
สืบสาน
ประเพณี
ประเพณี
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
20,000
20,000
ร้อยละ 80
ประชาชนได้
ประชาชนที่ได้ ร่วมอนุรักษ์
ร่วมอนุรักษ์
สืบสาน
ประเพณี
ประเพณี
จังหวัดบุรีรัมย์
ท้องถิ่น
1,634,000 1,474,000
-

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

-

148

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
1

2

3

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการจัดซื้อผ้า
-เพื่อแก้ปัญหา
จัดซื้อผ้าห่มให้
ห่มต้านภัยหนาว
ผู้ประสบภัยหนาว ประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจากภัย
หนาวในเขตองค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
โครงการเยี่ยมบ้าน -เพื่อเพิ่มขวัญ
-ออกเยี่ยมผู้พิการใน
ผู้พิการ
กำลังใจผู้พิการใน เขตองค์การบริหาร
การดำเนินชีวิต
ส่วนตำบลหนอง
บอน
โครงการจัดกิจกรรม เพื่อยกระดับ
-จัดกิจกรรมวัน
วันผู้สูงอายุ
คุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ จำนวน
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
900 คน

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

40,000

40,000

40,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
120,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90 ผู้ประสบภัย
ของประชาชน หนาวได้รับการ
ที่พึงพอใจ ดูแลอย่างทั่วถึง

ร้อยละ 80
ผู้พิการมีขวัญ
ของประชาชน กำลังใจในการ
ที่พึงพอใจ
ดำเนินชีวิตมาก
ขึ้น
ร้อยละ 90
กลุ่มผูส้ ูงอายุได้
ของผู้สูงอายุ รวมกิจกรรม
เข้าร่วม
ร่วมกัน
กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
กอง
สวัสดิการ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่
4

5

6

โครงการ
โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์

เพื่อลงพื้นทีเ่ ยี่ยม
บ้านผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ที่ไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรม
ชุมชนได้
โครงการสำรวจและ -เพื่อสำรวจข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ต่างๆของชุมชนใน
ในการจัดทำ
เขตองค์การบริหาร
แผนพัฒนา
ส่วนตำบล
โครงการช่วยเหลือ
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อนจาก
สาธารณภัยต่างๆ

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000

-ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
บอน

25,000

25,000

25,000

25,000

- ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย`ใน
ตำบลหนองบอน

100,000

100,000

200,000

200,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้

2565
(บาท)
20,000

25,000

200,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ

ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ ได้รับการ
เยี่ยมเยียน และมี
กำลังใจในการดำเนิน
ชีวิตต่อไป
มีข้อมูลด้านต่างๆ
ของชุมชนเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ90 ของ
ข้อมูลพื้นฐานที่
จัดเก็บ

ร้อยละ80
ผู้ประสบ
ประชาชนที่ได้รับ สาธารณภัยได้รับการ
การช่วยเหลือ ช่วยเหลือ บรรเทา
ความเดือดร้อน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึงโทษทัณฑ์
และความคุ้มครอง
ทางกฎหมายตาม
พรบ. คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว

8

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.
หนองบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-จัดกิจกรรมอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบุคคลใน
ครอบครัว จำนวน
60 คน
- ประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
บอน หมู่ที่ 1-11

2561
(บาท)
70,000

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
70,000
70,000

100,000

200,000

2564
(บาท)
70,000

2565
(บาท)
70,000

200,000 200,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ 80
ของความ
รุนแรงใน
ครอบครัว
ลดลง

ร้อยละ80
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการฯ

ประชาชนได้รบั
ความรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฏหมายตาม
พรบ.คุ้มครอง
แก่ผู้ถูกกระทำ
ด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว
- ประชาชน
กอง
ได้รับการ
สวัสดิการฯ
ช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้น

151
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

อุดหนุนกิจกรรมสา
ธารณกุศลและช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์
รวม 9 โครงการ

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือดร้อนจาก
ภัยต่างๆ
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เหล่ากาชาติจังหวัด
บุรีรัมย์

-

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

2564
(บาท)
10,000

375,000

475,000

675,000 755,000

675,000

2565
(บาท)
10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ 70

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
จากเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมั ย์

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

-
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แบบ ผ. 02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหา
จัดทำแผนชุมชนในเขต
ความต้องการของ
องค์การบริหารส่วน
หมู่บ้าน/ชุมชน เพือ่ นามา ตำบลจำนวน 11
บรรจุในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วน
ตำบล

ที่

โครงการ

1

โครงการจัดทำแผน
ชุมชน

2

โครงการป้องกันและ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ จัดอบรมเยาวชนและ
แก้ไขปัญหายาเสพ ติดและลดแหล่งมัว่ สุม
ประชาชนในเขต
ติดตำบลหนองบอน ของเยาวชนในตำบล
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 11 หมู่บ้าน
โครงการอบรมแกน เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ -จัดกิจกรรม ให้ความรู้
นำเยาวชนตำบล
ความเข้าใจในปัญหายา เด็กนักเรียน ม.1-ม.3
หนองบอนห่างไกล เสพติดมีและส่งเสริม
ตำบลหนองบอน
ยาเสพติด
เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

3

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

60,000

20,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย -มีข้อมูลด้าน
ละ 80 เข้า
ต่างๆของ
ร่วมจัดทำแผน ชุมชนเพือ่
นำมาบรรจุลง
ในแผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล
เยาวชน
เป็นชุมชนที่น่า
ร้อยละ 50
อยู่และยาเสพ
เข้าร่วมอบรม ติดลดลง
เด็กนักเรียน
ร้อยละ 70
ได้รับความรู้
เรื่องยาเสพติด

นักเรียน
เยาวชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจถึงโทษ
และปัญหาของ
ยาเสพติด

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการฯ

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดซื้อน้ำยาตรวจสาร
เสพติด ภายในตำบล

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000

4

โครงการจัดซื้อน้ำยา เพื่อป้องกันปัญหา
ตรวจหาสารเสพติด ยาเสพติดภายใน
ตำบล

5

โครงการส่งเสริมการ -เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน อบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดทำบัญชี ราย
ครัวเรือนและนำมา
วางแผนค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน

-จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับประโยชน์และ
วิธีการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน ราย
ครัวเรือนให้แก่
ประชาชน จำนวน 11
หมู่บ้าน

40,000

-

20,000

20,000

40,000

6

โครงการจัดแสดง
สินค้า OTOP
ตำบล

นำสินค้าแต่ละ
หมู่บ้านมาจัดแสดง
และจำหน่าย

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อจัดแสดงสินค้า
OTOP ของแต่ละ
หมู่บ้าน

ตัวชีวัด
(KPI)
จำนวน
น้ำยาตรวจ
สารเสพติด
ที่จัดซื้อ
ประชาชน
ร้อยละ 80
เข้าร่วม
อบรม

ร้อยละ80
ประชาชน
มีความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
เป็นชุมชนน่า
อยู่และปลอด
ยาเสพติด
-ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดทำบัญชี ราย
ครัวเรือนและ
นำมาวางแผน
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน
ได้แสดงและ
จำหน่ายสินค้า
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
7

8

9

10

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการฝึกอบรมการ เพื่อพัฒนาอาชีพ จัดฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริม
เสริมสร้างรายได้ใน ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ในครัวเรือน ครัวเรือน
โครงการอบรมส่งเสริม เพื่ออบรมการ
อบรมการทำ
การประกอบอาชีพ
ประกอบอาชีพ
ดอกไม้จันทน์และการ
ให้กับผู้สูงอายุ
ให้กับผู้สูงอายุใน ทำพวงหรีด
ตำบล
โครงการอบรมส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนมี จัดอบรมกลุ่มอาชีพ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
อาชีพเสริมและมี ภายในตำบล จำนวน
และประชาชนตาม
รายได้เพิ่มขึ้น
11 หมู่บ้าน
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อเสริมสร้าง จัดกิจกรรมสร้าง
ของสังคมในมิติทาง
ภูมิคุ้มกันของสังคม ภูมิคุ้มกันของสังคมใน
วัฒนธรรม
ในมิติทาง
มิติทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

ประชาชนร้อย
ละ 80 ที่เข้า
รับการอบรม

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
มากยิ่งขึ้น

กอง
สวัสดิการ ฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 70

ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันของ
สังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม

กอง
สวัสดิการฯ

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

หน่วยงาน
ทีร่ ับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการฯ

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนร้อย
ละ 80 ที่เข้า
รับการอบรม
ผู้สูงอายุ
ร้อยละ 80เข้า
รับการอบรม

ครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มมากขึ้น
ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริมและมี
รายได้

กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

11

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

12

โครงการส่งเสริม
ผู้สูงวัยใส่ใจรัก
สุขภาพ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่งเสริมการดูแล
ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
บริหารส่วนตำบล หนอง 1 ครั้ง/ปี ผู้สูงอายุ
บอน
ในเขต อบต.
หนองบอน
เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล ผู้สูงอายุ จำนวน
สุขภาพของตนเองได้
11 หมู่บา้ น
ผู้สูงอายุมโี อกาสแสดง
ความสามารถและประสบ
การในการส่งเสริมสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน และสมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

50,000

50,000

50,000

2565
(บาท)
50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมี
กอง
ร้อยละ80 คุณภาพชีวิต สวัสดิการ ฯ
มีความพึง ที่ดีขึ้น
พอใจ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ร้องละ
80 ของ
ผู้สูงอายุที่
ได้รับการ
ดูแล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้สูงอายุมี กอง
สวัสดิการฯ
สุขภาพ
อนามัยดีขึ้น
และสามารถ
ดูแลตัวเอง
ได้
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
13

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนา เพื่อฝึกอบรม
ศักยภาพเด็กเยาวชนตำบล
และพัฒนาเด็ก
หนองบอน
และเยาวชนใน
ด้านบุคลิกภาพ
และภาวะผู้นำ
ทักษะการคิด
ศิลปะการสื่อ
ข้อความ
พฤติกรรมกล้า
แสดงออก
คุณธรรมและ
จริยธรรมแนว
ทางการสร้าง
งานสร้างรายได้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กและเยาวชน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 100 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เด็ก และ
เยาวชน
เข้ารับการ
อบรม
ร้อยละ
100

เด็กและ
เยาวชนได้
พัฒนาด้าน
บุคลิกภาพ
และภาวะผู้นำ
ทักษะการคิด
ศิลปะการสื่อ
ข้อความ
พฤติกรรมกล้า
แสดงออก
คุณธรรมและ
จริยธรรมแนว
ทางการสร้าง
งานสร้าง
รายได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่
14

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการเด็กและ
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
เยาวชนไทยรักได้ โดย ได้มคี วามรู้ความเข้าใจ
ไร้ความรุนแรง
ในโทษและพิษภัยของ
การใช้ความรุนแรงและ
แสดงออกเกี่ยวกับความ
รักที่ถูกต้องโดยไม่ต้อง
ใช้ความรุนแรงและ
เพื่อให้สังคมมีส่วนร่วม
เป็นเครือข่ายในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การไม่ใช้ความรุนแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เด็กและเยาวชน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 100 คน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้เข้า
อบรมร้อย
ละ 80 มี
มีความรู้
ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ความรัก
โดยไม่ใช้
ความ
รุนแรง

เด็กและ
เยาวชนได้มี
ความรู้ความ
เข้าใจในโทษ
และพิษภัยของ
การใช้ความ
รุนแรงและ
แสดงออก
เกี่ยวกับความ
รักที่ถูกต้องโดย
ไม่ต้องใช้ความ
รุนแรงและ
เพื่อให้สังคมมี
ส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
การไม่ใช้ความ
รุนแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มความรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ตำบล ครู พนักงาน
จ้าง และเกษตรกร
ตำบลหนองบอน
16 อุดหนุนโรงเรียนใน เพื่อป้องกันและแก้ไข
สังกัดเพื่อดำเนินการ ปัญหายาเสพติดภายใน
โครงการป้องกันและ โรงเรียน
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ภายในโรงเรียน
เพื่อป้องกันและแก้ไข
17 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา ปัญหายาเสพติด
เสพติด
รวม 17 โครงการ
-

15

โครงการอบรมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

เด็กนักเรียน ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 5 โรง

100,000

อุดหนุนกิจกรรมด้านยา
เสพติดที่ทำการปกครอง
อำเภอประโคนชัย
-

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วนตำบล ครู
พนักงานจ้าง และ
เกษตรกรตำบล
หนองบอน

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงานส่วน
ตำบล ครู
พนักงานจ้าง
และเกษตรกร
ตำบลหนองบอน
ได้รับความรู้
เด็กนักเรียน
ห่างไกลจากยา
เสพติด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

2564
(บาท)

2565
(บาท)

400,000

400,000

400,000

ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ได้ความรู้
ร้อยละ
90

100,000

100,000

100,000

100,000

เด็ก
นักเรียน
เข้าร่วม
กิจกรรม
ร้อยละ 80

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จำนวนเงิน
ที่อุดหนุน

ประชาชน
เยาวชนห่างไกล
จากยาเสพติด

สำนักปลัด

750,000

710,000

1,170,000

1,170,000

1,300,000

-

-

-

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ฝึกอบรมทบทวน
เพื่อ ให้อปพร.
ความรู้ให้กับ อปพร. ปฏิบัติหน้าทีไ่ ป
ภายในตำบล
ช่วยเหลือประชาชน
ได้อย่างถูกต้อง

2

โครงการติดตั้ง
กระจกโค้งส่องทาง
ตามแยกถนนภายใน
ตำบล
โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ อปพร.

2561
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

อปพร.ที่เข้า
รับการอบรม
ร้อยละ100

อปพร.ปฏิบัติ
หน้าที่ไป
ช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
ไป -มา

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
การเดินทางสัญจร
ไป –มา

ตามจุดเสีย่ ง หมู่ที่ 111 ตำบลหนองบอน

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

ร้อยละ 70
ประชาชนพึง
พอใจ

เพื่อให้สามารถ
ดำเนินการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะ
อุบัติเหตุด้านจราจร
อัคคีภัย อุทกภัย วาต
ภัย และอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ฝึกอบรม อปพร.ภายใน
ตำบล จำนวน 150
คน

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ร้อยละ80ของ สามารถดำเนินการ สำนักปลัด
ประชาชนที่พึง ป้องกันและ
(งานป้องกันฯ)
บรรเทาสาธารณ
พอใจ
ภัย โดยเฉพาะ
อุบัติเหตุด้าน
จราจร อัคคีภยั
อุทกภัย วาตภัย
และอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่
4

5

6

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการป้องกันและ เพื่อให้ประชาชน
-รณรงค์ให้ความรู้ใน
ลดอุบัตเิ หตุบนท้อง
ตระหนักถึงความ
การใช้รถใช้ถนน
ถนนตำบลหนองบอน ปลอดภัยในการใช้ -จัดตั้งจุดตรวจที่มี
รถใช้ถนน และมี
ความเสีย่ งในตำบล
ความรู้ด้านกฎ
หนองบอน 2 ครั้ง/
จราจร และมารยาท ปี
การขับขี่
โครงการติดตั้งกล้อง เพื่อสอดส่อง
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
วงจรปิด (CCTV) ตาม ตรวจสอบความ
ตามจุดเสีย่ ง ในพื้นที่
หมู่บ้าน
เคลื่อนไหวของ
ตำบลหนองบอน
บุคคลภายในและ
จำนวน 11 หมู่บ้าน
ภายนอกตำบล
หมู่ละ 2 จุด
หนองบอน และ
ป้องกันอาชญากรรม
เพื่อป้องกันไฟในเขต จัดอบรมให้ความรู้แก่
โครงการอบรมให้
ความรู้ป้องกันระงับ องค์การบริหารส่วน ประชาชนในการ
ป้องกันไฟป่า และไฟ
ไฟป่า ไฟลามทุ่ง ใน ตำบลหนองบอน
ลามทุ่ง
เขตตำบลหนองบอน

2561
(บาท)
150,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
100,000

2564
(บาท)
100,000

2565
(บาท)
100,000

ตัวชีวัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ประชาชน
สำนักปลัด
ตระหนักถึงความ (งานป้องกันฯ)
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ80
อุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดลง ปลอดภัยในการ

ใช้รถใช้ถนน และ
มีความรู้ด้านกฎ
จราจร และ
มารยาทการขับขี่

600,000

100,000

200,000

-

200,000

ร้อยละ 80 หมู่บ้าน
อาชญากรรม ปลอดภัยและ
ลดลง
อาชญากรรม

สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)

ลดลง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับไฟป่า
ร้อยละ 80

ประชาชนได้ทราบ
ถึงแนวทางในการ
ดับไฟและทำให้ลด
การเกิดไฟป่าไฟ
ลามทุ่ง ได้มากขึ้น

สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

7

โครงการอบรม
ทบทวนการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน
กู้ชีพ

8

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชน
-เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.
หนองบอน ที่
ประสพภัย ที่ไม่เข้า
ข่ายภัยพิบัติ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อบรมให้ความรู้ หน่วย
กู้ชีพ อบต.หนองบอน
จำนวน 14 คน
- ประชาชนในเขต
พื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบอน
หมูที่ 1-11 ที่
ประสบภัยที่ไม่เข้าข่าย
สาธารณภัย ที่จะ
เกิดขึ้นจากอัคคีภยั

2561
(บาท)
50,000

-

2562
(บาท)
50,000

100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

2565
(บาท)
50,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละของ
หน่วยกู้ชีพที่
ได้รับการ
พัฒนา
ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
การปฏิบัติงาน สำนักปลัด
ของหน่วย
(งานป้องกันฯ)
กู้ชีพมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
-ประชาชน
สำนักปลัด
ได้รับความ
(งานป้องกัน
ช่วยเหลือเมื่อ และบรรเทา
เกิดอัคคีภัย
สาธารณภัย)
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

9

โครงการฝึก
ทบทวนและการ
สวนสนามวัน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพื่ออุดหนุนการจัด
กิจกรรมการฝึก
ทบทวนและสวน
สนาม (อปพร.)
อำเภอประโคนชัย

10

โครงการฝึกซ้อม
แผนป้องกันและ
บรรเทา
สาธารณภัย

เพื่ออุดหนุนกิจกรรม
การฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อำเภอ
ประโคนชัย

รวม 10 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนที่ทำ
การปกครอง
อำเภอประ
โคนชัย

อุดหนุนที่ทำ
การปกครอง
อำเภอ
ประโคนชัย

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

10,000

10,000

10,000

10,000

15,000

1,470,000

1,030,000

1,230,000

1,030,000

1,235,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
20,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือนร้อน
จากภัยต่างๆ
ได้เร็วขึ้น
สามารถ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ได้รับความ
เดือนร้อน
จากภัยต่างๆ
ได้เร็วขึ้น

ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด
(งานป้องกัน)

สำนักปลัด
(งานป้องกัน)
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยัง
ชีพผู้สูงอายุในเขต
อบต.หนองบอน

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารสวนตำบล
หนองบอน จำนวน 11
หมู่บ้าน

2

เบี้ยยังชีพ
คนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยัง
ชีพผู้พิการในเขต
อบต.
หนองบอน

ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน จำนวน 11
หมู่บ้าน

3

เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
จำนวน 11 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
8,500,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
8,500,000 9,500,000

2564
2565
(บาท)
(บาท)
9,500,000 9,500,000

3,500,000

3,500,000

4,700,000

4,700,000 4,700,000

200,000

200,000

200,000

200,000

300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ100
ผู้สูงอายุที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ

ผู้สูงอายุใน
ตำบลได้รบั
การสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพ มี
รายได้ในใช้
จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน
ร้อยละ100 -ผู้พิการในเขต
ของคน
อบต.หนอง
พิการที่
บอนได้รับเบี้ย
ได้รับเบี้ย
ยังชีพ
ร้อยละ100
ของผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับ
เบี้ย

-ผู้ป่วยเอดส์
ในเขต อบต.
หนองบอน
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ

กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.8 แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

4 เงินสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สำรองจ่ายกรณี
เกิดสาธารณภัย
อุทกภัยฉุกเฉิน
ต่างๆ ฯลฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ในเขตความ
รับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน จำนวน
11 หมู่บ้าน

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
400,000

2564
(บาท)
400,000

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ90
ของ
ประชาชน
ที่ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
เวลาเกิดภัย
ฉุกเฉินต่างๆได้
รวดเร็วขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด
กองช่าง
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.8 แผนงานงบกลาง (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
5
โครงการสมทบ เพื่อสนับสนุน
จ่ายเป็นเงินอุดหนุน
200,000
เงินกองทุน
การบริหาร
ให้กองทุน
หลักประกัน
จัดการของ
หลักประกันสุขภาพ
สุขภาพองค์การ กองทุน
องค์การบริหารส่วน
บริหารส่วน
หลักประกัน
ตำบลหนองบอน 1
ตำบลหนอง
สุขภาพองค์การ ครั้ง/ปี (สมทบร้อย
บอน
บริหารส่วน
ละ 60 ของเงินที่
ตำบลหนองบอน สปสช. โอนมา)
ให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม 5 โครงการ
12,700,000

2562
(บาท)
200,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
200,000

2565
(บาท)
200,000

12,700,000

15,000,000

15,000,000

15,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

การ
บริหารงาน
กองทุน
ร้อยละ 80
มีความ
คล่องตัว

การบริหาร
จัดการของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.
หนองบอน
มีความ
คล่องตัว เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเวที
ประชาคมในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็น
เสนอปัญหา ความ
ต้องการและมีส่วนร่วม
ในการกำหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความ
ต้องการของประชาชน
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับตำบลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 มาเข้า
ร่วมประชุม

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

2565
(บาท)
50,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 60
ประชาชนเข้า
ร่วมเวที
ประชาคม

1. ประชาชน
มีบทบาทและ
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น โดย
การเสนอ
ความคิดเห็น
ปัญหาและ
ความต้องการ
ผ่านเวที
ประชาชน
2. อบต.
หนองบอน
มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่มี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

167
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
2

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค์

-การให้บริการจัดเก็บภาษี
-จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ
-ประชาคมหมู่บ้าน
-บริการตรวจสุขภาพ
โครงการเทิดทูนและ เพื่อเป็นการปกป้อง จัดกิจกรรมเพื่อรวมพลัง
สถาบัน
เพื่อสร้างความสามัคคี
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษั
ต
ริ
ย
์
ท
่
ี
สำคัญของชาติ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และความรักความ
สามัคคี
โครงการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้น้ำชุมชนมี จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
เพื่อพัฒนาและเพิ่ม ความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้นำชุมชน
ประสิทธิภาพผู้นำ ในการวางแผน
พั
ฒ
นาหมู
่
บ
า
้
น
ชุมชนในการจัดทำ

อบต. เคลื่อนที่ /
อบต.สัญจรพบ
ประชาชน

แผนชุมชน

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)
30,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับ
ประชาชนที่พึง ความสะดวกใน
การมา
พอใจ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด
กองคลัง

ให้บริการ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ร้อยละ 90
ประชาชนที่
ร่วมเทิดทูน
สถาบัน

ได้เสริมสร้าง
ความสามัคคี
ให้กับ
ประชาชน

สำนักปลัด

20,000

-

-

-

20,000

ประชาชนเข้า ผู้นำชุมชนมี
ร่วมโครงการ ความรู้ความ
ร้อยละ 80 เข้าใจในการ

กอง
สวัสดิการฯ

วางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการฝึกอบรม
เพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มพูนคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพแก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน และ
ลูกจ้าง

6

โครงการท้องถิ่นไทย เพื่อสร้างจิตสำนึกให้
ใส่ใจความสะอาด
ประชาชนในด้าน
คนในชาติมีความสุข ดูแลรักษาความ
สะอาดของถนน
และเกิดการ
รวมกลุม่ ของ
ประชาชนผู้มีจติ
อาสาในการดูแล
รักษาความสะอาด

2561
(บาท)
จัดฝึกอบรม และศึกษาดู 300,000
งานนอกสถานที่ ปีละ 1
ครั้ง

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ประธานชุมชน
ประชาชน กลุ่มพิทักษ์
พนักงานส่วนตำบล เข้า
ร่วมกิจกรรม

50,000

50,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

50,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

50,000

50,000

ตัวชีวัด
(KPI)
ร้อยละ80
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน
อบต. ลูกจ้าง
ได้รับการ
พัฒนา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน
อบต. ลูกจ้าง
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น
ร้อยละ70 ประชาขนและ
ของประชาชน บุคลากรใน
ที่พึงพอใจ องค์กรมี
จิตสำนึก
ร่วมกันในการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
ในชุมชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่
7

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุน
เพื่อเสริมสร้างและ
ทุนการศึกษาบุคลากร พัฒนาศักยภาพให้แก่
ท้องถิ่น
บุคลากรท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บุคลากรท้องถิ่น
ได้รับการศึกษาต่อ
ทุกคน

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
300,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บุคลากรร้อย บุคลากร
ละ50ที่ได้รับ ท้องถิ่นได้รับ
ทุนเพิ่มขึ้น การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร
ท้องถิ่น ผู้นำ
และ
ประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

8

โครงการอบรมให้
ความรู้เรื่องผังเมือง

เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรท้องถิ่นและ
ผู้นำ

พนักงาน ผู้นำ
ชุมชน ประชาชน
ที่สนใจ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

บุคลากรผู้นำ
ร้อยละ 90
ได้รับความรู้
เรื่องผังเมือง

9

โครงการปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ของ อบต.หนองบอน
โดยจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นธรรม และสะดวก
รวดเร็ว และสามารถ
ตรวจสอบได้

จัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่
หมู่ที่ 1 - 11

-

300,000

300,000

-

300,000

ร้อยละ 90 ที่ อบต. มีรายได้ กองคลัง
จัดเก็บภาษีได้ เพิ่มขึน้ และ
สามารถ
บริหารงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน

กองช่าง

170
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 โครงการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
คณะผู้บริหาร
(OD) ของคณะ
อบต. ให้สามารถทำงานได้ สมาชิกสภา
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์การบริหาร
องค์การบริหารส่วน
การบริการประชาชน
ส่วนตำบล
ตำบล พนักงานส่วน
พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง
ตำบล พนักงาน
และผูส้ ังเกตการณ์
จ้าง และผู้
สังเกตการณ์
11 ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ ส.ส. ,
ส.จ.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเลือกตั้ง สมาชิก
สภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ ส.ส., ส.จ.

จัดเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น
และ ส.ส., ส.จ.

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000

-

-

700,000

2564
(บาท)
300,000

2565
(บาท)
300,000

700,000

700,000

ตัวชี้วัด (KPI)
อบต. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน สูง
ร้อยละ ๖๐
ขึ้นไป

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

อบต. มี
ศักยภาพและ
การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิ ภาพ
มากขึ้น

สำนัก
ปลัด

ร้อยละ 90
สามารถจัดการ
ของประชาชน เลือกตั้งได้อย่าง
ผู้มีสิทธิ
มีประสิทธิภาพ
เลือกตั้ง

สำนัก
ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12 อุดหนุน ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
อำเภอประโคนชัย

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ อำเภอประโคนชัยมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม
และเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

13 โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“สถานที่กลาง”

เพื่อเป็นศูนย์กลางของ อปท.
ในเขตอำเภอ ประโคนชัย ใน
การรวบรวมข้อมูลปัญหาความ
ต้องการของประชาชน การ
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน รวมทั้ง กฎหมาย
ระเบียบ หนังสือสั่งการและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ช่วยเหลือประชาชน

รวม 13 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ ให้แก่
องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
อำเภอประโคนชัย
ที่รับผิดชอบ ใน
การดำเนินการ
อปท. ทุกแห่งใน
เขตอำเภอประโคน
ชัย จังหวัดบุรีรัมย์

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

842,000

1,122,000

2,122,000

1,822,000

2,122,000

2564
(บาท)
20,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
จำนวน ปี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัด
ละ 1 ครั้ง การจัดซื้อจัดจ้าง
อำเภอประโคนชัย
มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เหมาะสมและ
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 80 ทำให้เป็นศูนย์กลาง สำนักปลัด
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ของ
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ของ อปท.ในการ
ประสานงาน และ
เป็นแหล่งรวบรวม
กฏหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการและ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการช่วยเหลือ
ประชาชน

172
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูเข้าตำบล
หนองบอน

2

โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
ให้ความรู้เรื่อง
พอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชนใน
ตำบล
โครงการติดตั้งกล้อง
เพื่อป้องกัน
วงจรปิดสำนักงาน
ทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบอน
ตำบลศูนย์หาย

3

เพื่อเป็นสัญลักษณ์
บอกทางเข้ามา
ตำบลหนองบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จุด ทางแยกเข้าตำบล
หนองบอน

2561
(บาท)
300,000

2562
(บาท)
-

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2

550,000

-

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
จำนวน 4 จุด

100,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกต่อการ
เดินทางมา
ตำบลหนอง
บอน
ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
หลักการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ร้อยละ90
ของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

550,000

-

-

ร้อยละ80
ของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

100,000

-

100,000

จำนวนกล้อง สำนักงาน อบต
วงจรปิดที่ .มีความ
จัดซื้อ
ปลอดภัย มาก
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

สำนักปลัด

173
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำเพื่อบริการ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างห้องน้ำ ณ
บริเวณสนามกีฬากลาง
บริการห้องน้ำที่
สะอาดถูกหลักอนามัย องค์การบริหารส่วน

5

โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์
สนามกีฬาหมู่ที่ 2
บ้านห้วยเสลา

เพื่อให้มีศาลาใช้ใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตำบล

6

โครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีอาคารที่ได้
อาคารสำนักงาน มาตรฐาน
อบต.หนองบอน เหมาะสมสะดวก
ต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ

4

ตำบลหนองบอน
ก่อสร้าง ณ บริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 1 หลัง
ก่อสร้างอาคาร
สำนักงาน องค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
800,000

700,000

-

600,000

600,000

-

5,000,000

-

-

10,000,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
300,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ90
มีความ
พึงพอใจ
ประชาชน
ร้อยละ90
มีความ
พึงพอใจ

ประชาชนได้ใช้
บริการห้องน้ำที่
สะอาดถูกหลัก
อนามัย
มีศาลาใช้ในการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาระดับตำบล

ประชาชน
ร้อยละ90
มีความ
พึงพอใจ

มีสำนักงานที่
สะอาดและ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

174

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

7

โครงการปรับปรุงต่อ เพื่อให้มีห้องประชุม ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล
เติมห้องประชุมสภา ที่ได้มาตรฐาน
หนองบอน
อบต.หนองบอน

8

โครงการปรับปรุง เพื่อให้มีโรงจอดรถที่ ปรับปรุงโรงจอดรถ
อบต.หนองบอน
โรงจอดรถ อบต. เพียงพอ สำหรับ
ประชาชนที่มา
หนองบอน

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
-

-

800,000

-

500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน อบต.
หนองบอน

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐาน

กว้าง 4-8 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.05
เมตร

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ประชาชน
ร้อยละ90มี
ความ พึง
พอใจ

รองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมที่มี
จำนวนมาก และ
ให้มีความ
เหมาะสมสวย
งานในห้อง
ประชุม

-

-

-

ประชาชน
ร้อยละ90มี
ความ พึง
พอใจ

500,000

500,000

-

ประชาชน
ร้อยละ90มี
ความ พึง
พอใจ

มีโรงจอดรถที่
เพียงพอ
สำหรับ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ราชการ

ติดต่อราชการ

9

ตัวชีวัด
(KPI)

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

175
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

10 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำเก่าให้เป็น
ห้องเก็บของ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีห้องเก็บของ
และเก็บเอกสารใน
อบต.หนองบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ห้องน้ำ อบต.หนอง
บอน

11 โครงการปรับปรุง เพื่อปรับปรุงให้เกิดภูมิ รั้วกำแพง และประตู
ทัศน์ที่ดีและสวยงาม ทางเข้า อบต.
รั้วกำแพงและ
หนองบอน
ยิ่งขึ้น
ประตูเข้าออก

2561
(บาท)
50,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
50,000

400,000

-

500,000

-

500,000

ประตูและ
รั้วกำแพง
อบต.ได้
มาตรฐาน

อบต.มีรั้ว
กำแพงที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

-

200,000

300,000

-

-

ทำให้การสัญจร
บริเวณ อบต.
หนองบอน
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

100,000

-

150,000

100,000

-

ร้อยละ 80
การสัญจร
ในอบต.
สะดวกขึ้น
ประชาชน
ร้อยละ90
มีความพึง
พอใจ

ทำให้ประชาชน
ทราบ เขตการ
รับผิดชอบของ
อบต.หนองบอน

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

อบต.หนองบอน
ลงหินคลุกบริเวณ
12 โครงการลงหินคลุก เพื่อปรับสภาพถนน
บริเวณภายใน อบต. ภายใน อบต.หนองอน อบต.หนองบอน
หนองบอน

13 โครงการจัดทำป้าย
บอกเขตตำบล
หนองบอน

เพื่อให้ประชาชนทราบ จัดทำป้ายบอกเขต
เขตความรับผิดชอบ อบต.หนองบอน
ของ อบต.หนองบอน

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีห้องเก็บ อบต.มีห้องเก็บ
ของเพิ่มขึ้น ของเพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

176
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวติ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

14 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ในตำบล
หนองบอน
15 โครงการปรับปรุง

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายใน อบต.
หนองบอน
16 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์
ภายใน
อบต.หนองบอน
17 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ 2

วัตถุประสงค์
เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์การ
ติดต่อราชการและ
ข่าวสารในตำบล
หนองบอน
เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เพียงพอภายใน
ตำบลหนองบอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์ งาน
ต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน
ปรับปรุงไฟฟ้าภายใน
ตำบลหนองบอน

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

100,000

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

-

-

2565
(บาท)
100,000

100,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
ร้อยละ70
ได้รับทราบ
ข่าวสารทาง
ราชการ

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
ราชการมากขึ้น

ร้อยละ40
ไฟฟ้าส่อง
อบต.ได้รับการ สว่างที่
ปรับปรุง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

ภายในตำบล
หนองบอน
เพื่อใช้เป็นสถานที่ออก ก่อสร้างลานกีฬา
กำลังกายและเล่นกีฬา เอนกประสงค์ภายใน
ตำบลหนองบอน
ประเภทต่างๆ
เพื่อให้มีห้องน้ำที่ได้
มาตรฐาน

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2 จำนวน 4 ห้อง

-

800,000

-

-

800,000

500,000

-

-

500,000

-

ประชาชนร้อย ประชาชนมี
ละ 90 มีความ สถานที่ออก
พึงพอใจ
กำลังกาย
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

มีห้องน้ำที่
ประชาชนมี
สะอาดและได้
ห้องน้ำที่สะอาด
มาตรฐานร้อยละ ใช้อย่างเพียงพอ
70

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพั
ฒนา

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 4 ด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
18 โครงการก่อสร้างโรง เพื่อให้มีที่จอดรถน้ำ ก่อสร้างข้าง
จอดรถบรรทุกน้ำ
ที่ได้มาตรฐาน
อาคารงานป้องกัน
เอนกประสงค์
และบรรเทาสา
ธารณภัย จำนวน
1 หลัง
19 โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้มีห้องเก็บของ ก่อสร้างห้องเก็บ
ของข้างอาคาร
อาคารเก็บของงาน ที่ได้มาตรฐาน
งานป้องกันและ
ป้องกันและบรรเทา
บรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัย
20 โครงการก่อสร้างรั้ว
กำแพง องค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน

เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนตำบล
หนองบอน
รวม 20 โครงการ

ก่อสร้างรั้วกำแพง
รอบ อบต.
หนองบอน

2561
(บาท)
500,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

500,000

-

-

300,000

-

600,000

-

10,700,000

2,900,000

5,250,000

11,800,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

-

1,900,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จำนวน 1 มีโรงจอด
โรง
รถบรรทุก
น้ำที่ได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ห้องเก็บ
ของ
จำนวน 1
ห้อง

งานป้องกัน
มีห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์
ที่ได้
มาตรฐาน
และ
ปลอดภัย

กองช่าง

อบต.
ปลอดภัย
มากขึ้น

สำนักงาน
อบต.มีความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปลูกป่า/ เพื่อให้ประชาชนมี
ปลูกต้นไม้
บริเวณป่าเพิ่มขึ้น
และเป็นการสร้าง
จิตสำนึกรักและ
หวงแหนป่า

2

โครงการสร้าง
จิตสำนึกอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- ประชาชนในตำบล
หนองบอน 11
หมู่บ้าน
- กิจกรรมปลูกป่า/
ปลูกต้นไม้

เพื่อให้ประชาชนมี - ประชาชนในตำบล
ความรู้ ความเข้าใจ หนองบอน 11
หมู่บ้าน
และมีจิตสำนึกที่ดี
- จัดอบรม/กิจกรรม
ในการอนุรักษ์
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 ครั้ง

2561
(บาท)
30,000

2562
(บาท)
30,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
30,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชีวัด
(KPI)

2564
(บาท)
30,000

2565
(บาท)

-

ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
90

15,000

-

ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ
90

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ประชาชนมี สำนักปลัด
บริเวณป่า กองช่าง
เพิ่มขึ้นและ กองการศึกษา
เป็นการสร้าง กองสวัสดิการ
จิตสำนึกรัก กองคลัง
และหวงแหน
ป่า
ประชาชนมี สำนักปลัด
ความรู้ ความ กองช่าง
เข้าใจและ กองการศึกษา
จิตสำนึกใน กองสวัสดิการ
การอนุรักษ์ กองคลัง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
3

4

5

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการจัดซื้อถัง
เพื่อให้พื้นที่ในตำบล จัดซื้อถังขยะแยก
ขยะแยกตาม
หนองบอนมีที่ทิ้ง ขยะ ประเภท ให้กับ
ประเภท
แยกประเภทที่ถูก
หมู่บ้านจำนวน 11
สุขอนามัย
หมู่บ้าน
โครงการศึกษาดูงาน เพื่อให้การบริหาร
ผู้บริหาร สมาชิก
การบริหารจัดการ จัดการขยะมี
พนักงาน องค์การ
ขยะมูลฝอย
ประสิทธิภาพมากขึ้น บริหารส่วนตำบล
และผู้นำ้ หมู่บ้าน
โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งธนาคารขยะ

เพื่อเพิ่มรายได้และลด จัดตั้งธนาคารขยะ
ขยะภายในครัวเรือน ในตำบลหนองบอน
ให้ประชาชนในตำบล

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

200,000

200,000

250,000

250,000

250,000

ประชาชน
ร้อยละ 80
ได้รับความรู้
ในการกำจัด
ขยะ

100,000

100,000

100,000

100,000

1,000,000

ประชาชน
ร้อยละ50
เข้าร่วม
โครงการ

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
500,000

500,000

ประชาชน การกำจัดขยะ
ร้อยละ 80 มีระสิทธิภาพ
มีที่ทิ้งขยะ มากยิ่งขึ้น
แยกประเภท

ผู้บริหาร
สมาชิก
พนักงาน
อบต. มีความรู้
ในการจัดการ
ขยะมากขึ้น
ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

กองช่าง
สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

6

โครงการ
หน้าบ้านน่า
มอง

เพื่อให้หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม เจริญ
ตาแก่ผู้พบเห็น
หน้าบ้านมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย

7

โครงการ หนึ่ง
ตำบลหนึ่งรถ
ดูดสิ่งปฏิกลู

เพื่อให้มีรถดูดสิ่ง จัดหารถดูดสิ่งปฏิกูล
ปฏิกูลในตำบล จำนวน 1 คัน

เป้าหมาย
- หมู่บ้านในตำบลหนอง
บอน 11 หมู่บ้าน
- กิจกรรมการประกวด
หมู่บ้าน
- กิจกรรมผักสวนครัวรั้ว
กินได้

2561
(บาท)
10,000

2562
(บาท)
10,000

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000

-

-

2565
(บาท)
20,000

1,500,000

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สำนักปลัด

จำนวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมโครงการ
และผ่านเกณฑ์
การประกวด

หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่
สวยงาม เจริญตา
แก่ผู้พบเห็น หน้า
บ้านมีความ
สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย

สิ่งปฏิกูลลดลง
ร้อยละ 80

ในตำบลมีรถดูดสิ่ง สำนักปลัด
ปฏิกูลไว้บริการ
ประชาชน ภายใน
ตำบล
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
5. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานเคหะและชุมชม
ที่
8

9

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการหนึ่ง
เพื่อให้ตำบลหนองบอนมีรถ จัดหมารถขยะ
ตำบลหนึ่ง รถขยะ ขยะไว้บริการประชาชนใน จำนวน 1 คัน
ตำบล
โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งโรงคัด
แยกขยะ

10 โครงการคัดแยก
ขยะในครัวเรือน

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

แบบ ผ. 02

งบประมาณ
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 -

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ขยะลดลง
ร้อยละ
80

ประชาชนมีมีรถ
บริการทิ้งขยะ
ภายในตำบล

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

เพื่อให้มีโครงขัดแยกขยะ
ภายในตำบล

จัดตั้งโรงคัดแยก
ขยะภายในตำบล

-

-

-

-

500,000

ขยะลดลง
ร้อยละ
80

มีโรงคัดแยกขยะ
ภายในตำบล

กองช่าง

-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและแยก
ประเภทขยะได้อย่างถูกต้อง
-เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจถึงวิธีการจัดการขยะ
อย่างถูกต้องและสามารถ
หมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

จัดกิจกรรมนำร่อง
ในการคัดแยกขยะ
ต้นแบบ ให้กับ
ครัวเรือนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนอง
บอน จำนวน 11
หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

150,000

200,000

ร้อยละ80
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น

ประชาชนเกิด
แนวคิดที่ดีตอ่ การ
จัดการขยะมูลฝอย
เข้าใจถึงคุณค่าของ
วัสดุหรือสิ่งของ
เหลือใช้สามารถนำ
กลับไปรีไซเคิลเพื่อ
นำกลับมาใช้ใหม่

สำนักปลัด

550,000

550,000

1,005,000

2,555,000

รวม 10 โครงการ

3,970,000
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
1

2

เป้าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทางยาว
ถนนลาดยางผิวจราจร มาตรฐานใช้ในการ
2,500
แบบแอสฟัสท์ติก
สัญจร ได้สะดวกรวดเร็ว เมตร กว้าง 5-8
คอนกรีต เชื่อมต่อ
มีความปลอดภัยและ
เมตร
ระหว่างหมู่บ้าน บ้าน ขนส่งสินค้าทางการ
หนา 0.05 เมตร
พูนสุข หมู่ที่ 4บ้าน เกษตร
สุขสำราญ หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้มีถนนที่ได้
ระยะทางยาว
ถนนลาดยางผิวจราจร มาตรฐานใช้ในการ
4,000 เมตร
แบบแอสฟัสท์ติก
สัญจร ได้สะดวก
กว้าง 5-8 เมตร
เชื่อมต่อระหว่างตำบล รวดเร็วมีความปลอดภัย หนา 0.05 เมตร
จากบ้านหนองน้ำใส และขนส่งสินค้าทางการ
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านไพร
เกษตร
วัลย์น้อย ตำบล
เขาคอก

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

5,000,000

4,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

ร้อยละ90
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

4,000,000

4,000,000

10,000,000 10,000,000 10,000,000

ร้อยละ90
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

183
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

3

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างตำบลจากบ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านศรีตะครองตำบลปังกู

4

5

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการ
เกษตร
เพื่อให้มีถนนที่ได้
โครงการก่อสร้าง
มาตรฐานใช้ในการ
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ สัญจร ได้สะดวก
ระหว่างตำบลจากบ้านพูน รวดเร็วมีความ
สุข หมู่ที่ 4 ถึงบ้านหนอง ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการ
คูน ตำบลละเวี้ย
เกษตร
เพื่อให้ประชาชน
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่ใน 11 หมู่บ้าน มี
น้ำประปาใช้อย่าง
ตำบลหนองบอน
เพียงพอและทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว 4,000
เมตร กว้าง 5-8 เมตร
หนา 0.05 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

5,000,000

4,000,000

3,000,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

10,000,000 10,000,000 ร้อยละ90 ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

ประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทาง ปลอดภัยมากขึ้น
สะดวก

ระยะทางยาว 2,000
เมตร กว้าง 5-8
หนา 0.05 เมตร

4,000,000

ก่อสร้างระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่ ตาม
แบบกรมทรัพยากรน้ำ
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5,000,000

4,000,000

3,000,000

10,000,000 10,000,000 ร้อยละ90 ประชาชน

กองช่าง

ประชาชน เดินทางสะดวก
เดินทาง ปลอดภัย มาก
สะดวก
ขึ้น

5,000,000

10,000,000

-

-

ประชาชน
ร้อยละ 90
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชน 11
หมู่บ้าน มีนำ้
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

6

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างตำบลจากบ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านหนองไผ่ ตำบล
โคกมะขาม
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองน้ำขุ่นหมู่ที่ 5
ตำบลหนองบอน
อ. ประโคนชัย จ.บุรรี ัมย์
รวม

7

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ได้สะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
2,500 เมตร
กว้าง 5-8 เมตร
หนา 0.05
เมตร

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อ ก่อสร้างถังเก็บ
การอุปโภค บริโภค
น้ำใส ขนาดจุ
100 ลบ.ม.
หอถังสูงจุ 30
ลบ.ม.
7 โครงการ

2561
(บาท)
5,000,000

2562
(บาท)
4,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
3,000,000

5,000,000

5,000,000

-

33,000,000

30,000,000

39,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2564
(บาท)
5,000,000

2565
(บาท)
5,000,000 ร้อยละ90
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก
ปลอดภัย มาก
ขึ้น

5,000,000

5,000,000 ร้อยละ90
ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้

ประชาชนมี
น้ำใช้ อุปโภค
บริโภค
เพียงพอ

50,000,000 50,000,000

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการติดตั้งไฟฟ้าด้วย เพื่อประหยัด
พลังงาน แสงอาทิตย์
พลังงานเป็น
(โซลาเซลล์)
พลังงานทดแทน
และระบบสูบน้ำ
เพื่อการเกษตร

2

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดปัญหา
ไฟกระพริบพลังงาน
อุบตั ิเหตุบนท้อง
แสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) ถนน

รวม 2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ติดตั้งตามจุดที่
ประชาชน ได้รับ
ความเดือดร้อน
จำนวน 11
หมู่บ้าน ในเขต
อบต.หนองบอน
ตามจุดเสีย่ ง/
จุดสำคัญ ภายใน
ตำบลหนองบอน

2561
(บาท)
1,000,000

2562
(บาท)
1,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

2564
(บาท)
1,000,000

2565
(บาท)
1,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประหยัด
ค่าใช้จ่าย
ร้อยละ
60

ประชาชน
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายใน
ด้าน
การเกษตร

ร้อยละ
80
อุบัติเหตุ
ลดลง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

186
แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขุดลอกอ่าง
เก็บน้ำบ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2 ต.หนองบอน
อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรมั ย์

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ต่อการผลิต
น้ำประปา และทำ
การเกษตร จำนวน
5 หมู่บ้าน

2

โครงการขุดลอกหนอง
ลุมปุก๊ บ้านพูนสุข
หมู่ที่ 4 ต.หนองบอน
อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรมั ย์

เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
ต่อการผลิต
น้ำประปา และทำ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ
บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2

ขุดลอกหนอง
ลุมปุ๊กบ้านพูนสุข
หมู่ที่ 4

2561
(บาท)
10,000,000

2562
(บาท)
10,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

2564
(บาท)
10,000,000

2565
(บาท)
10,000,000 ร้อยละ80
ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้
เพียงพอ

5,000,000

5,000,000

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค
บริโภค
และทำการ
เกษตร
ร้อยละ80 ประชาชนมี
ของ
น้ำเพียงพอ
ประชาชน ต่อการ
มีน้ำใช้
อุปโภค
เพียงพอ บริโภค
และทำการ
เกษตร

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขุดลอกหนอง
กะยูง หมู่ที่ 3

3

โครงการขุดลอกหนอง เพื่อให้มีน้ำเพียงพอ
กะยูง บ้านยาง
ต่อการทำ
หมู่ที่ 3 อ.ประโคนชัย การเกษตร
จ.บุรีรมั ย์

4

โครงการขุดลอก
หนองโจรง หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นแหล่งน้ำใน
การทำการเกษตร
และอุปโภคบริโภค

จุดข้างวัดบ้าน
หนองโจรง
จำนวน 33 ไร่
ลึก 2-3 เมตร

5

โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ำขนาดใหญ่
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ำใช้เพียงพอ

กั้นฝายขนาดใหญ่
บริเวณหนองกัน
จาน ขนาดกว้าง
20 เมตร สันฝาย
สูง 2.00 เมตร

2561
(บาท)
4,000,000

2562
(บาท)
4,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
4,000,000

3,800,000

-

-

-

3,800,000

-

1,000,000

-

-

1,000,000

2564
(บาท)
4,000,000

2565
(บาท)
5,000,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ80
ของ
ประชาชน
มีน้ำใช้
เพียงพอ

ประชาชนมี
น้ำเพียงพอ
ต่อการทำ
การเกษตร

ประชาชนมี
ประชาชน น้ำไว้ใช้ใน
ร้อยละ80 การอุปโภค
ที่พึงพอใจ บริโภคและ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ครัวเรือน
ประชาชนมี
ร้อยละ80 น้ำไว้ใช้ใน
มีน้ำใช้
การเกษตร
อย่าง
อย่างเพียงพอ
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ำสาธารณะจากบ้านยาง
หมู่ที่ ๓ – ห้วยพริก บ้าน
ไทรโยง ต.ละเวี้ย
โครงการขุดลอกหนองอา
อำ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่
10

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บ
น้ำใช้ในการเกษตร

8

โครงการขุดลอก
หนองตราว หมู่ที่ 1

9

โครงการขุดเจาะบาดาล
เพื่อการเกษตร

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพื่อการปริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค
และใช้ทำการเกษตร

7

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้เพียงพอในการทำ
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

ขุดลอกหนองตราว หมู่ที่
9 ไร่ ลึก 2-3 เมตร

ขุดเจาะบาดาล เขต
รับผิดชอบ ตำบล
หนองบอน หมู่ที่ 1-11
ความลึกไม่น้อยกว่า 40
เมตร

ขุดลอกคลองความยาว
กว้าง 12 เมตร ยาว
2,500 เมตร ลึก 1-2
เมตร
ขุดลอกหนองอาอำ ลึก
2 เมตร พื้นที่ 19 ไร่
ลึก 2-3 เมตร

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

800,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

ประชาชนมีน้ำ
เพื่อทำ
การเกษตร
เพียงพอต่อความ
ต้องการ
ประชาชนมีน้ำ
ไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ำใช้
อย่างอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ำใช้
ในการอุปโภค
บริโภคและทำ
การเกษตร

800,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

1,500,000

-

-

1,500,000

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

1,000,000

-

-

-

1,000,000

ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
น้ำใช้อย่าง
เพียงพอ

1,100,000

1,100,000

1,200,000

1,000,000

-

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรรี ัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอน ที่ 2 ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
10 โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ำไหล
ขนาดกว้าง 3 เมตร
ส่งน้ำจากห้วยเสว สะดวกไม่ตื้นเขิน ลึก 2-3 เมตร ยาว
บ้านหนองน้ำใสหมู่ที่ 9
1,000 เมตร
11 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ
12 โครงการขุดสระน้ำ
สาธารณะ
13 โครงการผันน้ำเข้าสู่
พื้นทีท่ างการเกษตร
ด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์

เพื่อให้น้ำไหล
คลองน้ำสาธารณะ ใน
สะดวกไม่ตื้นเขิน เขตพื้นที่ ตำบลหนอง
บอน จำนวน 11
หมู่บ้าน
เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ขุดสระในเขตพื้นที่
ใช้เพื่อการเกษตร ตำบลหนองบอน
จำนวน 11 หมู่บ้าน

เพื่อกักเก็บน้ำไว้ จากอ่างเก็บน้ำบ้าน
ใช้เพื่อการเกษตร ห้วยเสลา หมูที่ 2 ไป
หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,
9, 10,11
รวม 13 โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

500,000

-

-

-

1,000,000

500,000

500,000

500,000

-

1,000,000

500,000

500,000

500,000

-

-

10,000,000

-

-

10,000,000

27,400,000

33,600,000

22,000,000

21,000,000

38,600,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)
500,000

ตัวชีวัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ ประชาชนมี
ประชาชน น้ำไว้ใช้ใน
ที่พึงพอใจ การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละของ ประชาชนมี
ประชาชน น้ำไว้ใช้ใน
ที่พึงพอใจ การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละของ ประชาชนมี
ประชาชน น้ำไว้ใช้ใน
ที่พึงพอใจ การเกษตร
อย่างเพียงพอ
ร้อยละของ ประชาชนมี
ประชาชน น้ำไว้ใช้ใน
ที่พึงพอใจ การเกษตร
อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

190

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองบอนที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหลังใหม่รองรับ
เด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นใน
ปีถัดไป
โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองน้ำขุ่น

เพื่อให้มีอาคาร
เพียงพอต่อ
จำนวนเด็ก

2

3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยเสลา
หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีอาคารที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน
บ้านหนองน้ำขุ่น
หมู่ที่ 5

โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่อให้มีอาคารที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ได้มาตรฐาน
บ้านหนองบอน
หนองบอน
หมูท่ ี่ 1
รวม 3 โครงการ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

1,000,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมี
เด็กนักเรียนที่ อาคารเรียนใน
อัตราส่วนที่
พึงพอใจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เหมาะสมกัน

2,500,000

-

2,500,000

2,500,000

-

ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมี
เด็กนักเรียนที่ อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
พึงพอใจ

กองช่าง

ร้อยละ80ของ เด็กนักเรียนมี
เด็กนักเรียนที่ อาคารเรียนที่ได้
มาตรฐานและ
พึงพอใจ

กองช่าง

ปลอดภัย

2,500,000 2,500,000

-

-

2,500,000

ปลอดภัย

5,000,000 2,500,000 2,500,000

3,500,000

2,500,000

191
แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงาน

เพื่อจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร
จำนวน 1 เครื่อง
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
2561

2

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สำนักงาน

เพื่อจัดหาเต้นท์ ไว้บริการ
ประชาชน จำนวน 5 หลัง

3

บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์ งาน
บ้าน งานครัว

จัดหาเครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น
แบบต่อขนาด 2 ก๊อก มีห้วก๊อก
จ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว
น้ำเย็น 1 หัว (ราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีราคาในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)

งบประมาณ
2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

150,000

-

200,000

-

200,000

สำนักปลัด

-

9,000

9,000

-

-

สำนักปลัด

192
แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ที่
4

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์

หมวด

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
-อุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบ
อเนกประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาอุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) เครื่องๆละ 700 บาท
-สามารถอ่านและเขียนข้อมูลใน
บัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ตามมาตรฐาน ISO/IEC
7816 ได้
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 4.8 MHz
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
-สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3
Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่าง
น้อย (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม
2562 ประกาศ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2562)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
1,400

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,400

2564
(บาท)
1,400

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สวัสดิการฯ
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

6

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
-ถังฉีดยาคัน
โยกมือ

7

รักษาความ
สงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
-สายส่งน้ำ
ดับเพลิง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาถังดับเพลิงจำนวน 20 ถัง
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ราคาในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)
เพื่อจัดหาถังฉีดยาคันโยกมือ ขนาด
ความจุ 20 ลิตร มีสายสะพายหลัง
ทำด้วยพลาสติกแข็ง ถังละ 1,400
บาท (ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่
มีราคาในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)
เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดไยโพลี
เอสเตอร์ ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็วขนาด 2.5
นิ้ว ชนิดทองเหลือง รับแรงดัน 900
psi จำนวน 1 เส้น (ราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

-

2,800

-

8,500

งบประมาณ
2563
(บาท)
36,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

1,400

1,400

-

สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)

-

8,500

-

สำนักปลัด
(งานป้องกันฯ)

สำนักปลัด
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

8

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหาสายส่งน้ำดับเพลิง ยาว 20
เมตร ขนาด 2.5 (ราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาใน
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)

9

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

10

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

11

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)
20,000

2562
(บาท)
20,000

2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
20,000

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงจำนวน 2
ชุด(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มี
ราคาในมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)

60,000

-

-

-

60,000

สำนักปลัด

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหาเครื่องฉีดน้ำสายสะพาย
จำนวน 2 เครื่อง
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
2561

20,000

-

-

-

20,000

สำนักปลัด

ครุภัณฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหาหัวฉีดน้ำด้ามปืน
จำนวน 1 หัว
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคา
ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)

20,000

-

-

-

20,000

สำนักปลัด

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
10,000

12

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

13

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดหากล้องวงจรปิด
1,000,000
และวิทยุ
(CCTV) ตามคุณสมบัติที่
คณะกรรมการ ICTกำหนด

14

แผนงาน รักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า เพื่อจัดหาวิทยุสื่อสาร
และวิทยุ
จำนวน 5 เครื่อง
-ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ 2561

เพื่อจัดหาสายสูบน้ำ จำนวน
1 สาย
(ราคาตามท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีราคาใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)

-

2562
(บาท)
10,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
10,000

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สำนักปลัด

-

1,000,000

-

1,000,000

สำนักปลัด

60,000

-

-

-

สำนักปลัด
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

15

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหารถยนต์
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1
ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ
กว่า 2,400 ซีซี หรือ
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขับ มีน้ำหนักบรรทุก
ไม่ต่ำกว่า 1 ตัน มีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับสำหรับนั่ง
หรือเก็บของได้ เป็น
กระบะสำเร็จรูปรวมราคา
เครื่องปรับอากาศ
- ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ 2561

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
715,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

16

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

17

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

18

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

19

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

20

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาชุดทดสอบความข้นเหลว
ของคอนกรีต slump Test จำนวน
1 ชุด
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
2561
เพื่อจัดหาเครื่องตัดเหล็กจำนวน 1
เครื่อง
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
2561
เพื่อจัดหาสว่านไฟฟ้า จำนวน 1
เครื่อง
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
2561
เพื่อจัดหาเครื่องเจียรไฟฟ้า จำนวน
1 เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ 2561
เพื่อจัดหาสายไฟฟ้ากันน้ำพร้อม
ปลั๊ก 100 เมตร (ราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากไม่มีราคาใน
มาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ)

2561
(บาท)
6,000

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
6,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

9,000

-

-

9,000

-

กองช่าง

3,500

-

-

3,500

-

กองช่าง

3,000

-

-

3,000

-

กองช่าง

5,000

-

-

-

5,000
กองช่าง
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บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

21

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

23

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

24

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

22

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาชุดเครื่องมือ
ประแจ จำนวน 1 ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
เพื่อจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบ
จมน้ำซัมเมิสร์ ขนาด 2
แรง (ราคาตามท้องตลาด)
เพื่อจัดหาชั้นเหล็กวาง
สิ่งของอุปกรณ์ก่อสร้าง
ประปา จำนวน 1 หลัง
(ราคาตามท้องตลาด)
เพื่อจัดหา เครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า จำนวน 1
เครื่อง กำลังไฟ 1,510
วัตต์ จำนวนครั้งที่กระแทก
ต่อนาที 1,450 ครั้ง/นาที
ขนาดดอกสกัด 30 มม.
( ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ 2561)

2561
(บาท)
2,500

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
2,500

-

-

-

50,000

-

สำนักปลัด

10,000

-

10,000

-

-

กองช่าง

-

-

20,000

-

-

กองช่าง

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

แบบ ผ. 03

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

กองช่าง

เพื่อเครื่องตัดคอนกรีตขนาด
ใบตัด 16 นิ้ว ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน 10 แรงม้า (ราคา
ตามท้องตลาด)

-

-

30,000

-

-

กองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

เพื่อจัดหาตูเ้ ชื่อมไฟฟ้า
ขนาด 200 A /220 V
จำนวน 1 ตู้ (ราคาตาม
ท้องตลาด)

-

-

8,000

-

-

กองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เพื่อจัดหามาตรวัดน้ำประปา
ทองเหลือง ขนาด ½ นิ้ว
(ราคาตามท้องตลาด)

-

-

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

25

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

26

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

27

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
วิทยาศาสตร์
หรือ
การแพทย์
ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

28

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์
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แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เพื่อจัดหาชุดประแจแหวน
ข้างปากตาย จำนวน 1
ชุด ขนาด 8 มม. – 24 มม.
เพื่อจัดหาเคมีภณ
ั ฑ์ สารส้ม
(ราคาตามท้องตลาด)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

กองช่าง

200,000 200,000 200,000

กองช่าง

200

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

30

แผนงานการ
พาณิชย์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง

31

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

2561
(บาท)
-

เพื่อจัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ขนาด 3 กิโลวัตต์ เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
2561)
เพื่อจัดหาเครื่องพ่นหมอก
๑๐๐,๐๐๐
ควันกำจัดยุงลาย จำนวน 2
เครื่อง ปริมาณการฉีดพ่น
น้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตร
ต่อชั่วโมง ถังบรรจุน้ำยาไม่
น้อยกว่า 6 ลิตร กำลัง
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25
แรงม้า (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ 2561)
รวม 1,569,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

23,300

-

2565
(บาท)
-

-

100,000

100,000

-

111,700

2,631,600

436,800

1,581,000

2562
(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนด
ก็ได้ และให้คณะกรรมการฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่
โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ทำงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ยอมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงกว่าเกินที่กำหนดไว กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชนหรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชนจากโครงการ
ในส่วนของ “การประเมินผล” (Evaluation) เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ
เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือ
การยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่กำหนดไวได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จของแผนงานที่กำหนดไวหรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยัง
เป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคลองกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม เพื่อกำหนด
กรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
๑.๑ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กำหนด
๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมหน่วยงาน
๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล
๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ
ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

202
๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)
๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่
เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนด
มาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา
๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อาจกำหนดแนวทาง ดังนี้
๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)
๒) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล
(Effectiveness Evaluation)
๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถ
ติดตามประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ
ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน ๑๕ วันและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ความเห็น/
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และผลเป็นอย่างใดเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติ
ในแต่ละกลยุทธ์ก่อน เพื่อนำไปสูการวัดความสำเร็จของแต่ละโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนา
เป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นใน
ขัน้ ต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง อันจะ
นำมาสูบทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๑๕
๖๕
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

204
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
๑. ข้อมูลสภาพ
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
๒๐
ทั่วไปและข้อมูล
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
(๓)
พื้นฐานขององค์กร ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(๒)
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง
(๒)
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
(๒)
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ)
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(๒)
ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา
(๒)
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒)
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(๓)
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนนที่
ได้
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ประเด็นการ
พิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ SStrength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐

คะแนน
เต็ม
๒๐
(๕)

(๓)

(๓)

(๓)

(๓)

(๓)

๖๐
(๑๐)

คะแนนที่
ได้
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด

๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
Thailand ๔.๐

คะแนน
เต็ม
(๑๐)

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

(๑๐)

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่
ได้
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รวมคะแนน

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน
เต็ม
(๕)

คะแนนที่
ได้

๑๐๐

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๕)
แห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(๕)
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
(๕)
จะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวม
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
คะแนน คะแนนที่
รายละเอียดหลักเกณฑ์
พิจารณา
เต็ม
ได้
๑ . การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
๑๐
สถานการณ์การ
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand
พัฒนา
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การประเมินผล (๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิง
๑๐
การนำแผนพัฒนา ปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ในเชิงปริมาณ
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่
ที่ได้กำหนดไว้
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
๓. การประเมินผล (๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
๑๐
การนำแผนพัฒนา นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ ต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ในเชิงคุณภาพ
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
(๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
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๔. แผนงานและ
(๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
(๒) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ
๕. โครงการพัฒนา
ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
๕.๑ ความชัดเจน เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของชื่อโครงการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕. โครงการพัฒนา มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
วัตถุประสงค์
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับโครงการ วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(ผลผลิตของโครงการ) เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
มีความชัดเจนนำไปสู่ อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ
การตั้งงบประมาณได้ ระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
ถูกต้อง
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการ มี
โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสอดคล้องกับ
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้าง
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
ปี
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
๑๐

๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่
ได้
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๕.๕ เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

๕.๖ โครงการ มี
ความสอดคล้องกับ
Thailand ๔.๐

๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙
(๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทาง
การพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน

คะแนน
เต็ม
(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่
ได้
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๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)

รายละเอียดหลักเกณฑ์
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการใน
การจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส
(Transparency)
๕.๑๐ มีการ
การประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ถูก ต้องตามหลัก
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
วิธีการงบประมาณ ประจักษ์
๕.๑๑ มีการ
มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
กำหนดตัวชี้วัด (KPI) KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
และสอดคล้องกับ
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
วัตถุประสงค์และผล กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ที่คาดว่าจะได้รับ
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่า ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
จะได้รับสอดคล้อง พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
กับวัตถุประสงค์
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐

คะแนน
เต็ม
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

คะแนนที่
ได้
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ กำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดย
๑) พิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติ
๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถนำเอาแบบสำหรับการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้เป็นกรอบ
หรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยแบบสำหรับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีดังนี้
๒.๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม/โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลผลิต (Outputs) และ
ผลกระทบ (Impacts) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Key Stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจน
การใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป
๒.๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนนของ Kaplan & Norton
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า การทำความเข้าใจองค์กร ตลอดจนภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กรสามารถเห็นได้จากผลลัพธ์
และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตัวแบบบัตรคะแนนจึงถูกใช้ในการวัดประสิทธิผล โดยจะพิจารณาจากการ
ปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจถึงภาพรวมขององค์กรหรือระบบต่างๆ ขององค์กรที่
มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์กร โดยใช้เป็นกรอบการวัดและประเมินผลระบบปฏิบัติงานด้วยการมององค์
รวมหรือภาพรวมที่เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ ด้านกระบวนการภายในองค์กร และด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ตัวแบบ Scorecard จึง
สามารถช่วยองค์กรสามารถพัฒนา เชื่อมต่อและปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้ การนำตัวแบบ Scorecard
แบบใหม่ หรือ BSC เป็นการมุ่งเน้นความสำคัญของคุณค่าสูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการสู่ความเป็น
เลิศ การปรับปรุงให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
๒.๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model : RF) เป็นตัวแบบที่สอดคล้อง
กับการทำแผนกลยุทธ์อย่างมาก ลักษณะของตัวแบบนี้ถือได้ว่าเป็นตัวแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยจะพิจารณา
ว่าแผนกับการปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ พิจารณาได้จากผลระยะกลาง (Intermediate
Results : IRs) ต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ การกำหนดเป้าหมายและผลระยะต่างๆ ไว้
ก่อนล่วงหน้าเช่นนี้ ทำให้สามารถนำไปพัฒนากลยุทธ์การดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลได้อีกด้วย
๒.๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ถือเป็นตัวแบบหนึ่งที่ค่อนข้างแพร่หลายในการ
ประเมินผล ซึ่งตัวแบบดังกล่าวจะช่วยให้การประเมินมีความสอดคล้องระหว่างปัจจัยนำเข้า กระบวนการและ
ผลลัพธ์ กับวัตถุประสงค์ของแผนงาน กิจกรรม โครงการนั้นๆ ตลอดจนมีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
ทั้งในลักษณะ Formative และ Summative โดยตัวแบบเชิงเหตุผลจะเกี่ยวข้องกับการประเมินถึงบริบท
(Context) การดำเนินการ (Implementation) และผลที่เกิดขึ้น (Outcomes) ตลอดจนครอบคลุมไปถึง
ผลลัพธ์ ผลที่เกิดขึ้นและผลกระทบ
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๒.๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System
: PPMS) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง
กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กร
เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอัน
นำไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป
๒.๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น (ProblemSolving Method) การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการประเมิน
ที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะเน้นที่การนำความรู้ที่มีอยู่กลับมาใช้ (Reusable
Knowledge) ให้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกันถือเป็นการทดสอบความรู้ที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือสามารถใช้ได้
จริงในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งในทางภววิทยา (Ontology) แล้วถือเป็นการแสวงหาความรู้ที่ค่อนข้างท้า
ทาย เพราะเป็นทั้งการตรวจสอบองค์ความรู้และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การนำวิธีการแก้ปัญหามาใช้ในการ
ประเมินแผนจึงถูกออกแบบให้มีลักษณะของการประเมินเชิงวิเคราะห์แผนและรูปแบบของเนื้อหางานเกี่ยวกับ
การวิพากษ์แผน ซึ่งจะใส่หรือนำเข้าไปใช้ในการประเมินแผนนั้นๆ
๒.๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) เป็นวิธีการประเมินที่ให้
ความสำคัญกับการกระทำ ทั้งในรูปของการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการ
หรือแผนงานนั้นๆ โดยมุ่งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Ownership) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง
ยังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมติดตามและประเมินผลของโครงการนั้นๆ อีกด้วยการประเมินโดยวิธีการแบบมีส่วน
ร่วมจึงมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นและมุมมองของภาคประชาชนที่จะเข้าร่วมตอบสนองและกำหนด
แผนงานของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการดำเนินการ โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา การวางแผน
การปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ้น รวมถึงการสรุปบทเรียนเพื่อการถ่ายทอดความรู้ต่อไป
นอกจากนี้ผลที่ได้ทั้งจากการติดตามและการประเมินผลยังใช้เป็นข้อมูลเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายอีกด้วย
๒.๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้น
อย่างเป็นระบบ ทั้งผลในด้านบวกด้านลบ ผลที่เกิดขึ้นโดยที่ตั้งใจในระดับต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินการตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้ การประเมินผลกระทบจะช่วยให้ทราบว่าผลการดำเนินอย่าง
กว้างขวางเป็นระบบ อันกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย โดยการประเมินผลกระทบจะเป็นการวัดถึงผล
ที่เกิดขึ้น (Outcomes) และผลกระทบต่างๆ (Impacts) ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการว่ามีผลหรืออิทธิพล
อย่างไร ทั้งต่อปัจจัยภายในและภายนอก ในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ทราบถึงต้นทุนของกิจกรรมต่างๆ ที่ต้อง
ใช้ อันจะเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดได้ต่อไปว่าควรจะมีการขยาย ระงับ เพิ่มเติมกิจกรรม โครงการอะไร อย่างไร
นอกจากนี้การประเมินผลกระทบยังให้ทางเลือกในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
๒.๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้
ในการตรวจสอบหรือประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติ โดยตัวแบบดังกล่าวจะแสดงในรูปของ
ตาราง โดยแนวนอนจะมีระดับแบ่งผลของความรุนแรง และแนวตั้งจะแสดงความถี่ที่เกิดขึ้น เพือ่ ที่จะกำหนด
อัตราสำหรับความบกพร่องหรือความเสี่ยงที่มีผลต่อความปลอดภัย โดยส่วนใหญ่แล้วตัวแบบดังกล่าวเป็นที่นิยม
ในทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจะใช้เป็นตัวแบบในการประเมินอัตราความเสี่ยงของโรคหรือใช้ในการ
ติดตามเฝ้าระวังสุขภาวะหรืออุบัติการณ์ของโรคตามพื้นที่ต่างๆ
๒.๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการ
กำหนดว่าในขณะนั้นองค์กรมีจุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไร และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา ซึ่งประโยชน์ต่อ
การพัฒนาองค์กร รวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ โดยตัวแบบการ
ประเมินตนเอง มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
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(๑) ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย
(๓) กำหนดแนวทางการเปลี่ยนแปลง
(๔) เลือกแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและเป็นไปได้
(๕) กำหนดแผนงาน กิจกรรม โครงการ
(๖) ดำเนินการ
๒.๑๑) แบบอื่นๆ เป็นแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ ๑ - ๑๐ หรือเป็นแบบผสมก็ได้
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ยุทธศาสตร์และโครงการ)
นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถประเมินจากเอกสาร รายงาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและแบบสอบถาม ดังนี้
๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ
วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทาง
การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น
๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องกำหนดแนวทางทางการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่ง
ออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (Formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอนและลำดับของข้อความ การดำเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆ ที่
เป็นสาระสำคัญที่ต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ๒ วิธี คือ
๒.๑) การสนทนาตามธรรมชาติ (Natural conversation) เป็นการสัมภาษณ์ใน
รูปแบบของการสนทนาระหว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติม
หรือขอคำอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตร์ที่ได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็น
การพัฒนาสัมพันธภาพที่ดี สร้างความเชื่อถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย
๒.๒) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูล
หลักบางคนในหมู่บ้าน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ มี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผน
๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกต เพื่อ
เฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และ
กำหนดการดำเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ กัน เช่น ตาดูหูฟัง ถ้าสิ่งนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อ
ติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น การสังเกตจะกระทำควบคู่กับการจดบันทึกหรือบันทึกภาคสนาม
การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน สามารถนำมาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบาย
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ในปรากฏการณ์ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
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๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชนหรือหมู่บ้าน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่น คือ
- มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมและสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด
- มีความตระหนักถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากที่สุด และ
ชัดเจนมากที่สุด
- เอาใจใส่ต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้น สังเกตให้กว้างขวางที่สุด
- ใช้ประสบการณ์ทั้งในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน
- ทบทวนย้อนหลังภายหลังจากการสังเกตในแต่ละวัน
- จดบันทึกอย่างละเอียด
๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต
โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์
ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมที่สังเกต และผู้ที่อยู่ในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองถูกสังเกต
๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการ
บันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจ
๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนามีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการกำหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อได้ดำเนินการติดตามแล้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล ดังนี้
๑. ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่เกิดจากคำถาม เช่น ใครเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการวาง
แผนการจัดทำยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมมีกี่คน กี่กลุ่ม มีที่มาอย่างไร ผลลัพธ์ในเชิงปริมาณที่ได้เป็นแบบตัวเลข
สถิติต่างๆ ข้อมูลเชิงปริมาณจึงเป็นข้อมูลที่แสดงจำนวน เช่น จำนวนคนร่วมกิจกรรมแยกตามเพศ จำนวน
กิจกรรมที่ถูกระบุว่าเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสามัคคี เป็นต้น
๒. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้นๆ เช่น หมู่บ้านนี้มีความเจริญ มี
ความเป็นเมืองหรือชนบทมากน้อยเพียงใด จากการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนานี้หมู่บ้านมีปัญหาอะไรบ้าง
ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านของหมู่บ้านเป็นอย่างไร ผลของคนเป็นอย่างไร ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เป็นข้อมูลที่อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่ในลักษณะอย่างลึกซึ้ง เป็นข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงความ
เป็นเหตุเป็นผลของยุทธศาสตร์ ผลของเชิงคุณภาพจึงเป็นเรื่องของความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
ความสำเร็จของการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปใช้ วัดความสำเร็จได้จาก
๑. บรรทัดฐานด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Client satisfaction criterion)
๒. บรรทัดฐานด้านเวลา (Time criterion)
๓. บรรทัดฐานด้านการเงิน (Monetary criterion)
๔. บรรทัดฐานด้านประสิทธิผล (Effectiveness criterion)
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต
การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่
เกิดจากการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจาก
สิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการดำเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้
เวลานานกว่าจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการจัดทำโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมอง
ย้อนหลังไปดูว่าผลงานที่ดำเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มี
การดำเนินโครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น แต่การ
พิจารณาผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควร
พิจารณาและคำนึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอก
แผน (เกินความคาดหมาย) นอกจากนั้นผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการดำเนินงานหลายปี
หรือเป็นส่วนหนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการดำเนินโครงการ โดย
ปกติผลกระทบมักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา
งบประมาณ ชื่อเสียง เพื่อให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า “ผลผลิต” ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
ประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้ประโยชน์ เรียกว่า “ผลลัพธ์”
ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการ
เกิดผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบ คนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์
มากกว่าผลกระทบ
ผลกระทบ (Impact) เป็นสิ่งทีม่ ีความแตกต่างอันเนื่องจากผลการดำเนินโครงการ ซึ่งผู้มีส่วน
ได้เสียมักจะให้ความสนใจ ได้แก่
๑) ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “สิ่งที่ดี” จาก
การดำเนินโครงการ
๒) ผู้ให้เงินงบประมาณดำเนินโครงการต้องการเห็นว่าผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง
๓) ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมที่ต้องการเห็นว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงาน
ทางบวกอย่างไร
การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่า
ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้
ในปัจจุบันมีการนำผลกระทบมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ
พยายามที่จะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิต และสามารถจัดสรรทรัพยากรที่
เหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สิ่งสำคัญ คือ การกำหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวกำหนดลักษณะความสัมพันธ์กับ
กระบวนการพัฒนา จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้
๑) การกำหนดทิศทาง (Direction setting) แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา
๒) การจัดลำดับความสำคัญ (Determining priorities) ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของ
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การมองอนาคต และเป็นแรงผลักดันที่จะจัดการกับข้อจำกัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา
๓) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) ระบุแนวทางใหม่ๆ
ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต
๔) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการบ่งชี้ความต้องการหรือความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข
๕) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา
๖) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
๔.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อาจจะทำได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุน
และผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น
๑) การสำรวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ
ดำเนินการ
๒) การประชุมหารือ หาข้อยุติในการวางแผนและการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการในประเด็น
ที่จะต้องพิจารณา การสำรวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน และ
อาจจะรวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์
๓) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจำเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้
แล้วบุคลากรจะต้องทำความคุ้นเคย ทำความเข้าใจเพื่อจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม
๔) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
จัดทำรายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล
ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่
๑) โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพิ่มความมุ่งเน้น เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะ
เป็น ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น
๒) ผลกระทบทางลบ ควรจะนำมาพิจารณาและคำนึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม
ปกปิดและละเลย
๓) ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วน
ที่เป็นผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และบทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว
๔) สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพื่อของบประมาณได้
ดีขึ้น
แนวคิดที่อาจจะนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและขึ้นกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้อง ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น
*******************************************

