
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสวนต าบล  พ.ศ.  2537   แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2559  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐาน   ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูล
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564)  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และพร้อมที่จะน าไปสู่การ
ปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่
คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนท่ี 1  
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 1. ด้ำนกำยภำพ  
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน    ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอ าเภอประโคนชัย 
ห่างจากที่ท าการอ าเภอประโคนชัยประมาณ  8  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ ประมาณ 54 กิโลเมตร อาคาร 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคน
ชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข  24  เลี้ยวขวาบริเวณท่ีท าการอ าเภอประโคนชัย  ผ่าน
บ้านหนองไผ่  บ้านยาง  และบ้านห้วยเสลา พ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีเนื้อที่ประมาณ  67 
ตารางกิโลเมตร (ประมาณ  41,875  ไร่) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานในความรับผิดชอบครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลหนองบอน ทั้งต าบล เดิมจัดตั้งเป็น
สภาต าบล หนองบอน ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เมื่อวันที่  19  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2539 
   อำณำเขต 

ทิศเหนือ มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลโคกมะขาม  อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย์ 
 ทิศใต้  มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลหินลาด  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรัมย์ 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจดพ้ืนที่ต าบลละเวี้ย  อ.ประโคนชัย  ต าบลเขาดินเหนือ 
                         ต าบลโนนเจริญ  อ.บ้านกรวด  จ.บุรีรมัย์                                                               

ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตจดพื้นที่ต าบลเขาคอก  และต าบลปังกู  อ.ประโคนชัย       
                        จ.บุรีรัมย์  

  1.2 สภำพภูมิประเทศ  
                สภำพพื้นที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีลักษณะลาด

ต่ า จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่มีล าน้ าส าคัญไหลผ่าน  มีหนองน้ าขนาดเล็ก  มีน้ า
เฉพาะฤดูฝน  ในฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอดประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเป็นอย่างมาก   
     1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ  

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ 
องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจ
เกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   
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  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑1 องศา     
  1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย  บางส่วน
เป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกและยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
  1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  4  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง  4   แห่ง เคยเป็นแหล่ง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง สระน้ า  3 แห่ง 
    หนองน้ า 12 แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  2 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
    บึง  2 แห่ง อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  4 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่ำไม้ 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้
เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
 2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง  
  2.1 เขตกำรปกครอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  มีจ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลมี จ านวน  11  หมู่บ้าน    ดังนี้ 

 หมู่ที่  1  บ้านหนองบอน   หมู่ที่ 2  บ้านห้วยเสลา 
 หมู่ที่  3  บ้านยาง   หมู่ที่  4  บ้านพูนสุข 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองน้ าขุ่น  หมู่ที่  6  บ้านหนองน้ าใส 
 หมู่ที่  7  บ้านโนนเสน่ห์   หมู่ที่  8  บ้านหนองโจรง 
 หมู่ที่  9  บ้านหนองน้ าใส   หมูที่  10  บ้านสุขส าราญ   
 หมู่ที่  11  บ้านห้วยเสลา 

 
ก ำนันต ำบลหนองบอน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จ ำนวน  5   คน ดังนี้ 

1.  ก านันสันติ    สงนวน   2.  ก านันราช   ปุยะติ 
  3. ก านันเอ่ียม   เอี่ยมอิทธิฤทธิ์   4. ก านันสุพจน์    ปะสุข 
  5. ก านันเพียร    ศรีมาตร  คนปัจจุบัน 
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      ตำรำงท ำเนียบก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลหนองบอน  ก านันต าบลหนองบอน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน      
11 คน   ดังนี้ 

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
ชื่อ-สกุล 

ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมำยเหตุ 

1 บ้านหนองบอน นายเพียร  ศรีมาตร ก านัน 
2 บ้านห้วยเสลา นายจรัต  ทาเงิน ผู้ใหญ่บ้าน 
3 บ้านยาง นายรวี  เนาว์ประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านพูนสุข นายอุสาห์  คงสืบเสาะ ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น นายภัสกร  พรหมเอาะ ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านหนองน้ าใส นายอธิป  วิจิตร ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านโนนเสน่ห์ นายเฉลียว  ผลพาเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านหนองโจรง นายพงษ์วิสุทธิ์  เงางาม ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านหนองน้ าใส นายประดิษฐิ์  สุบันนาจ ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านสุขส าราญ นายมอน  เนาว์ประโคน ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านห้วยเสลา นายจักรพงษ์  ด ารงศักดิ์ศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 

  
 2.2 กำรเลือกตั้ง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ในปี พ.ศ. 2555  ประชาชนมาใช้
สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  4,194  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  
5,573  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.26  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 4,194 
คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,573 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.26  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง 
มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคือ  ขอความร่วมมือ  ผู้น า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงาน
อ าเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้
และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่อง
จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารบริหารส่วนต าบล   ในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  
  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ   
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มีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านบริการ    

 3.ประชำกร 
   3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร    ในเขต อบต.หนองบอน มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น  
7,949  คน  แยกเป็นชาย 3,950 คน หญิง  3,999  คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,973  ครัวเรือน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
เพศชำย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ ำนวน 
(หลังคำเรือน) 

1 บ้านหนองบอน 286 280 566 160 
2 บ้านห้วยเสลา 348 355 703 182 
3 บ้านยาง 510 512 1,022 260 
4 บ้านพูนสุข 228 245 473 111 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 593 613 1,206 281 
6 บ้านหนองน้ าใส 498 539 1,037 239 
7 บ้านโนนเสน่ห์ 247 253 500 134 
8 บ้านหนองโจรง 449 437 886 227 
9 บ้านหนองน้ าใส 161 157 318 79 

10 บ้านสุขส าราญ 240 222 462 117 
11 บ้านห้วยเสลา 390 386 776 183 

รวม 3,950 3,999 7,949 1,973 
 
ที่มำ : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อ าเภอประโคนชัย (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 

  
3.2  ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากรองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน แยกได้ดังนี้  
  หญิง ชำย หมำยเหตุ 
จ านวนประชาชากรเยาวชน 962 981 อายุต่ ากว่า  18  ปี 
จ านวนประชากร 2521 2559 อายุ  18-60  ป ี
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 517 409 อายุมากกว่า  60  ปี 
รวม 4,000 3,949 รวมทั้งสิ้น     7,949  คน 

 
4. สภำพทำงสังคม 

4.1 กำรศึกษำ  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  100 ไดร้ับการศึกษาภาคบังคับ ๙  
ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙0  ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ 
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องค์การบริหารส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

กำรศึกษำ   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   
 ต าบลหนองบอน มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  จ านวน  11  แห่ง  ดังนี้ 
ที ่ ชื่อสถำนศึกษำ ที่ตั้ง เปิดสอน 
1 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา หมู่ 1 บ้านหนองบอน อนุบาล  -  ป.6 
2 โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยฯ) หมู่ 3 บ้านยาง อนุบาล  -  ม.3 
3 โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ 5 บ้านหนองน้ าขุ่น อนุบาล  -  ป.6 
4 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ หมู่ 7 บ้านโนนเสน่ห ์ อนุบาล  -  ป.6 
5 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา หมู่ 11 บ้านห้วยเสลา อนุบาล – ม.3 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอน หมู่ 1 บ้านหนองบอน ปฐมวัย 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเสลา หมู่ 2 บ้านห้วยเสลา ปฐมวัย 
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ 5 บ้านหนองน้ าขุ่น ปฐมวัย 
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7  บ้านโนนเสน่ห์ ปฐมวัย 

10 ศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านยาง หมู่ 3 บ้านยาง ปฐมวัย 
11 ศูนย์ กศน. ประจ าต าบล หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเสลา ประถม-มัธยมปลาย 

  
  4.2 สำธำรณสุข 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีสถานพยาบาล  1  แห่งคือ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลหนองบอน  ตั้งอยู่ในหมู่ที่  1  บ้านหนองบอน  ต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  
คอยให้บริการแก่ประชาชน  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  การบริการด้านสาธารณสุขของต าบลหนองบอน มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน  ทั้ง  11  หมู่บ้าน  ท าหน้าที่ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในชุมชน
ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณะสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบอน  จ านวน  1  แห่ง 
 -  รถกู้ชีพ 1669  (EMS)  จ านวน  1  คัน 
 -  เจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉิน 1669  จ านวน  6  คน 

- ข้าราชการ    4   คน 
     - พนักงานจ้างชั่วคราว   4  คน   
     - อาสาสมัครสาธารณสุข  140  คน 
     -  ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  พร้อมรถบริการ ตลอด  24  ชั่วโมง สถาน

ที่ตั้ง อยู่ หมู่ที่  11  ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
 4.3 อำชญำกรรม 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมย
ทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการ
เกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ ตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบ 
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เป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้อง
หาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              

 4.4 ยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จากการจับกุมของสถานีต ารวจภูธร      ประ

โคนชัยและ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอประโคนชัย (ศป.ปส.อ.ประโคนชัย)พบว่าพ้ืนที่
ต าบลหนองบอนยังมีผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย   เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับ
ความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  
การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่       ก็
เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  4.5 กำรสังคมสังเครำะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 
 5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีระบบบริกำรพื้นฐำน  ดังนี้ 

 5.1  เส้นทำงคมนำคม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมี
นโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอนมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

       (1)  ถนนลาดยางทางหลวงสายหลัก จ านวน 2  สาย คือ ทางหลวงสาย  2165  (พาชี- 
      โนนเจริญ)  และทางหลวงหมายเลข     2075  (ประโคนชัย-บ้านกรวด)  ผ่านเขต  อบต. 
  (2)  ถนนลาดยาง  7  สาย  คือ 

-  ถนนลาดยางสายบ้านยาง-ห้วยเสลา ทางหลวงชนบท หมายเลข ๒๐๖๔    
   ระยะทาง  3   กิโลเมตร 
-  ถนนลาดยางสายทางหลวงหมายเลข  24 สายโชคชัยเดชอุดม  จาก   

        สามแยกอ าเภอบ้าน - หนองไผ่ – บ้านยาง - บ้านพูนสุข  ระยะทาง  7.50  กิโลเมตร 
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      -  ถนนลาดยางสายสามแยกบ้านกรวดประโคนชัย - หนองบอน  - บ้านสุขส าราญ –   
         บ้านหลัก ทางหลวงชนบทหมายเลข 3034  ระยะ ทาง  12  กิโลเมตร 
      -  ถนนลาดยางสายบ้านห้วยเสลา  - บ้านหนองน้ าขุ่น  ระยะทาง  4.50  กิโลเมตร 

              -  ถนนลาดยางสายบ้านหนองน้ าใส หมู่ที่  6  -  วัดโคกเปราะ  ระยะทาง  1.70 กิโลเมตร   
        -  ถนนลาดยางบ้านหนองบอน หมู่ที่  1 –  บ้านยางหมู่ที่  3  ระยะทาง  2.50  กิโลเมตร 
             -  ถนนลาดยางสายบ้านหนองโจรง หมู่ที่  8  -  บ้านหนองน้ าขุ่น  หมู่ที่ 5  ระยะทาง 
               4.16  กิโลเมตร 
    ระยะทำงรวม   37.86  กิโลเมตร 
         (3)  ถนนลูกรัง จ านวน 11  สาย  ที่ส าคัญ  คือ 

-   ถนนลูกรัง   สายบ้านพูนสุข-บ้านสุขส าราญ  ระยะทาง  4  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายหนองบอน-บ้านยาง  ระยะทาง  3  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายบ้านยาง-บ้านไทรโยง  ระยะทาง  2  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายบ้านพูนสุข-บ้านหนองคูณ  ระยะทาง  4.5  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายบ้านหนองน้ าขุ่น-บ้านโนนเสน่ห์  ระยะทาง  2.4  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายหนองน้ าขุ่น-บ้านหนองโจรง  ระยะทาง  3  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายหนองน้ าใส-บ้านหนองคู่  ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรังสายบ้านสุขส าราญ-บ้านฉันเพล  ระยะทาง  2.8  กิโลเมตร 
-   ถนนลูกรับสายบ้านหนองบอน-บ้านห้วยเสลา ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

     -  ถนนลูกรังสายบ้านห้วยเสลาเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตร  ระยะทาง  2 กิโลเมตร 
     -  ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านหนองโจรง ม. 8 ระยะทาง  1.270  กิโลเมตร 
 ระยะทำงรวม   28.47  กิโลเมตร 
(4)   มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจ านวน   11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบอน  ม.1  ระยะทางรวม  1.937 กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเสลา  ม.2  ระยะทางรวม  1.263  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยาง  ม.3  ระยะทางรวม     1.224   กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพูนสุข   ม.4   ระยะทางรวม   0.355   กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ าขุ่น ม.5 ระยะทางรวม 1.907  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าหนองน้ าใส ม.  6 ระยะทาง  1.457  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเสน่ห์  ม.7  ระยะทางรวม  1.170  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโจรง ม.8 ระยะทาง  1.875  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ าใส  ม. 9  ระยะทางรวม  0.960  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขส าราญ  ม. 10  ระยะทางรวม  0.240  กิโลเมตร 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเสลา  ม.11  ระยะทางรวม  1.042  กิโลเมตร 
     ระยะทำงรวม 11.248  กิโลเมตร 
 

        (5)  มีถนนหินคลุก   จ านวน  2  สาย  คือ 
       -  ถนนหินคลุกสายบ้านยาง – บ้านไทรโยง  ระยะทาง  2,000  เมตร 

       -  ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน สายบ้านห้วยเสลา ระยะทาง  1,000  เมตร 
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 5.2 กำรไฟฟ้ำ 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 81 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  
และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณ 
ในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ

ชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 
(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,892   หลังคาเรือน 

  (2)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จ านวน  220   จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

 5.3 กำรประปำ 
การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล เอง 

สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ า
ดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนท าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่
สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนต าบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การ
แก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที   ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา    1,413   หลังคาเรือน 
(2)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  3  แห่ง 
(3)  ปริมาณการใช้น้ าประปาเฉลี่ย    800 – 870   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(4)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก 

       อ่างเก็บน้ าและสระน้ าหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ าผิวดิน) 
       แหล่งน้ าใต้ดิน     (   /    )   

 5.4 โทรศัพท์ 
(๑)  จ านวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จ านวน    -    หมายเลข 
 (๓)  จ านวนชุมสายโทรศัพท์จ านวน  จ านวน     1   ชุมสาย 
 (๔)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   จ านวน       -     แห่ง 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  90  ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน

ต าบล 
 5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  (1)  มีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อ าเภอประโคนชัยคอยให้บริการส่งจดหมายและวัสดุครุภัณฑ์  
จ านวน  1 คน    

 6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 กำรเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 
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-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

 6.2 กำรประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

 6.3 กำรปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 150 ตัว   กระบือ  120   ตัว  สุกร  60 ตัว 
เป็ด   521  ตัว   ไก่    200   ตัว  อ่ืนๆ 800 ตัว  

 6.4  กำรบริกำร 
 โรงแรม   - แห่ง 
 ร้านอาหาร  3 แห่ง 
 โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
 สถานีขนส่ง  - แห่ง   
 ร้านเกมส์  -      แห่ง 

 6.5 กำรท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ   

 6.6 อุตสำหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   31   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ ากว่า  10  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน  1  ล้านบาท) 
 6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 

กำรพำณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน -     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  84 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
กลุ่มอำชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  7  กลุ่ม 

   1. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ 
 2. กลุ่มอาชีพข้าวหอมมะลิ 105 

3. กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
4. กองทุนหมู่บ้าน 
5. กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
6. กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ OTOP 

          7. กลุ่มธนาคารข้าว  
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   6.8 แรงงำน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอก 
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
   7.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีพ้ืนที่ประมาณ  67  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม
พ้ืนที่ 1 ต าบล  จ านวน  11  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ ชื่อหมูบ่้ำน ประชำกร รวมคน จ ำนวน

ครัวเรือน 
พื้นทีท่ั้งหมด

ไร่ ชำย หญิง 
1 บ้านหนองบอน 286 280 566 160 4,375 
2 บ้านห้วยเสลา 348 355 703 182 1,875 
3 บ้านยาง 510 512 1,022 260 4,375 
4 บ้านพูนสุข 228 245 473 111 3,750 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 593 613 1,206 281 5,625 
6 บ้านหนองน้ าใส 498 539 1,037 239 3,750 
7 บ้านโนนเสน่ห์ 247 253 500 134 3,750 
8 บ้านหนองโจรง 449 437 886 227 3,750 
9 บ้านหนองน้ าใส 161 157 318 79 1,250 

10 บ้านสุขส าราญ 240 222 462 117 6,250 
11 บ้านห้วยเสลา 390 386 776 183 3,125 

รวม 3,950 3,999 7,949 1,973  41,875 
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  7.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 
    

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน 

ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ 

ในเขตชลประทำน นอกเขตชลประทำน ยำงพำรำ มันส ำปะหลัง อ้อย 
ต้นทุน
เฉลี่ย 
(บำท) 

รำคำ
ขำย
เฉลี่ย 
(บำท) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 
(บำท) 

รำคำ
ขำย
เฉลี่ย 
(บำท) 

ต้นทุนเฉลี่ย 
(บำท) 

รำคำขำย
เฉลี่ย 
(บำท) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 
(บำท) 

รำคำขำย
เฉลี่ย 
(บำท) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 
(บำท) 

รำคำขำย
เฉลี่ย 
(บำท) 

1 บ้านหนองบอน - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
2 บ้านห้วยเสลา 5,435 7,500 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
3 บ้านยาง - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
4 บ้านพูนสุข - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
6 บ้านหนองน้ าใส - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
7 บ้านโนนเสนห่ ์ 5,435 7,500 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
8 บ้านหนองโจรง - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
9 บ้านหนองน้ าใส - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 

10 บ้านสุขส าราญ - - 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 
11 บ้านห้วยเสลา 5,435 7,500 5,435 7,500 13,000 11,960 5,830 15,000 8,950 12,500 

  
 7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 

ล าห้วย หนอง อ่างเก็บน้ า ฝาย คลองชลประทาน 
1 บ้านหนองบอน - -หนองตราว 

-หนองตราด 
-หนองอ าปึลนางหงส์ 

- - - 

2 บ้านห้วยเสลา -ห้วยเสว -หนองจาน -อ่างเก็บน้ า
ห้วยเสลา 

-ฝาย มข.2527 -คลองส่งน้ าหนองกันจาน 

3 บ้านยาง - -หนองกะยูง - - - 
4 บ้านพูนสุข - -หนองลุมปุ๊ก - - -คลองส่งน้ า 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น -ห้วยเสว -หนองน้ าขุ่น 

-หนองกก(หนองจบก) 
-หนองโปร่งตึก 
-หนองม่วง  (หนองกาบ) 

- -ฝาย มข.2527 -คลองส่งน้ าหนองจบก 

6 บ้านหนองน้ าใส -ห้วยเสว -หนองหลัก 
-หนองบัวใต้ 
-หนองอิสานเขียว 

- -ฝาย มข.2527 
-ฝาย มข.2527 

-คลองห้วยเสว 
-คลองหนองจบก 
  

7 บ้านโนนเสนห่ ์ -ห้วยเสว -หนองน้อย - - -คลองหนองกันจาน 
8 บ้านหนองโจรง - -หนองโจรง 

-หนองท านบ 
- - - 
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(ต่อ) 7.3  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
แหล่งน้ าธรรมชาต ิ แหล่งน้ าท่ีสรา้งขึ้น 

ล าห้วย หนอง อ่างเก็บน้ า ฝาย คลองชลประทาน 
9 บ้านหนองน้ าใส - -หนองเสม็ด - - -คลองส่งน้ า 

10 บ้านสุขส าราญ -ห้วยเสว -หนองอาอ า - - -คลองส่งน้ าหนองกันจาน 
-คลองส่งน้ าห้วยละล ุ

11 บ้านห้วยเสลา - -หนองปลาบ้า 
-หนองเสม็ด 
-หนองม่วง 

- -ฝายม.ข. 5227 คลองส่งน้ าห้วยละลุ  
(ห้วยเสลา) 

 
 7.4 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)  
   ในต ำบลหนองบอน 
  มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
บ่อบำดำล 

(บ่อ) 
บ่อน้ ำตื้น 

(บ่อ) 

ระบบประปำ1 

ลักษณะ 
แหล่งน้ ำที่ใช้ผลติ

ประปำ 
1 บ้านหนองบอน 1 - ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) น้ าบาดาล 
2 บ้านห้วยเสลา 2 - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) อ่างเก็บน้ าห้วยเสลา 
3 บ้านยาง - - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หนองลุมปุ๊ก ใช้ร่วมกับ 

หมู่ที่ 4 
4 บ้านพูนสุข - - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หนองลุมปุ๊ก 
5 บ้านหนองน้ าขุ่น 1 - ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) น้ าบาดาล 
6 บ้านหนองน้ าใส - - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หนองน้ าขุ่น 
7 บ้านโนนเสนห่ ์ 1  ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) อ่างเก็บน้ าห้วยเสลา 
8 บ้านหนองโจรง - - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หนองท านบ 
9 บ้านหนองน้ าใส - - ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) หนองน้ าขุ่นใช้ร่วมกัน

กับหมู่ที่ 6 
10 บ้านสุขส าราญ 1 - ประปาหมู่บ้าน (บาดาล) น้ าบาดาล 
11 บ้านห้วยเสลา 1 - ประปาหมู่บ้าน (ผิวดิน) หนองปลาบ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
        1 ที่มา : งานกิจการประปาหมู่บา้น กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบอน 
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 8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม  
  8.1  กำรนับถือศำสนำ  

    -  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   99  
          วัด  3  แห่ง   ส านักสงฆ์  6  แห่ง   ดังนี้ 
    - หมู่ 1  ส านักสงฆบ์้านหนองบอน       
       - หมู่ 2 วัดบา้นห้วยเสลา 
       - หมู่ 3  วัดบา้นยาง 
       - หมู่ 4  ส านักสงฆบ์้านพูนสุข    
       - หมู่ 5 วัดหนองน้ าขุ่น    
      - หมู่ 6  ส านักสงฆโ์คกเปราะ    
       - หมู่ 7  ส านักสงฆบ์้านโนนเสน่ห์      
       - หมู่ 10 ส านักสงฆ์โคกปราสาทใต้     
       - หมู่ 11  ส านักสงฆ์หนองเสมด็  

    -  โบสถ์ จ านวน  2  แห่ง  ผู้ที่นับถือศาสนาคริตส์  ร้อยละ  0.1 
  8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี  
     ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน มีประเพณีท่ีสืบทอดกันมานมนานดังนี้ 

   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
   -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
   -  ประเพณีแห่เทียนพรรษา  ประมาณเดือน    กรกฎาคม 
   -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ประมาณเดือน  ตุลาคม 

  8.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น  
  ประชาชนในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
   ภำษำถิ่น  มี 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร  ส่วยและลาว    
  8.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนคือ หัตถกรรมจากไม้ที่
กลุ่มหัตถกรรมรวมกลุ่มกัน จ าหน่าย ซึ่งเป็นสินค้า OTOP 
 
 9. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
  9.1  น้ ำ 
  น้ าที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนส่วนใหญ่ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ า
ที่ได้จากน้ าฝน และน้ าใต้ผิวดินซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  
ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งจะแห้งแล้งละหมดไป จึงมีมาตรการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือหา
แหล่งน้ าผลิตน้ าประปาบริการพ่ีน้องประชาชน 
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  9.2  ป่ำไม้  
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มีป่าไม้ 
  9.3  ภูเขำ  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนไม่มี ภูเขา  
  9.4  คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 

       ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ป่าช้า  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วน ต้องอาศัยน้ าฝนในการท าการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ มีความตื่นเขิน ปัญหาคือไม่มีงบประมาณมาพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้ การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการขุดลอกแหล่งทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ใน
วันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ท าให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
 10. อ่ืน ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    
 

 
**************************** 
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ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  
  

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560) 
 

1.  สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ  และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
    ในปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1  สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
       ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ปี 
พ.ศ. 2557-2560  ในการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติหรือด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเท่าที่ควร 
เนื่องจากมีโครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาจ านวนมาก ทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมีรายได้น้อย  
ไม่เพียงพอต่อการบริหารและจัดท าบริการสาธารณะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท าให้ประสิทธิผลของการพัฒนาไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนามากนัก  อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร  
  

 (1) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีท่ีผ่ำนมำ พ.ศ. 2557-2560  
ปีงบประมำณ 2557  

     ตั้งงบประมาณรายรับไว้     29,800,000      บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้     29,800,000      บาท 
รายรับจริง                    39,161,106.05  บาท  
รายจ่ายจริง                   39,147,699.48 บาท 
 
ปีงบประมำณ 2558 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้     29,500,000      บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้     29,500,000      บาท 
รายรับจริง                    51,622,393.85   บาท  
รายจ่ายจริง                   49,107,938.23  บาท 
 
ปีงบประมำณ 2559 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้    29,500,000      บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้    29,500,000      บาท 
รายรับจริง                    45,257,186.94 บาท  
รายจ่ายจริง                   42,732,226.59 บาท 
 
ปีงบประมำณ 2560 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้    44,400,000  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้    44,400,000  บาท 

 
 - ปีงบประมาณ 2560 ยังไม่มีข้อมูลที่เบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากอยู่ในห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561-
2564) อยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำของปีที่ผ่ำนมำ พ.ศ. 2557-2560 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมือง  
น่าอยู่ 

185 354,720,000 202 428,070,000 101 310,240,000 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

42 69,470,000 44 66,790,000 27 22,630,000 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 37 7,860,000 42 8,760,000 18 3,670,000 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 151 65,160,000 149 84,220,000 83 48,810,000 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารระบบราชการ 

51 32,280,000 58 39,380,000 33 15,702,000 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 4 12,200,000 4 12,200,000 4 1,450,000 

รวม 470 541,690,000 499 639,600,000 266 402,502,000 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์ เหลือ 5 ยุทธศำสตร์    

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี พ.ศ. 2560 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 59 123,820,000 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 10 1,607,000 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 83 13,410,000 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 30 11,830,000 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 210,000 

รวม 188 169,519,794 

   1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

(1)กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี พ.ศ. 2559 

โครงกำร 
ตำม

แผนพัฒนำ 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ตำม

แผนพัฒนำ 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

โครงกำร 
ตำม

แผนพัฒนำ 

โครงกำรที่
ด ำเนินกำร 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 185 17 202 19 101 10 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

42 - 44 1 27 7 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 37  - 42 2 18 1 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 151 27 149 33 83 26 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารระบบราชการ 

51  26 58 26 33 15 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 4 - 4 - 4 - 

รวม 470 70 499 81 266 59 
ร้อยละ 14.89 16.23 22.18  
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ เหลือ 5 ยุทธศาสตร์ ยังไม่มีข้อมูลโครงการ

ที่ด าเนินการ เนื่องจากห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) อยู่ในช่วงต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559) 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ปี พ.ศ. 2560 

โครงการตามแผนพัฒนา โครงการที่ด าเนินการ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 59 - 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 10 - 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 83  - 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 30 - 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 - 

รวม 188 - 
ร้อยละ - 

 

(2)กำรประเมินประสิทธิผลแผนพัฒนำท้องถิ่นในเชิงคุณภำพ 
 ผลการพัฒนาท้องถิ่นเชิงคุณภาพในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหา/ความต้องการ
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทั้ง 6 ด้านยุทธศาสตร์ แต่เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล จึงไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด เพราะต้องใช้งบประมาณมาก ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ได้เท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอนในภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 50 - 70 และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

2. ผลท่ีได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ 
ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้น าโครงการ/

กิจกรรมต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน ซึ่งกรอบที่จั ดท านั้นได้มาจากการ
ประชาคมท้องถิ่นของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน แล้วน ามาจัดท าเป็นโครงการด้านต่างๆ โดยการด าเนินงาน
สามารถแบ่งออกเป็นแนวทางในการพัฒนาต าบล 7 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในปีที่ผ่านมา ได้
มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภคได้ระดับหนึ่ง โดยมีการก่อสร้างถนน คสล. ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลูกรัง ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
คสล. การขยายไฟฟ้าแรงต่ า ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ซ่อมบ ารุงระบบประปา เป็นต้น 

(2) ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ -ชีวภาพและมีการรวมกลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีชีวิตที่พอเพียงและมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและขาด
จิตส านึกในอนุรักษ์ ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน
ได้ด าเนินการแก้ปัญหา โดยจัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดล้อม ท าให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ขึ้น 

(4) ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมี
การส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ มีการสนับสนุนด้านกีฬาส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย ตลอดจนรักษา
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีสุขภาพที่ดีท้ังทางกายและจิตใจ 
 (5) ด้านสาธารณสุข การเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในต าบลให้มีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนด าเนินงาน โดยมีการ
สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม. มีการรณรงค์ และ
ป้องกันโรคติดต่อในชุมชนซึ่งประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมการพัฒนาด้านสาธารณสุขอยู่ใน
ระดับท่ีน่าพอใจ 

(6) ด้านสังคม/ชุมชน/การรักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณภัย การส่งเสริมด้านสังคม 
สงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในต าบล การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์   การเสริมสร้างและสนับสนุนระบบรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับชุมชน 
ให้ปลอดยาเสพติด อบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เป็นการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(7)  ด้านระบบการบริหารและบริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนมีการพัฒนาบุคลากร 
โดยส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน อบรมความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้
ต่างๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและบริการประชาชนได้รวดเร็วและทันสมัย ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว 
ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

  2.2  ผลกระทบ 
 การประเมินคุณค่าของโครงการ ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงาน

เชิงประจักษ์ทางกายภาพ เพราะสิ่งนี้ยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ หากแต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ  
ที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุดโครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงาน
ในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560     
ที่ผ่านมาการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนเกิดผลกระทบ ดังนี้ 

(1) การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบางโครงการ แม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีและประชาชนมีความพึงพอใจในระดับที่น่าพอใจ (ร้อยละ 60–80)  แต่ยังมีประชาชน 
อีกจ านวนหนึ่งไม่พอใจในการด าเนินงานและเห็นว่าโครงการที่ด าเนินการนั้นไม่ได้แก้ไขปัญหาความต้องการอย่าง
แท้จริง 

(2) การแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านหนึ่งต่อกลับส่งผลกระทบเกิดเป็นปัญหาของอีกหมู่บ้านหนึ่ง เช่น  
การก่อสร้างร่องระบายน้ า เพ่ือแก้ปัญหาน้ าเสียหรือน้ าทิ้งในหมู่บ้านที่อยู่บนพ้ืนที่เนิน (ท่ีดอน) แม้สามารถแก้ไข 

(3) ปัญหาของหมู่บ้านนั้นได้ดี แต่กลับท าให้หมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มที่ติดกับหมู่บ้านที่เนินนั้น
กลายเป็นแหล่งรองรับน้ าเสีย ท าให้ประชาชนในหมู่บ้านพ้ืนที่ลุ่มไม่พอใจ  อาจส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่าง
หมู่บ้าน 
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3.  สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
(1) ปัญหาด้านบุคลากร เป็นปัญหาที่ส าคัญ ส าหรับการดูแลภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนและการ

ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน เช่น  ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ปัญหา
ด้านการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรอยู่ตลอดเวลาในลักษณะการโอนย้าย 

(2) ปัญหาด้านผู้บริหารท้องถิ่น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ
คนและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  

(3) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ทั้งในการจัดท าและด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เช่น ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา เห็นเป็นเรื่องไกลตัวจึงไม่
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเท่าที่ควร 

แนวทำงแก้ไขส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นที่จะสำมำรถท ำงำนกับประชำชนได้อย่ำงถูกต้องและท ำให้
งำนมีประสิทธิภำพ ได้แก่  

(1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) เป็นหัวใจของงานพัฒนาท้องถิ่น โดยยึด 
 

(2) หลักประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วม
บ ารุงรักษา 

(3) การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) เป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดหลักการส าคัญ คือ 
ต้องพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นพ่ึงตนเองได้มากขึ้น โดยภาครัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีด
ความสามารถของประชาชนตามโอกาสและหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

(4) ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) การท างานกับประชาชนและท้องถิ่นต้องยึดหลักการ
ที่ว่า ความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชนในท้องถิ่น หมู่บ้าน ซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้น
ให้การศึกษา ให้ประชาชนเกิดความคิด แสดงออกซ่ึงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น หมู่บ้านและต าบล 

(5) ความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) การพัฒนาหมู่บ้าน ท้องถิ่นต้องให้ประชาชนและ
องค์กรภาคประชาชนคิดและตัดสินใจบนพ้ืนฐานความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความคิดที่ว่างานเป็นของ
ประชาชน และจะช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 

(6) การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) ถือเป็นกระบวนการให้การศึกษาภาคชีวิตแก่
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น โดยการให้การศึกษา ต้องให้การศึกษา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไป ตราบเท่าที่บุคคลยังด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ได้น ากรอบการพัฒนาประเทศ

ไทย ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองบอน มาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับบริบทศักยภาพและความต้องการของ
ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ภายหลังผลประชามติเมื่อวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 25592 “ยุทธศาสตร์ชาติ ” จะเป็นกรอบอย่าง
หนึ่งในการจัดท านโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดต่อๆ ไป เช่น  

มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  

การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย  

ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา 275  ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง

ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับ
แต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : 
 

ประเทศมีควำมม่ันคง  ม่ังคั่ง  ย่ังยืน  เป็นประเทศพัฒนำแล้ว   
ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ : 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้า ง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น ธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ จึง
ก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

                                                 
        2 ผลประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 มีผูม้าออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 59.4 หรือ 29.7 ล้านคน จากผู้มีสิทธิป์ระมาณ 50 ล้านคน โดย
จ านวน 16.8 ล้านคนหรือร้อยละ 61.35 เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ  
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ด้ำนควำมม่ันคง 
กลยุทธ์ 

(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
กลยุทธ์ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
กลยุทธ์ 

(๑) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
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(๓) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม ที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

(๑) จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
กลยุทธ์ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

 ๑.๒ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ 
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้อง

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่
ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที ่๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอนมีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
๑. กรอบแนวคิดและหลักกำร 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
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(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถำนะของประเทศ 

๒.๑ ด้ำนเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ 
มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง แต่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ
มาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของ
บริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้น
สูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะ
หลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังใน
กำรขับเคลื่อนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำร
แก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรด ำเนินนโยบำยและกำรบริหำร
จัดกำรเศรษฐกิจในอนำคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถใน
การแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถำนกำรณ์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
กำรยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดย
ในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก 
๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  ๕๓ และจาก
ภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถำนกำรณ์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน 
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เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้ำนสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและ

กำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กำลังแรงงำนมีแนวโน้มลดลง และแรงงำนกว่ำร้อยละ ๓๐ เป็นประชำกรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลัง
แรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่ง
มีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจ ำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
ร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหำเชิงคุณภำพทั้งด้ำนสุขภำพ กำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ 
ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ 
นอกจากนี ้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหา 
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ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง 
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ขณะที่ โอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำในระดับปริญญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่ำงภูมิภำค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน  แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีควำมม่ันคงทำงสังคมมำกขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รบัการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
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สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมำกขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบ
ควำมต้องกำรของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ควำมไม่ยอมรับในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันส่งผลให้เกิดควำมขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากข้ึน 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกน ำไปใช้ในกำรพัฒนำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดควำม

เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนทีป่่าไม้
จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม ทำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำมทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรม
เสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการ
น าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่ำชำยเลนและระบบนิ เวศชำยฝั่งถูกทำลำย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 
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(๔) กำรผลิตพลังงำนในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แต่ประสิทธิภำพกำรใช้

พลังงำนดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 
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(๓) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่

ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 
๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
๒.๔.๑ ด้ำนธรรมำภิบำล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่ 
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เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภำคเอกชนมีกำรประเมินหลักบรรษัทภิบำล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนน
เฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้
ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(๑) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 
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๒.๔.๓ ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้ นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓ บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภำยใน 
๓.๑.๑ ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 

ภายใต้สมมุติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปาน
กลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่ง
ขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
(๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะ
เริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) 
ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะ
การพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของ
ประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะ 
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ท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและใน
เวทีโลก 

๓.๑.๒ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับ
ผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า 
ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไร
ก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ควำมเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วำงกรอบด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ เอ้ือต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้อง 
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ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือ
สังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภำยนอก 
๓.๒.๑ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ 
ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดย
หากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้ำนมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
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(๒) กำรเปิดเสรีภำยใต้ข้อตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง

โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลำดเงิน ตลำดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีควำมเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๑) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติม

ต่อสถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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๓.๒.๕ วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพือ่การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้ำหมำย 
๔.๓.๑ กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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๔.๓.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคม

สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ )เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ละ เส ริ ม ส ร้ า งธ รรม าภิ บ าล ใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕ แนวทำงกำรพัฒนำ 
๕.๑ กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

๕.๑.๑ กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก 
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ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคม 
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม 
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยง
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุน
การขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลด
อุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การ
จัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบ
และการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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๕.๒ กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

๕.๒.๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การ 
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
๕.๓.๑ กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
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๕.๓.๒ กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน

ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

๕.๓.๔ กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
๕.๔.๑ กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบ

นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูล
ที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดิน
ที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับ
พ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่
โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

. 
 
 
 

-40- 



 
 

๕.๖ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
๕.๖.๑ กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ     
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 ๑.๓ แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนนั้นตั้งอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนา
คนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพ
ที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
  

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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๑. แนวคิดและหลักกำร 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ 
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

 
๒. ทิศทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิ ทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงกำรที่ส ำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
1.3.2  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) 
ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔ จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ 
รวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย

ชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม ท่อมเที่ยวอำรยธรรม Logistic และ กำรค้ำ
ชำยแดน เชื่อมโยงกลุ่มอำเซียน” 

เป้ำประสงค์รวม 
 ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ๓. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ที่ ๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการข่างขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
 เป้ำประสงค์ 
 ๑. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 ๒. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูอาหารและพลังงานทดแทน 
 ๓. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
 ๔. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศำสตร์  ที่  ๒  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์  ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้า
ชายแดน 
 เป้ำประสงค์ 
 ๑.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์  ที่  ๓  พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เป้ำประสงค์ 
 ๑.  สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 

 1.3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของจังหวัดบุรีรัมย์  (พ.ศ. 2557-2560) ดังน้ี 
      1. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) จังหวัดบุรีรัมย์ 
       1) พัฒนาศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม “เขาพนมรุ้ง” 
     2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
     3) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 
       4) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
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      2.  วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ ( Vision ) 

 “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา  เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”  
      3.  พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  ( Mission )    
 “สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย  การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว  การช่วยเหลือและ
สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  การศึกษา  การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน ในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกด้าน  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น” 
 

     4.  เป้ำประสงค์รวม  
  1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และเป็นผู้น าด้านการผลิต

สินค้าเกษตรปลอดภัย  
  2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
  3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. การบริหารจัดการ  มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"    

    5.  ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ (KPI/Targets) 
  “ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา ”  
    6.  ประเด็นยุทธศำสตร์ ( Strategic  lssues ) 

 1)  ประเด็นยุทธศำสตร์ที 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ  
 "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตร

ปลอดภัย " 
 เป้ำประสงค์ 
 1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
 2. ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

         ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10) 
  2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
  3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
  4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
  5. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
  6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
  7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพิ่มขึ้น (ตัน/ไร่) 
  8. จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง) 
  9. จ านวนพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
  10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
  11. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด (แห่ง) 
  12.จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการ 
             คุณภาพสินค้า (ราย) 
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13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน   
(มผช.) 

  14. จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง) 
  15 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  16. เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
  17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
  18. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
  19. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
 กลยุทธ์ 

      1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
  3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
  7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
  8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
  9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
  10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
  11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
  12. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
  13. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
  15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
  17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
  18. การเพิ่มขีดความสามารถเกษตรกร 
  19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
  20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 

                 
 2)  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต  

   "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 
   เป้ำประสงค์ 
   1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

 2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
 3. สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)   
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน  ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า

เกณฑ์ จปฐ. 
 2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
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3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

 4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
 5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
 6.ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและ

สามารถท าให้เกิดการจ้างงาน  
 7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 8. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
 9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 10. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
 11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ลดรายจ่าย 
 12. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
 14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 15.ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
 16. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
 17.ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 18. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
 19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
 20. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 21. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ 

คิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
 2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
 4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 

             
3)  ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”   
 เป้ำประสงค์ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
 4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

 3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
 6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
 7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
 11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ า

และในผืนป่า 
 12.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 13.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
 14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ 
 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

               
4)   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ   
“ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน”    
 เป้ำประสงค์ 
 1.  สังคมปลอดยาเสพติด 
 2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.  การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรม 
 4.  การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
 5.  การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
 6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
 7.  การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
 8.  การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
 2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
 3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
 4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
 5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
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 6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด 
 7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 8. ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
 9. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 11. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
 13. ระดับความส าเร็จรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
 14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
 15. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัด 
 16. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 17. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 18. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 20. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 21. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
 22. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
 23. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 กลยุทธ์ 
 1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
 2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
 3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
 4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
 6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
 7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
 8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
 9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
 10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
 11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
 12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
 16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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5)   ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
"การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล"  
 เป้ำประสงค์ 
 1. คุณภาพของระบบวางแผน 
 2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
 3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็นยุทธศาสตร์

ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
 ตัวช้ีวัด/ค่ำเป้ำหมำย 
 1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
 2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์

และงบประมาณทุกปี    
 3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/การ

พ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 
 4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
 5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัด  (ครั้ง) 
 6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
 2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
 3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 1.4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  
(พ.ศ.  2560 - 2562) 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “บุรีรัมย์เป็นเมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สู่พ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ (Mission) 
   1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรม
และมีความสุข 
   2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
ระดับสากล 
   3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
   4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 
   5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
   6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบิหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   7. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
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3. ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic  lssues) 
   ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic  lssues) / เป้ำประสงค์ (Goals) / กลยุทธ์ (Strategy) 

3.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดี 
เป้ำประสงค์ 

    1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
    2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

กุลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แบบองค์รวม 
   และแรงงานแบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
   ของเด็กและเยาวชน และประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
5. ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
6. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและ

มีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

    3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
         เป้ำประสงค์ 

    1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

อย่างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
กุลยุทธ์ 

    1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
    2. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ
การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินคา้หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
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   3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
    เป้ำประสงค์ 
    1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
         กุลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค่า 
   สินค้าเกษตรกรรม 
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับ 
   ครัวเรือนและชุมชน  
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม  อุปโภคและบริโภค 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 

 3.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 
          เป้ำประสงค์ 
    1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
    2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
    3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
           กุลยุทธ์ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
     ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 
 2.ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน 
    “ต ำบลหนองบอนเป็นเมืองน่ำอยู่     คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี”    
       2.2  ยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้ำประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคท่ีได้
มาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด         ค่ำเป้ำหมำย 

    1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของถนนที่ได้รับการก่อสร้างและบูรณะซ่อมแซม ร้อยละ 5 
    2) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง    ร้อยละ 80 
    3) ร้อยละของถนนที่มีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน   ร้อยละ 80 
    4) ร้อยละของหมู่บ้านที่มีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ  ร้อยละ 80 
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  กลยุทธ์ 

(๑) พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมและขนส่งให้ได้มาตรฐาน 
(๒) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 เป้ำประสงค์ :  ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียง และมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
 ตัวช้ีวัด         ค่ำเป้ำหมำย 

    1)  ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา   ร้อยละ 1 
    2)  ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึนต่อไร่   ร้อยละ 1 
    3)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ  ร้อยละ 1 
    กลยุทธ์ 

(1) บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและด าเนิน

ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้ำประสงค์ :  จัดให้มีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัด          ค่ำเป้ำหมำย 

   1)   ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา ร้อยละ 80 
         กระบวนการเรียนรู้    
   2)  ร้อยละของครูที่ทีการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ 80 
   3)  ร้อยละศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยมอันดีงามท่ีได้รับ ร้อยละ 50    
        การอนุรักษ์และสืบสาน    
   4)  ร้อยละท่ีลดลงของโรคระบาด     ร้อยละ 5 
   5)  ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข  ร้อยละ 5 
   6)  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี   ร้อยละ 5 

  7)  ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์  ร้อยละ 80 
       ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
  8)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในทรัพย์สิน  ร้อยละ 10 

กลยุทธ์ 

        1) ส่งเสริมการศึกษา 
        2) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข 
        3) ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนันทนาการ 
         4) ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ 
                        5)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                         6. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 :  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบราชการ 

เป้ำประสงค์ :  ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด          ค่าเป้าหมาย 

    1)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ    ร้อยละ 80 

    กลยุทธ์ 

    1)  ส่งเสริมการเมืองการปกครอง 
    2)  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี  
         ประสิทธิภาพ 

        3) พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและบุคลากรท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เป้ำประสงค์ :  ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด          ค่ำเป้ำหมำย 

   1) ร้อยละของหมู่บ้านที่สภาพแวดล้อมดีข้ึน    ร้อยละ 40 
   2) ร้อยละของหมู่บ้านที่จัดการขยะอย่างถูกสุขอนามัย   ร้อยละ 30 
กลยุทธ์ 

       1) ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     2) จัดการระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
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“ต ำบลหนองบอนเป็นเมืองน่ำอยู่     คน
มีคุณภำพชีวิตที่ดี” 

 

2.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) 
 ด้วยสภาพพ้ืนที่ของต าบลหนองบอนที่เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าการเกษตรที่หลากหลาย มีแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร ประชาชนมีความรักสามัคคี มีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลหนองบอน ดังนี้ 

“ขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพื่อพัฒนำต ำบลให้เป็นชุมชนน่ำอยู่ มุ่งสู่สังคมดีมีสุข” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน  

 

2.  กำรพัฒนำด้ำนการเกษตรอย่าง
ยัง่ยืน   

 

5.  กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม  

 

3.  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพ
ชีวิต 

4.  ด้านการพัฒนาการเมืองและ
การบริหารระบบราชการ  

1.1   พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่งให้ได้
มาตรฐาน  

1.2   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน   

 

 

 

2.1   บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

2.2   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบ
อาชีพ โดยใช้ภูมปิัญญาท้องถิ่นและด าเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.3   ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตร
อินทรีย-์ชีวภาพ  

 

1.ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.จัดการระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏกิูล 
 

3..1  ส่งเสริมการศึกษา 
3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน

สาธารณสุข 
 3.3 ส่งเสริมศาสนาประเพณี

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 3.4  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์

เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ 

3.5  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

3.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการบริหาร
จัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
4.2 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกและ
บุคลากรท้องถิ่น  
4.3 เพิ่มประสิทธภิาพและคุณภาพใน
การบริการประชาชน 
 
 
 

ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
เพื่อตอบสนองต่อปัญหำและ 
ควำมต้องกำรของประชำชน 

ขับเคลื่อนนโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่น 
ในกำรพัฒนำต ำบลตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
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2.4  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

นโยบำยควำมมั่นคง
แห่งชำติ 

นโยบำยรัฐบำล 

แผนงบประมำณ 
เชิงบูรณำกำร 

แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

แผนปฏิบัติกำรกระทรวง/กรม/ 
หน่วยปฏิบัติ 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
(นครรำชสีมำ ชัยภูมิ สรุินทร์ บุรรีัมย์) 

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์ 

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ใน
เขตจังหวัดบุรีรมัย์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

แผนพัฒนำ อบจ.บุรีรมัย ์

ประสำนโครงกำรระดับอ ำเภอ 

แผนชุมชน/แผนหมู่บ้ำน 

ประชำคมท้องถิ่น (หมู่บ้ำน/ต ำบล)  

นโยบำยคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 

ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนอื่น 

องค์กรภำคประชำสังคม 

เกินศักยภำพ 

เกินกรอบวงเงิน 

แผนพัฒนำอ ำเภอประโคนชัย 
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3.  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

     3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของต าบลหนองบอนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนเป็นการประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน 
(Weakness) ของต าบลหนองบอน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะ
คุกคามหรือข้อจ ากัด (Threat) ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้รู้จักตนเองและ
รู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT analysis 
เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนในภาพรวม ท าให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น  
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. ลักษณะพื้นท่ี มีท้ังที่เป็นท่ีราบลุ่ม และเนินต่ า เป็นพื้นที่ท่ี

เหมาะแก่การท าการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการท านา ท า
ไร่ ท าสวน 

2. มีอ่างเก็บน้ าห้วยแกง เป็นแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบรโิภค ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตรและเป็นแหล่งประมงพ้ืนบ้านของ
ประชาชนในต าบล 

3. ประชาชนมีความรัก สามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนา
ต าบล ไม่มีความแตกแยกทางสังคมและการเมือง 

4. มีการรักษาและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม  

1. ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงไมส่ามารถจัดบริการ
สาธารณะได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ประกอบกับปัญหา
ความต้องการหลากหลายแตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้ทั้งหมด 

2. ข้อจ ากัดด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มคีวาม
ช านาญเฉพาะดา้น 

3. เส้นทางการคมนาคมภายในต าบล ไม่สะดวก ถนนบาง
สายยังเป็นถนนลูกรัง บางช่วงช ารุด เป็นหลมุ เป็นบ่อ 
เต็มไปด้วยฝุ่นละออง 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 
ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต 
การแปรรปูท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการรวมกลุ่มเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในการต่อรองราคา 

5. ระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ซึ่งพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตชลประทาน รวมทั้งมีปัญหาดินเสื่อมคณุภาพ 

ศักยภำพ / โอกำส (Opportunity : O) อุปสรรค / ข้อจ ำกัด (Threat : T) 
1. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เกิดการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของแรงงานฝีมือ
เตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงาน  

3. เป็นแหล่งผลิตวตัถุดิบทางการเกษตร มีโรงงานรับซื้อสินคา้
ทางการเกษตรใกล้พื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินคา้
ทางการเกษตร 

4. การพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยแกงเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ า
ต าบล 

5. กระแสความนิยมการบรโิภคอาหารที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
การท าปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร 

6. หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพฒันาภูมิปัญญาท้องถิ่น
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทาง
การเกษตร ราคาผลผลติตกต่ า ไมม่ีการรวมกลุ่มที่
เข้มแข็ง ท าให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์
และพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งปัจจัยการผลิตมีการปรับราคา
สูงขึ้นส่งผลใหต้้นทุนการผลติภาคการเกษตรปรับสูงขึ้น 

2. การประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับท้องถิ่นมีน้อย 

3. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามา
ท าลายวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. สภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจ
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิตและการแข่งขันสินค้าทางการเกษตร 
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 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนได้รับรู้ รับทราบถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในต าบลหนองบอน และได้ท าการสังเคราะห์ วิเคราะห์และรวบรวมปัญหา
และความต้องการเหล่านั้น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

ปัญหำ สภำพปัญหำ พื้นที่เป้ำหมำย 
/

กลุ่มเป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต / แนว
ทำงแก้ไข 

1. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(1) ปัญหาการ

คมนาคมระหว่าง
หมู่บ้าน  ไมส่ะดวก 

- ถนนท่ีเชื่อมต่อระหว่างหมู่บา้น   ส่วน
ใหญ่เป็นถนนลูกรังมีสภาพเป็นหลมุเป็น
บ่อ เกิดน้ าท่วมขังและถูกน้ ากัดเซาะขาด 
ท าให้การเดินทางตดิต่อราชการ หรือขน
ถ่ายสินค้าผลติผลทางการเกษตรเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก 

- ถนนภายในหมู่บ้านบางช่วงเป็นถนนลูกรัง 
ท าให้เกิดฝุ่นละออง จากการสัญจร 

- ไม่มรีะบบระบายน้ าทีม่ีประสิทธิภาพ มีน้ า
ท่วมขังในเขตต าบล  

- ประชาชนบางกลุ่มขาดจิตส านึกท่ีดีต่อ
การช่วยบ ารุงดูแลทางสาธารณะ 

ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างหรือปรับปรุงเส้นทางการ
คมนาคมใหส้ะดวก ปลอดภัย
ครอบคุลมทุกพ้ืนท่ี 

- การพัฒนาระบบขนส่งการ
ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 
ช่วยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและทันตาม
ความต้องการของผู้บรโิภค 

(2) ปัญหาระบบไฟฟ้า
ไม่เพียงพอและ
ทั่วถึง 

- มีการขยายเขตพื้นท่ีหมู่บ้าน เพื่อตัง้
ครัวเรือนใหม่ ท าใหไ้ม่มไีฟฟ้าใช้ 

- ไฟฟ้าสาธารณะยังมีไม่เพียงพอ 
 

หมู่บ้านที่ไฟฟ้า
ยังไม่

ครอบคลุม 

- ประสานและสนับสนุนการขยาย
เขตการให้บริการไฟฟ้าให้
ครอบคลมุทุกหลังคาเรือน 

- การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
สามารถลดปญัหาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ินลงได้ ซึ่ง
นับวันจะมีความรุนแรงขึ้น  

- ระบบพลังงานทดแทนมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาพื้นที่ห่างไกลได ้

(3) ปัญหาไม่มีเอกสิทธ์ิ
ในที่ดิน 

- ประชาชนยังไม่มเีอกสารสิทธ์ิในทีด่ินของ
ตนเองร้อยละ 40 

- ประชาชนไม่มีทีด่ินท ากินเป็นของตนเอง
ท าให้มีภาระค่าเช่าที่ท ากิน 

ทุกหมู่บ้าน - การไมม่ีพื้นท่ีท ากินนับวันจะเป็น
ปัญหาขึ้นเรื่อยๆ มีการแย่งพ้ืนท่ี
ท ากิน เกษตรกรต้องเช่าพ้ืนท่ีท า
กินแพงขึ้น 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
พืน้ที่เป้ำหมำย 

/
กลุ่มเป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต/แนว
ทำงแก้ไข 

2. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและควำมยำกจน 
(1) ปัญหาผลผลิต

ทางการเกษตร
ราคาตกต่ า 

 

-  ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนในพ้ืนท่ี มีราคาต่ า
ประชาชนไมส่ามารถขายผลผลิตได้ใน
ราคาที่ต้องการ 

 
 
-  ไม่มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีท ากินอยา่งถูกวิธี 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลติ
และการตลาด โดยเน้นให้
ประชาชนรวมกลุม่อาชีพให้เข้มแขง็ 
สร้างอ านาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของต าบล 

- ปรับปรุงพื้นที่ท ากินให้เหมาะสมกบั
การปลูกพืช หรือเลือกปลูกพืชให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่

(2) ปัญหาการ
ว่างงานและการ
อพยพแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  อัตราการว่างงานของประชาชนอยู่ใน
ระดับสูงโดยเฉพาะหลังฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 
การฝึกอบรมด้านวิชาชีพแก่ประชาชน
โดยทั่วไปยังไมส่ามารถท าให้ประชาชน
น ามาประกอบอาชีพในท้องถิ่นเท่าที่ควร
ท าให้ราษฎรอพยพหางานท ายัง
ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  

-  การฝึกอบรมวิชาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง
เนื่องจากขาดแคลนผู้สอนที่มีคณุภาพใน
แต่ละสาขาวิชา ประกอบกับวสัดุอปุกรณ์
การฝึกอบรมไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
กับความเจรญิก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้การฝึก
ปฏิบัติและแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ 

ทุกหมู่บ้าน - การอพยพของแรงงานยังคงมีอยู่ 
แม้จะมีอัตราแรงงานขั้นต่ า (วันละ 
300 บาท) ที่เป็นอัตราเดียวกันทัว่
ประเทศ แต่แรงงานอพยพส่วนใหญ่
ก็ยังต้องการเข้ามาท างานในเมือง
ใหญ่หรือกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง
ผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างในต าบล
มีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับแรงงาน
ที่ว่างงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ว 

- สร้างอาชีพเสริมให้มีงานท าตลอดปี 
จนมีรายไดส้ามารถพึ่งตนเองได้ใน
ระดับหนึ่งและพัฒนาขึ้นตามล าดบั 

-  โครงการส่งเสริมต่างๆ จะประสบ
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจและทัศนคติของประชาชนใน
ต าบล 

(3) ปัญหาพ่อค้าคน
กลาง 

 
 

-  เกษตรกรมักจะถูกเอารดัเอาเปรียบจาก
พ่อค้าคนกลางท่ีรับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตร เนื่องจากเกษตรกรไมม่ีอ านาจ
ต่อรอง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่อาชีพท่ี
ด าเนินการโดยต่อเนื่อง ให้พัฒนา
เป็นองค์กรที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
สร้างอ านาจต่อรองในกลไกทาง
การตลาด 

(4)   ปัญหาด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ
และประกอบ
อาชีพ 

 

-  ประชาชนขาดความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพท่ี
หลากหลาย 

-  ไม่มีแหล่งรบัซื้อผลผลิต (ผลิตภณัฑ)์ ที่
ชุมชนผลิต ท าให้เป็นบั่นทอนการเลือก
ประกอบอาชีพใหม่ของประชาชน 

ทุกหมู่บ้าน - จัดฝึกอบรมสมัมนาให้ความรู้และ
เพิ่มประสบการณด์้านอาชีพแก่
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมี
โอกาสเลือกประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพแตล่ะคน 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย 

/
กลุ่มเป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต/แนว
ทำงแก้ไข 

3.  ปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

(1) ปัญหาป่าไม้ถูกบุก
รุก ท าลาย 

- ในแต่ละปีพื้นท่ีป่าถูกบุกรุก ท าลายลงทุก
ปี ท าให้เกิดการสูญเสียดลุยธรรมชาติ
กระทบหลายด้านท้ังดินฟ้าอากาศฝน 

- ไม่มีกิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชน เพื่อ
ทดแทนป่าไม้ถูกท าลาย 

ทุกหมู่บ้าน - ปรับปรุงแหล่งน้ าใหม้ีคุณภาพ
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้ด ี

- จัดท าแนวเขตพื้นท่ีป่าไม้ป้องกัน
การบุกรุกท าลายเพิ่มขึ้น 

- จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนทุกหมู่บ้านตระหนักใน
เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการเพิ่มพื้นท่ีป่าชุมชนโดย
การปลูกป่าทดแทนพ้ืนท่ีป่าท่ีถูก
บุกรุกท าลาย 

(2) ปัญหาดินเสื่อม
คุณภาพ 

- มีการใช้สารเคมีจ านวนมาก ท าใหด้ินเกิด
การปนเปื้อนสารพิษ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมตี่อเนื่องเป็นเวลานาน ไม่
มีการปรับและบ ารุงดินอย่างถูกวิธี 

- ประชาชนชอบเผาท าลายหน้าดิน ขาด
ความรู้และความเข้าใจในการปรบัปรุง
บ ารุงดิน 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริม สนับสนุนและจัดอบรม
การท าเกษตรอินทรีย-์ชีวภาพ เพื่อ
ลดการใช้สารเคม ี

4. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 

(1) ปัญหาน้ าเพื่อ
อุปโภค บริโภค 

- ระบบประปาหมูบ่้านขาดประสิทธิภาพ 
ท าให้ผลิตน้ าประปาไมม่ีคณุภาพ 
เนื่องจากขาดแหล่งน้ าท่ีเหมาะสม 

- การขยายเขตประปายังไม่ทั่วถึงทกุ
ครัวเรือน 

- ระบบประปาหมูบ่้านช ารุดเสียหายบ่อย 

ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาระบบกิจการประปา
หมู่บ้าน ให้สามารถบริการน้ าเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคให้มี
คุณภาพที่ดีและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหล่งน้ าใหส้ามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ผลติน้ าประปาอย่าง
เพียงพอ 

(2)   ปัญหาขาดแหล่ง
น้ าเพื่อ
การเกษตร 

- แหล่งน้ าตื้นเขิน คณุภาพน้ าไมส่ามารถใช้
ประโยชนไ์ด้ตลอดป ี

- แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไมส่ามารถ
รองรับน้ าใช้ได้ตามความต้องการ 
โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง 

- ไม่มรีะบบชลประทานที่ดมีีประสิทธิภาพ 
ท าให้ไม่สามารถน าน้ าที่มีปริมาณมากใน
ฤดูฝนมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่
เกษตรกรรมอย่างทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน - การขยายตัวของพื้นที่ท า
การเกษตร ท าให้เกษตรต้องการ
น้ าเพื่อการเกษตรมากยิ่งขึ้น 
บางครั้งเกิดกรณีพิพาทในการแย่ง
น้ าท าการเกษตร 

- ปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
ให้สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอด
ปี เช่น การสร้างฝายน้ าล้น 

- ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพ พัฒนา
ระบบชลประทานที่ดีและปรับปรุง
แหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเต็มที ่
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 

พื้นที่
เป้ำหมำย /
กลุ่มเป้ำหมำ

ย 

แนวโน้มในอนำคต/แนว
ทำงแก้ไข 

5. ปัญหำด้ำนสังคม 

(1) ปัญหายาเสพติด -  ยาเสพติด โดยเฉพาะ “ยาบ้า” 
ก าลังระบาดในหมู่บ้านโดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชนและนักเรียน 

ทุกหมู่บ้าน - การระบาดของยาเสพติดในต าบล
มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการ
กวดขันและจับกมุผู้ค้ายาเสพติด
ในต าบลใกล้เคียง ซึ่งเป็น
แหล่งที่มาของการระบาดในต าบล 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิความ
รักสามคัคีในชุมชนและต่อต้านยา
เสพติด ฟ้ืนฟูบ าบดัผูต้ิดยาเสพตดิ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

(2)   ปัญหาการ
ขัดแย้งในชุมชน 

 

- ประชาชนไมร่ับผดิชอบต่อตนเองในส่วน
ของสังคมส่วนรวม ไม่เคารพต่อ
กฎระเบียบที่ชุมชนร่วมกันจดัตั้งขึน้ 
 

ทุกหมู่บ้าน - สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรดัให้คน
มุ่งเอาตัวรอดและเห็นแก่ตัว  

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
โครงการสร้างจติส านึกต่อต าบล
และส่วนรวม 

(3)   ปัญหาความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและความ
สงบเรียบร้อย 

-  การจดัตั้งกลุม่เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
ภายในชุมชนไม่มั่นคงยั่งยืน 

-  ประชาชนยังขาดการอบรมด้านการ
วางแผนป้องกันภัย และรักษาความสงบ 

-  ขาดงบประมาณและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันภัย 

ทุกหมู่บ้าน - เพิ่มบทบาทของประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่น พัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

(4)   ปัญหาเกี่ยวกับ
การสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) 

-  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผูต้ิด
เชื้อ (เอดส์) จ านวนหนึ่งยังขาดการ
สงเคราะห ์ขาดการดูแลเอาใจใส่ ถูก
ทอดทิ้ง 

 
 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโนม้เป็น
ครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน ท าให้
ผู้สูงอายุ ผูด้้อยโอกาส คนพิการ
และผูต้ิดเชื้อ (เอดส์) ไมไ่ดร้ับการ
เอาใจใส่เท่าที่ควร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ของผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ติด
เชื้อ (เอดส์) 

(5)   ปัญหาเยาวชน - เยาวชนขาดจิตส านึกในการอยูร่่วมกัน
อย่างสงบสุข งานเทศกาล งานบญุ
ประเพณีต่างๆ มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง 
ยกพวกชกต่อยกันเป็นประจ า 

- การท้องก่อนวัยอันควรของเยาวชนหญิง 

ทุกหมู่บ้าน - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ระบบอินเตอร์เน็ต ท าให้วัยรุ่นมี
พฤติกรรมเลียนแบบท่ีผิดๆ  

- ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสร้าง
ความสามัคคีของเยาวชนในต าบล 

- อบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
และการวางแผนครอบครัว 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย 

/
กลุ่มเป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต/แนว
ทำงแก้ไข 

6. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
(1) ปัญหาการเจ็บป่วย

ของประชาชนสูง 
- กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเพือ่ท า
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อให้อยู่
ปริมาณที่ต้องการยังไม่เกิดประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 

- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรชุมชน ยัง
ไม่มีการจัดระบบการปฏิบตัิงานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง และ
ต่อเนื่อง 
 

ทุกหมู่บ้าน - ท าการควบคุมและป้องกัน
โรคตดิต่อในพ้ืนท่ีอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

- สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขชุมชน
ให้มีส่วนร่วมประสานความร่วมมอื
ด าเนินการควบคุมโรคตดิต่อ 
 

(2)   ปัญหาอันตรายที่
เกิดจากการใช้
สารเคมี 

-  ประชาชนส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการ
ประกอบอาชีพ ท าให้เสี่ยงต่ออันตราย
ของสารพิษจากสารเคม ี

-  ประชาชนไม่เห็นความส าคญัทีจ่ะป้องกัน
อันตรายที่จะไดร้ับจากการใช้สารเคมี 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรูเ้รื่อง
การใช้สารเคม ี

- ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรยี์ ลด
การใช้สารเคม ี

(3) ปัญหาขยะ - ถังรองรับขยะมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของครัวเรือน 

- ไม่มีการแยกถังขยะเปยีก ถังขยะแห้ง
หรือเศษแก้ว 

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
การจัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

ทุกหมู่บ้าน - จัดอบรมสัมมนาให้ความรูเ้รื่อง
สุขลักษณะที่ดีของชุมชนและ
จัดการชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 

7.  ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

(1) ปัญหาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นถูกลืม 

- คุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพ ประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่นมักถูกลืมเลือน ความ
สมัยใหมเ่ริ่มเข้ามาแทนท่ี 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสนับสนนุจาก
ภาครัฐ ไม่มีองค์กรที่รบัผิดชอบโดยตรง
อย่างจริงจัง 

ทุกหมู่บ้าน - ส่งเสริมการจัดให้มีศูนย์อนุรักษ์
และฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดให้ท าการส ารวจ
และรวบรวมข้อมลูด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ด ารงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบไป 
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ปัญหำ สภำพปัญหำ 
พื้นที่เป้ำหมำย 

/
กลุ่มเป้ำหมำย 

แนวโน้มในอนำคต/แนว
ทำงแก้ไข 

8. ปัญหำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร 
(1) รายได้ของ อบต. 

ไม่เพียงพอ 
- รายได้ที่ อบต.จัดเก็บเอง และรายได้จาก

ส่วนราชการอื่นจดัสรรให้ ไม่เพียงต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องอาศัยงบประมาณจาก
ส่วนกลางเป็นหลัก 

อบต. 
หนองบอน 

- พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อบต. 
ให้มีคุณภาพ 

(2) สมาชิก อบต. ไม่
เข้าใจบทบาท 
หน้าท่ีของตน 

- สมาชิก อบต.บางคนไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ขาดความรู้ความเข้าใจ
ด้านการบริหารกิจการของ อบต. 

สมาชิกสภา 
อบต. 

หนองบอน 

- การพัฒนาความรูด้้านการเมือง
การปกครองแก่สมาชิก อบต. จะ
ท าให้สมาชิกเข้าใจในบทบาทและ
หน้าท่ีของตนมากขึ้น 

(3) ปัญหาด้าน
ศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานยังขาดทักษะและไม่
มีประสบการณ์เพียงพอ 

- บุคลากรบางต าแหน่งท่ีจ าเป็นยังขาด
แคลน ท าให้การบรหิารงานขาด
ประสิทธิภาพ 

พนักงาน 
ส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง 

- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นท่ีพึง
ปรารถนาของผูร้ับบริการ ดังนั้น 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานต้องมี
จิตส านึกในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการที่ด ี

- ฝึกอบรมบุคลากรใหม้ีความรู้
ความสามารถในการท างาน 

(4) กิจกรรมภาครัฐ
ไม่ได้รับความ
ร่วมมือ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจบทบาท
อ านาจหน้าที่ของภาครัฐแตล่ะหนว่ยงาน 

- การประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ
ให้บริการของภาครัฐยังไม่ทั่วถึง 

- ประชาชนขาดจิตส านึกท่ีเข้ามามสี่วน
ร่วมในบริหารจัดการและพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ท าให้การพัฒนาไม่ครอบคลุม
เป้าหมายที่แท้จริง 

ทุกหมู่บ้าน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจอันดีเกี่ยวกับบทบาทอ านาจ
หน้าท่ีของภาครัฐแก่ประชาชน 

- จัดให้มีสถานท่ีศูนย์แหล่งข้อมลู
ข่าวสารประจ าหมู่บ้านทุกแห่ง 
รวมทั้งจัดระบบกระจายข้อมลู
ข่าวสารดา้นการเมือง การบริหาร
บ้านเมืองทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ระหว่างทุกองค์การในต าบลเพื่อ
สร้างความรัก ความสามัคค ี

(5) ปัญหาขาดความ
เข้าใจในการใช้สิทธิ
ในการเลือกตั้ง 

- ขาดจิตส านึกท่ีจะไปใช้สิทธิเลือกตัง้ หรือ
ไปท างานต่างถ่ินไมม่าท าการเลือกตั้ง
ตามสิทธิหน้าท่ี 

- ขาดความรูร้ะบบการเลือกตั้ง การซื้อ
สิทธิขายเสยีงยังมีอยู ่

ทุกหมู่บ้าน - รณรงค์และส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตย ให้
ประชาชนเกิดจติส านึก ตระหนัก
ถึงหน้าท่ีพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของต าบลหนองบอน มีดังนี้ 
(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ 

โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
(2) โครงสร้างการผลิตมีการเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมไปสู่บริการมากขึ้น  เปิด

โอกาสให้ประเทศก้าวสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์และดิจิทัล 
(3) ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ท าให้ภาระการคลังเพ่ิมขึ้น สะท้อนถึง

ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น อัตราการพ่ึงพาของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับดูแลผู้สูงอายุเพ่ิม
สูงขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ า ความต้องการก าลังคนที่มีทักษะและองค์ความรู้สูงทั้ง
ปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แต่ไทย
สามารถดึงดูดแรงงานจากต่างประเทศ และต้องป้องกันไหลแรงงานทักษะสูงสู่ประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า 

(5) สังคมไทยก าลังประสบปัญหาวิกฤติค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่
หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห์ ไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและพฤติกรรมให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสใหม่ของโลกได้ 

(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดย 
เฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(7) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ในสังคม  ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

(8) ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ความขัดแย้งใน
เชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และ
ส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

(9) ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญที่จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคน  

(10) การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้
เทคโนโลยีที่ผสมผสาน ระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things3 เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

                                                 
        3 เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น  โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอืน่ๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
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3.3 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน (พ.ศ. 2561-2564) 

 

(11)  
(12)  

 
 

(13)  
(14)  
(15)  
(16)  

 
  

 
(17)  
(18)  

 
 
 

 
 
 

  
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

 ด้านการบริหารจัดการ  ด้านรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ 

 ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

 
 

เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ด ี

 
การพัฒนาขีด

สมรรถนะองค์กร  
ยุทธศำสตร ์

กำรพัฒนำของ อปท.  
ในเขตจังหวัด

กำฬสินธุ์ 
 

ด้านสังคมคุณภาพชีวิต  

 การพัฒนาการท่องเท่ียวและกีฬา 

แผนยุทธศำสตร์
ชำติ  20 ปี 

แบบ ยท. 01 

ด้านความ
มั่นคง 

ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ 

ฉบับที่ 12  

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย ์

การสร้างความ
เป็นธรรมลด

ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ

ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา 
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความ
ร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำของ  
อบต.หนองบอน 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

การพัฒนาด้านการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาการเมืองและ
การบริหารระบบราชการ 

 การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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ประชาชนได้รับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ
สาธารณูปโภคที่ได้

มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชพี 
มีรายได้พอเพียง 
และมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

 

-  พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่งให้ได้
มาตรฐาน  

-  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน   

-  บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ 

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
  

1.ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.จัดการระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

  1. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและการ
บริหารจัดการภาครัฐตามหลัก               
ธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ
ของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิก
และบุคลากรท้องถ่ิน  
3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน

การบริการประชาชน 

เคหะและ
ชุมชน 

แผนงำน การ
พาณิชย ์

การเกษตร สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การศึกษา 
การศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สาธารณสุข งบกลาง การรักษาความ
สงบภายใน สังคมสงเคราะห์ บริหารงานทั่วไป 

ผลผลิต / 
โครงกำร 

เป้ำประสงค ์

กลยุทธ ์

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำของ  
อบต.หนองบอน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  

การพัฒนาด้านการเกษตร
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 การพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบ

ราชการ 

 การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีและพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

 -  ส่งเสริมการศกึษา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสขุ 
 - ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 -  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์เดก็ สตรี ผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้้อยโอกาส ผูต้ิดเชือ้ 
-  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรัพย์สนิ  
 

อุตสาหกรรม
และโยธา 
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ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

93
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

11
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

2
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

16
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

20
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

18
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

10
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

7
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

10
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

7
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

4
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ  
จ านวน  

10
โครงการ 

แบบ ยท. 01 



  

 

3.4 แผนผังยุทธศำสตร์ (Strategic Map)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

ประชาชนได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ

ระบบสาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีอาชพี 
มีรายได้พอเพียง 
และมีความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ 

ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน 

-  พัฒนาและปรับปรุงการ
คมนาคมและขนส่งให้ได้
มาตรฐาน  

-  พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ฐาน   

-  บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
ประกอบอาชีพ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ 

1.ส่งเสริม อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.จัดการระบบบ าบัดและก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 

 -  ส่งเสริมการศกึษา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสขุ 
 - ส่งเสริมศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 -  ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์เดก็ สตรี ผูสู้งอายุ คนพกิาร ผูด้้อยโอกาส ผูต้ิดเชือ้ 
-  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเนน้การมีส่วนรว่มของประชาชน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรัพย์สนิ  
 

 1. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกและ
บุคลากรท้องถ่ิน  
3. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพใน
การบริการประชาชน 

เคหะและ
ชุมชน การเกษตร 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

การศึกษา 
การศาสนา วัฒนธรรม

และนนัทนาการ สาธารณสุข 
งบกลาง การรักษาความ

สงบภายใน 
สังคมสงเคราะห์ บริหารงาน

ทั่วไป 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ  

อบต. 
หนองบอน 

 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  

การพัฒนาด้าน
การเกษตรอยา่งยั่งยืน  

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  

การพัฒนาการเมืองและการ
บริหารระบบราชการ  

เป้ำประสงค ์

ค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละ 5 ของ 
- ถนนท่ีได้รับการก่อสร้างและบูรณะ

ซ่อมแซม 
ร้อยละ 80 ของ 
- หมู่บ้านท่ีมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  
- ถนนท่ีมีไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางคืน 
- หมู่บ้านท่ีมีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง/

เพียงพอ  

ร้อยละ 1 ของ 
- แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา 
- ผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มข้ึนต่อไร่ 
- เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพที่เพิ่มข้ึน 
- ประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่เพิ่มข้ึน 
  

ร้อยละ 40 ของ 
- หมู่บ้านที่สภาพแวดล้อม

ดีข้ึน 
- หมู่บ้านที่จัดการขยะ

อย่างถูกสุขอนามัย 
 
 

ร้อยละ 80 ของ 
- เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม

การศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอน 
- ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและค่านิยม

อันดีงามที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 

ร้อยละ 5 ของ 
- โรคระบาดที่ลดลง 
- การส่งเสริมและ

สนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 

- ประชาชนที่มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีที่เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ ์

ร้อยละ 80 ของ 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

- ประชาชนทุกช่วงวัยที่ได้รับ
บริการและการดูแล 

- หมูบ่้านผ่านเกณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง 

ร้อยละ 80 ของ 
- ความพึงพอใจ

ของประชาชน
ผู้รับบริการ 

การพาณิชย ์

แผนงำน 

ประชาชนได้รับบริการด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

 

จัดให้มีและพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

“ต ำบลหนองบอนเป็นเมืองน่ำอยู่     คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี”     

อุตสาหกรรม
และโยธา 
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3.5 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ 

 
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  

1. การคมนาคม
ขนส่งดีขึ้น มีถนน
และสะพานท่ีมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2. การระบายน้ า
ของหมู่บ้านดีขึ้น 
3. การขยายเขต
ไฟฟ้าในครัวเรือน
ท่ัวถึง 
4. ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะมี
เพียงพอและท่ัวถึง 
5. ระบบประปา
เพียงพอและท่ัวถึง 
มีคุณภาพมากขึ้น  
 

17 32 48 64 ปีแรก 17 
โครงการ ปี
ต่อไปปีละ 
16 โครงการ 

1. พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
คมนาคมและ
ขนส่งให้ได้
มาตรฐาน  
2. พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐาน  

โครงการก่อสร้าง/
บูรณะซ่อมแซมถนน 
สะพานและร่อง
ระบายน้ า  
65  โครงการ 

กองช่าง ส านักปลัด 

1 2 3 4 ปีแรก 1 
โครงการ 
ปีต่อมา ปีละ 
2 โครงการ 

โครงการขยายเขต/
ติดตั้งและพัฒนา
ระบบไฟฟ้าใน
ครัวเรือนและไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ  
4 โครงการ 

กองช่าง ส านักปลัด 

2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบประปา
หมู่บ้าน   
8 โครงการ 

กองช่าง ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 03 
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ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ด้าน

เศรษฐกิจ  
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ 
อุตสาหกรรม
ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาการ
เกษตรอย่าง

ยั่งยืน 

ประชาชนมี
อาชีพ มี
รายได้

พอเพียง 
และมีความ
มั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

1. แหล่งน้ า
ได้รับการพัฒนา
ให้ดีขึ้น สามารถ
ใช้ท าการเกษตร
ได้มากขึ้น 
2. ประชาชนมี
การประกอบ
อาชีพตาม
แนวทาง
“ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
เพิ่มขึ้น 
 

3 5 7 9  ปีแรก 3 
โครงการ ปี
ต่อไป ปีละ 2
โครงการ 

1. บริหาร
จัดการและ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชน
ประกอบอาชีพ 
โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ด าเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท า
เกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ 
 

 โครงการขุดลอก
คลอง/ก่อสร้างฝาย/
ผนงักั้นน้ า/ขุดสระ
น้ า/บ่อบาดาล 9
โครงการ 

กองช่าง ส านักปลัด 

1 2 3 4 ปีละ 1
โครงการ 

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย-์
ชีวภาพ  
4 โครงการ 

ส านักปลัด กองสวัสดิการ
สังคม 

   3 5 7 9  ปีแรก 3 
โครงการ ปี
ต่อไป ปีละ 2
โครงการ 

โครงการสนับสนุน
และส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจ
ชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ/
วิสาหกจิชุมชน 
9 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

ส านักปลัด 

แบบ ยท. 03 -69- 



  

 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : ด้าน

สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1: เมืองน่าอยู่
และคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
: ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 จัดให้มี
และ
ส่งเสริม
การ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต    7)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

1. เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพและ
ท่ัวถึง 
 
2.ประชาชน
ได้รับการบริการ
ทางสาธารณสุข
ท่ีมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมาก
ขึ้น 
3. ประเพณี 

ศิลปวัฒนธรร
ม และค่านิยม
ท่ีดีงามของ
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์/
ฟื้นฟูและสืบ
สานให้คงอยู่
ต่อไป 

8 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

ปีละ 6
โครงการ  
 
 
 
 

1. ส่งเสริม
การศึกษา 

 
 
 
 
2. ส่งเสริมและ

สนับสนุน
งานด้าน
สาธารณสุข 

 
 
 
 
3  ส่งเสริม

ศาสนา
ประเพณี 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการศึกษา 
26 โครงการ 
 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักปลัด 

2 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

 ปีละ 2 
โครงการ 
 

โครงการควบคุม
และป้องกันโรค 
 8 โครงการ 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 

โครงการสนับสนุน
งานด้านสาธารณสุข  
10 โครงการ 
 
 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ประเพณีและ 
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
5 โครงการ 

กอง
การศึกษา 

ส านักปลัด 

2 2 2 2 ปีละ 2
โครงการ 
 
 

 โครงการส่งเสริม
การกีฬาและ
นันทนาการ จ านวน  
5  โครงการ 
 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

แบบ ยท. 03 -70- 



  

 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : ด้านสังคม
และคุณภาพ

ชีวิต 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: 
เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 จัดให้มีและ
ส่งเสริม
การพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต    7)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

4. เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ติดเชื้อ
และผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
สงเคราะห์ให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
5. ปัญหายาเสพ
ติด อบายมุข
ลดลง 
6. ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 

3 
 
 

6 
 
 

9 
 
 

12 
 
 

ปีละ 3 
โครงการ 
 

4. ส่งเสรมิด้าน
สังคมสงเคราะห์
เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ติดเชื้อ 
 
 
5.สร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน โดยมุ่งเน้น
การมสี่วนร่วม
ของประชาชน 
 
6. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

โครงการเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดกิาร  
12  
 

กอง
สวัสดิการ 

 
 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
ปีละ 2 
โครงการ 
 
 

โครงการเกี่ยวกับการ
สังคมสงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชวีิต  
8 โครงการ 
 
 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

 
 
 

โครงการสร้างความ
เข้มแข็ง/สร้างภูมิคุ้มกนั
ของสังคม  8 โครงการ 
 
 

กอง
สวัสดิการ 

ส านักปลัด 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 
 
 

 
โครงการเกี่ยวกับยา 
เสพติด 
2 โครงการ 
 

ส านักปลัด กองการศึกษา 

3 6 9 12 ปีละ 2 
โครงการ 

โครงการเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
12 โครงการ 

ส านักปลัด กองช่าง 

แบบ ยท. 03 -71- 



  

 

 

 
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหาร

จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาขีด

สมรรถนะองค์กร  
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร

ระบบราชการ  
  
 

การบริหารการ
พัฒนาองค์กร มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

  
 

1. บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ
ประชาชนมาก
ขึ้น 
2. ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
คุณภาพการ
ให้บริการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บอนมากขึ้น 
3. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบล 
และตรวจสอบ
การท างานของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้
โปร่งใสมากขึ้น 

2 2 2 2 ปีละ 2
โครงการ 

1. ส่งเสริมการ
สร้างวัฒนธรรม 
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ
ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล 
2. พัฒนา
สมรรถนะและ
ศักยภาพของ
คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
และบุคลากร
ท้องถิ่น  
3. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และคุณภาพใน
การบริการ
ประชาชน 

โครงการจัดเวที
ประชาคมจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2 โครงการ 
 

ส านักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 

1 2 3 4 ปีละ 1
โครงการ 

โครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของ
ชาติ  4 โครงการ 
 

ส านักปลัด กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        
1 1 1 1 ด าเนินการปี

เว้นปี จ านวน 
2 โครงการ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
ท้องถิ่นและ
บุคลากร อปท.  
2 โครงการ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

3 6 9 12 ปีละ 3
โครงการ 

โครงการพัฒนาการ
บริหารและบริการ 
12 โครงการ 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

 

  

แบบ ยท. 03 
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ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อบต. 

หนองบอน 

เป้ำประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงกำร 

ค่ำเป้ำหมำย 
 

ควำม 
ก้ำวหน้ำของ
เป้ำหมำย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ/โครงกำร หน่วยงำน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ชุมชนมี 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
สมดุลและยั่งยืน 
 

1. ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมี
การบริหาร
จัดการที่ดีขึ้นมี
ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
2. ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

ปีละ 1
โครงการ 
 
 
 
 

1.สง่เสริม 
อนุรักษ์  ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
2.จัดการระบบ
บ าบัดและ
ก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล 

  

โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
2 โครงการ 
 
 

ส านักปลัด กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กองช่าง 

 
1 

 
2 

 
3 
 

 
4 

 
ปีละ 1 
โครงการ 
 

 
โครงการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 4 โครงการ 

 
กองช่าง 

 
ส านักปลัด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 03 -73- 



  

 

ส่วนที่ 4 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบตัิ 

 

๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำนสนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลดั 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและโยธา กองช่าง ส านักปลดั 

การพาณิชย ์ กองช่าง ส านักปลดั 
2 การพัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง ส านักปลดั 

กองสวัสดิการสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
3 ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลดั 
    เคหะและชุมชน กองการศึกษาฯ ส านักปลดั 

สาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม  ส านักปลดั 
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา ส านักปลดั 

  สังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม  ส านกัปลดั 
     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม ส านักปลดั 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลดั ส านักปลดั 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักปลดั กองสวัสดิการสังคม 

4  การพัฒนาการเมืองและการบริหารระบบ
ราชการ 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองคลัง 
   เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลดั 

5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลดั กองสวัสดิการสังคม 
 เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักปลดั 

รวม 5  ยุทธศำสตร ์ 4  ด้ำน 12  แผนงำน 1  ส ำนัก  4  กอง 
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๒. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

 
ยุทธศำสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

1. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  48 51,400,000 20 14,000,000 20 11,400,000 17 9,500,000 105 86,300,000 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 11 51,000,000 3 6,000,000 1 1,000,000 4 12,000,000 19 70,000,000 
1.3 แผนงานการพาณิชย์ 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 8 1,000,000 

รวม 61 102,650,000 25 20,250,000 23 12,650,000 23 21,750,000 132 157,300,000 
2. กำรพัฒนำด้ำนการเกษตรอย่างย่ังยืน  

       2.1  แผนงานการเกษตร 15 2,540,000 14 2,390,000 13 1,890,000 13 1,890,000 55 8,710,000 
       2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 7 5,100,000 2 1,500,000 2 2,000,000 1 500,000 12 9,100,000 

รวม 22 7,640,000 16 3,890,000 15 3,890,000 14 2,390,000 67 17,810,000 
3. กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 

    3.1  แผนงานการศึกษา 20 5,790,000 19  5,540,000 18 5,340,000 18 5,340,000 75 22,010,000 
    3.2  แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,950,000 5 2,950,000 5 2,950,000 5 2,950,000 20 11,800,000 
    3.3  แผนงานสาธารณสุข 17 920,000 18 1,020,000 17 920,000 18 1,020,000 70 3,880,000 
    3.4 การศาสนาวัฒนธรรมและนทนาการ 10 1,120,000 8 720,000 8 720,000 10 1,120,000 36 3,680,000 
    3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 7 365,000 7 365,000 7 365,000 7 365,000 28 1,460,000 
    3.6  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 610,000 8 470,000 9 490,000 9 490,000 36 2,060,000 
    3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 1,450,000 7 900,000 6 800,000 6 800,000 26 3,950,000 
    3.8 งบกลาง 4 12,500,000 4 12,500,000 4 12,500,000 4 12,500,000 16 50,000,000 

รวม 80 25,705,000 76 24,465,000 74 24,085,000 77 24,585,000 307 98,840,000 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศำสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

4. กำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร  
      4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 8 810,000 7 790,000 7 790,000 7 790,000 29 3,180,000 
      4.2  แผนงานเคหะและชุมชน 15 10,700,000 6 2,900,000 1 100,000 1 100,000 23 13,800,000 

รวม 23 11,510,000 13 3,690,000 8 890,000 8 890,000 52 16,980,000 
 5. กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 45,000 2 45,000 2 45,000 2 45,000 8 180,000 
      5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 16 2,000,000 

รวม 6 545,000  6 545,000  6 545,000  6 545,000  24 2,180,000  

รวมทั้งสิ้น 192 148,050,000 136 52,840,000 126 42,060,000 128 50,160,000 582 293,110,000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 07 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1  โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 
1 

 เพื่อให้การระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากข้ึน
ป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

 จ านวน 2 จุด   
จุดท่ี 1 จากบ้านนางจันทร์เพ็ญ หรืกประโคน – 
บ้านนายสุทัศ เพ่งพิศ ระยะทาง 800 เมตร  
จุดท่ี 2 จากโค้งโรงเรียนบ้านหนองบอน-บ้านนาย
มีเจือจันทร์  ระยะทาง 800 เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ
ของพื้นที่
น้ าท่วม
ลดลง 

การระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกเข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร หมู่ที่ 1 

 เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จ านวน 3  จุด 
จุดท่ี 1  จากนานายบุญล้วน ดียิ่ง ถึงบ้านยาง หมู่
ท่ี 3 กว้าง 4-6 เมตร. ยาว  1,000 เมตร 
จุดท่ี 2  จากบ้านนายพล  โสประโคน  
ถึง หนองอ าปึล กว้าง 4-6 เมตร  
ยาว 600  เมตร  
จุดท่ี  3  จากโค้งนาตาสระ ศรีเพชร ถึงบ้าน
หนองเสม็ด กว้าง 4-6 เมตร  
ยาว  2,200 เมตร 

600,000 - - - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ท าให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเข้าสู่ลานกีฬา 
หมู่ที่  1 

 เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  600  เมตร หนา 16 
เซนติเมตร 

-  400,000  -  - ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

ประชาชน
เดินทางได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่  2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ก่อสร้าง  จ านวน  4  จุด 
จุดที่ 1  ซอยสันติสุข  ระยะทาง  
300  เมตร 
จุดที่  2  ซอยร่วมเย็น ระยะทาง  
300  เมตร 
จุดที่  3  ซอยสุขสันต์  ระยะทาง  
150  เมตร  
จุดที่  4  หน้าร้านค้าชุมชน- วัดบ้าน
ห้วยเสลา ระยะทาง  800  เมตร 

3,000,000 - - 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ลดอุบัตเิหต ุ

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและท า
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

5 โครงการลงลูกรังเสรมิคันคู
อ่างเก็บน้ า บ้านห้วยเสลา หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้คันคู
อ่างเก็บน้ า
ห้วยเสลาได้
มาตรฐาน 

คันคูบริเวณอ่างเก็บน้ าบ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 2 กว้าง  4 -5 เมตร  ยาว  
1,000  เมตร 

100,000  -  - 100,000   ร้อยละของ
คันคูคลองท่ี
ถูกน้ ากัด
เสาะลดลง 

ลดปัญหาน้ า
กัดเสาะ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
ดินพร้อมลงหินคลุก 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

  จากบ้านนายโฮม  ปานทอง – 
บ้านนายศิริวิโรจน์  เงางาม กว้าง  
4-5 เมตร ยาว 500  เมตร 
 

200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก ข้ึน 

กองช่าง 

7  โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 2 

 เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกันปัญหา
น้ าท่วมขัง 

จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2และ 
หมู่ที่ 11 ถึงบ้าน  นายสมเดช       
โปรัมย์  ยาว  800  เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม
ลดลง 

การระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์อ่างเก็บน้ าบ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวย
งานเหมาะแก่การ
ท่องเที่ยว 

อ่างเก็บน้ าบ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 
ต าบลหนองบอน อ าเภอประโคนชยั 
จังหวัดบุรีรมัย ์

3,000,000 - - - ร้อยละของ
จ านวนผู้มา
ท่องเที่ยว 

มีภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม
เหมาะแก่
การ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 -79- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

9 โครงการลงหินคลุกถนน
เข้าพื้นที่ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
บ้านห้วยเสลา หมู่ที่ 2 กว้าง 
5-8 เมตร ยาว  2,500 เมตร 

500,000 - - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชนเดินทาง
สะดวก/ท าให้ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านยาง  หมู่ที่ 3  
 

 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนางราม นนใส ถึง
บ้านนายกัน  แซวประโคน
กว้าง  4-6  เมตร ยาว  120  
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 

300,000 - - -  ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก/อุบัติเหตุ
ลดลง/ประชาชนที่
พึ่งพอใจ 

 ประชาชนเดินทาง
สะดวก/ท าให้ลด
การเกิดอุบัติเหตุ 

กองช่าง 

11  โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า หมู่ที่ 3 

 เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

จุดท่ี 1 จากบ้านนางรุ่งทิพย์   
นะราศี – บ้านนางพจน์      
แก่น   ประโคน  ระยะทาง 600 
เมตร  จุดท่ี 2 จากบ้านนาย
สมเกียรติ ฉลอมประโคน – บ้าน  
นางจิราภรณ์  แก้วยศ ระยะทาง 
700 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก  บ้านยาง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จากบ้านนายถนอม ถึงบ้านนาย
รบ สวยประโคนกว้าง  4-6  
เมตร  ยาว 500  เมตร 

100,000 
  

- 100,000 -  ร้อยละของ
ประชาชนที่
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวกและ
ท าให้ อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
-80- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
       1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพูน
สุข หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จุดที่ 2 แยกหลังวัดสะเดา
กอง –บ้านนายสมเกียรติ  
ใสดี กว้าง4- 5 เมตร ยาว  
1,000  เมตร 

3,000,000  - 1,000,000     ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทาง
สะดวกและ 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ท าให้ 
อุบัติเหตุ
ลดลง 

กองช่าง 

14 โครงการลงหินคลุกถนนเข้า
พื้นที่ทางการเกษตรบ้านพูน
สุข หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทาง
การเกษตร บ้านพูนสุข หมู่
ที่ 4 กว้าง 5-8 เมตร ยาว  
2,500 เมตร 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท า
ให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

15  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 5 

 เพื่อให้การระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5  
ยาว  1,000  เมตร 

1,300,000 
  
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
พื้นท่ีน้ าท่วม
ลดลง 

การระบาย
น้ าภายใน
หมู่บ้าน
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-81- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
       1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

16 โครงการเสรมิผิวจราจร
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัสท์ติก คอนกรตี หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน สายระหว่างป่าช้า- บ้านนาง
จันทร์ กว้าง  4-8  เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

3,000,000 
  

- - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ าขุ่น  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จ านวน 2 จุด  
จุดท่ี  1  ซอยตาเริด  ผินสู่ กว้าง  
3-5 เมตร  ยาว  2,000  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
- จุดท่ี 2 ซอยหน้าวัดบ้าน 
หนองน้ าขุ่น ท่ีเชื่อมต่อ ระหว่าง 
ม.5,6,9  กว้าง  3-5 เมตร ยาว 
200  เมตร 

3,000,000 
  

- - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
บ้านหนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 
กว้าง 5-8 เมตร ยาว  2,500 
เมตร 

600,000 - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
-82- 



  

 

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
       1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -บ้านนายเล็ง สนศรี – บ้านนาย
สุทธิภัทร  เอบประโคนกว้าง  3-
5  เมตร ยาว  300  เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
-สายบา้นนางมวย  มีหาญเสมอ
กว้าง  3-5  เมตร ยาว  300  
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 

1,000,000 
  

- - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน สาย
วัดโคกเปราะ-วัดบ้านโนนศิลา 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน สายวัดโคกเปราะ-วัดบ้านโนน
ศิลากว้าง  3-5  เมตร  
ยาว  3,000  เมตร สูง 0.06 
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า 

600,000 
  

- - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

21  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าบ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6 

 เพื่อให้การระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านสะดวกมากขึ้น
ป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6  
ยาว  2,000  เมตร 

1,300,000 
  
 

1,000,000 500,000 500,000 ร้อยละของพื้นที่น้ า
ท่วมลดลง 

การระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-83- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

22 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร  
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่  6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร บ้านหนอง
น้ าใส หมู่ที่ 6 
จุดที่ 1 จาก บ้านนางไสว สีด า – ร้าน
ค่าชุมชน กว้าง 4-6 ม. ยาว 800 ม. 
จุดที่ 2 ป่าช้าวัดหนองน้ าขุ่น –
ถนนลาดยางทางไปหินลาด  กว้าง 4-6 
ยาว 1,000 ม. 
จุดที่ 3 จากร้านค้าชุมชน – บ้านนาย
ก าเนิด มีหาญเสมอ กว้าง 4-6 ม. ยาว 
700 ม. 
จุดที่ 4 จากบ้านนางปอน เมยประโคน 
– คลองห้วยเสวกว้าง 4-6 ม. ยาว  
700  ม. 

500,000 300,000 300,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
-84- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนเสนห่์  หมู่ที่ 7  
 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -สายบ้าน นางจันษี – บ้านนาย
ชารี เช้ือนิจ กว้าง 3-5  เมตร
ยาว 200 เมตร 
-สายบ้านนายบญุมี –บ้านนาย
โอภาส  กว้าง  3-5  เมตร 
ยาว  250  เมตร   
-สายบ้านนายจ านง – บ้านนาง
ค าตาล กว้าง  3-5  เมตร 
ยาว  250  เมตร   
-ซอยบ้านนายเด่น  รินรัง กว้าง  
3-5  เมตร ยาว  200  เมตร   
 
 

1,000,000 
  

500,000 - 500,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
-85- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

24 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
บ้านโนนเสนห่์ หมู่ที่ 7 
กว้าง 5-8 เมตร ยาว  
2,500 เมตร 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนเสนห่์ หมู่ที่  7 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -ถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน 
กว้าง  5-8  เมตร ยาว  
1,000 เมตร 
-ถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร กว้าง  5-8  
เมตร ยาว  1,500 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

26  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 

 เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  8  
ยาว  3,000  เมตร 

3,000,000 
  
 

1,000,000 
 

500,000 
 

300,000 ร้อยละของพื้นที่
น้ าท่วมลดลง 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 

-86- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโจรง  
หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

-จากบ้าน นายจ าเนียร  เพ่งพิศ ถึงบ้าน 
นายปัน  สายบุตร  กว้าง 3-5  เมตร 
ยาว 200 เมตร 
-จากบ้านนางค า อินทร์ส าราญถึงบ้าน 
นางเลียน  ดาศรี  กว้าง  3-5  เมตร  
ยาว  200  เมตร   
-จากบ้านนายทองเขียน ธรรมดา ถึงบ้าน  
นายชัชวาล เทียบจริยาวัตร  กว้าง  3-5  
เมตร    ยาว  250  เมตร   
-จากบ้านนายภาคภูมิ บุญมี ถึง วัดบ้าน 
หนองบอน กว้าง  3-5  เมตร 
 ยาว  250  เมตร   
 

1,000,000 500,000 200,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

 

แบบ ผ. 01 

-87- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

28 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้า
พื้นที่ทางการเกษตรบ้าน 
หนองโจรง  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน ได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรไป - มา
เข้าพื้นท่ีทางการเกษตร 

-จากนานายพา  จิตหาญ ถึงนานาย
จันทร์  เจริญยิ่ง กว้าง  3-5เมตรยาว   
2,500  เมตร สูง 0.60  เมตร 
- จากป่าช้า หมู่ท่ี 1 ถึงนานางมาริษา  
ภูทองกอ กว้าง  3-5 เมตร ยาว  
500 เมตร สูง  0.60  เมตร 
-จากบ้านนายพนา  พุทธมาต ถึง
คลองส่งน้ า หมู่ท่ี 1 กว้าง 3-5 เมตร 
ยาว 2,000  เมตร 

500,000 200,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/มีถนน
ขนสินค้าทาง
การเกษตรที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์รอบ
หนองท านบ 

เพื่อให้รอบหนองท านบ
มีภูมิทัศน์ท่ีส่วยงาน
เหมาะแก่การพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองท านบ
บ้านหนองโจรง หมู่ท่ี 8 

1,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อน
และสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแบบแอสฟสัท์ติก 
คอนกรีตรอบหนองท านบ 
บ้านหนองโจรง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

รอบหนองท านบบ้านหนองโจรง  
หมู่ท่ี 8  กว้าง  4-8  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

3,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
-88- 



  

 

 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ  

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

31  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 9  

 เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวกมาก
ขึ้นป้องกันปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

จากบ้านนายพ า ถึงนา 
นางไสว  เมียดเตียบ  หมู่ท่ี 9 
ยาว  500  เมตร 

300,000 
  

200,000 200,000 100,000 ร้อยละ
ของพื้นที่
น้ าท่วม
ลดลง 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -จากบ้านนางเลือย เอ๋ประโคน-
บ้านนางระหงกว้าง  4-5  เมตร
ยาว  300  เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
-จุดรอบนอกหมู่ กว้าง  4-5  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 
 

1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพื้นท่ีทางการเกษตร บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ท่ี 9 กว้าง 5 เมตร 
ยาว  1,000 เมตร 

200,000 - 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-89- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

34 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ 10   

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จากคันคลองหนองกันจาน – ทาง
ลูกรังบ้านฉันเพลกว้าง  3-5 เมตร
ยาว   1,000  เมตร สูง 0.80  
เมตร 

300,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  

 เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -สายภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร  ยาว  3,000 เมตร 
-สายรอบวัดโคกปราสาทกว้าง 
4 เมตรยาว  800  เมตร พร้อม
ว่างท่อระบายน้ า 
 

6,500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 10 กว้าง 
5-8 เมตร ยาว  1,000 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-90- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

37 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
เสลา หมู่ที่  11  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน -จากบ้านนายจรญิ  ยอดสิงห์ถึง 
หนองปลาบ้า กว้าง  4  เมตร
ยาว  300  เมตร หนา  0.15  
เมตร 
-จากบ้านนายสมัยถึงบ้านนายสุ
พันธ ์เงางาม กว้าง  4-6 เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 
-ข้างวัดบ้านเสมด็ กว้าง 4-6 
เมตร ยาว  100  เมตร หนา  
0.15  เมตร 

1,000,000  1,000,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

38  โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า หมู่ที่ 11 

 เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
มากขึ้นป้องกันปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
1,000  เมตร 

1,300,000 2,000,000 1,000,000  ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม
ลดลง 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 

-91- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
         1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

39 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน จากหนองเสมด็ หมู่ที่ 11 ถึง
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 กว้าง  
3-8 เมตร  ยาว  2,000 
เมตร 

500,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทางสะดวก/
ท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุกถนนเข้าพ้ืนท่ี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ถนนเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร 
บ้านห้วยเสลา  หมู่ที่ 11 
กว้าง 3-8 เมตร ยาว 2,000 
เมตร 

- 500,000 500,000 - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

41 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ  

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย
ในการเดินทางสญัจรไป
มาในเวลากลางคืน 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบประหยดั
พลังงานชนิดกิ่งยึดกับเสา
ไฟฟ้าขนาด 90 วัตต์ ทาง
สาธารณะ หมูที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10และ
11 

500,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
สัญจรไปมาใน
เวลากลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-92- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำ และผู้น ำด้ำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

42 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสายดับ  
ตามจุดเสีย่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

เพื่อป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและ
ป้องกันภัยในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งตามจุดเสี่ยง
ต่างๆ  ภายในต าบล
หนองบอน 

500,000 - 500,000 300,000 ร้อยของ
อุบัติเหตลุดลง 

ประชาชน
สัญจรไปมาทาง
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ  เพื่อให้มีแสงสว่าง
ตามทางแยกถนน
ทุกหมู่บ้าน 

จ านวนจุดที่ติดตั้งเดิม 
และเพิ่มเติมตามที่
ประชาชนเดือดร้อน 
ทางสาธารณะ หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10 และ11 

300,000 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
ไปมาในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

44 
 

ขยายเขตระบบจ าหน่ายตดิตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
ประปามี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้า  ประปา 
หมู่ที่ 5 

400,000 
  

- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าประปามี
ประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 -93- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมและกีฬำ และผู้น ำด้ำนกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

45 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน  
บ้านยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้น้ าประปา
ไหลสะดวกมาก
ขึ้น 

ภายในหมู่บ้าน  บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3  ยาว 
1,000 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละของท่อ
ประปาท่ีได้รับ
การซ่อมแซม 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตประปาบา้นหนองโจรง   
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา ยาว  
1,200 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

47 โครงการขยายเขตวางท่อระบบประปาระหว่าง
หมู่บ้าน   หมู่ที่ 5,6,9 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

ขยายเขตวางท่อ
ประปา   ระหว่าง หมู่
ที่ 5 ไป หมู่ที่ 6,9 
 ยาว 2,000 เมตร 

-  
  

- 1,000,000 - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

48 โครงการขยายเขตประปาบา้นสุขส าราญ  หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา บ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ 10 
ยาว  1,200 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 -94- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ทีร่ับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

49 โครงการขยายเขตประปาบา้น
ห้วยเสลา 
  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 ยาว  
1,000 เมตร 

- 200,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตวางท่อระบบ
ประปาระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 
-หมู่ที่ 11   

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

ขยายเขตวางท่อประปา   
ระหว่าง หมู่ที่ 2 ไป หมู่
ที่ 11 ยาว  2,000  
เมตร 

500,000 
  

300,000 - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

51 โครงการขยายเขตวางท่อระบบ
ประปาซอยหลังวัดสะเดากอง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพียงพอ 

จุด ซอยหลังวัดสะเดา
กอง ยาว  2,000 เมตร 

500,000 
  

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

52 โครงการขยายเขตวางท่อระบบ
ประปาระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 
ไป หมู่ท่ี  1 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

ขยายเขตวางท่อประปา   
ระหว่าง หมู่ท่ี 8 ไป หมู่ท่ี 
1 ยาว  2,000 เมตร 
  

500,000 
  

- - - ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ อุปโภค 
บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  52  โครงกำร 51,400,000 14,000,000 11,400,000 9,500,000    

แบบ ผ. 01 
-95- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 ต าบล 
หนองบอน  

  เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

 จากหลังโรงเรียนบ้านหนอง
บอน เชื่อมต่อถึงบ้านห้วยเสลา 
หมู่ท่ี 2  กว้าง  5-8 เมตร ยาว  
2,500  เมตร 

 5,000,000  5,000,000 -  -  ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมผิวลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

รอบหมู่บ้าน กว้าง  4-6  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ลด
การเกิด
อุบัตเิหตุ 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
Asphaltic  concrete ( โดย
วิธี pavement In place 
Recycling) ระว่างหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ไป หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 6- 8 เมตร  
ยาว  3,000  เมตร 

10,000,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 01 
-96- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
Asphaltic  concrete ( โดยวิธี 
pavement In place 
Recycling) ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 6    

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

 กว้าง  5-8  เมตร 
ยาว  1,500  เมตร 

3,000,000 
 

- - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เดินทางสะดวก
และ อุบัติเหตุ
ลดลง 

ท าให้ประชาชน
เดินทางสะดวก
และท าให้ 
อุบัติเหตุลดลง 

กองช่าง 

 
5 

โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
Asphaltic  concrete ( โดยวิธี 
pavement In place 
Recycling) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
5 ไป หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

บ้านหนองน้ าขุ่นหมู่ที ่5 
ไป บ้านหนองน้ าใส หมู่
ที่ 9  กว้าง 5- 8 เมตร  
ยาว  3,000  เมตร 

10,000,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

6 โครงการเสรมิผิวจราจรถนน    
ลาดยางแบบ Asphaltic  
concrete ( โดยวิธี pavement 
In place Recycling) ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

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

5,000,000 - - 5,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 

-97- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟสัท์ติกคอนกรตี 
(Asphaltic  concrete) 
ภายในหมู่บ้าน สายหลัง  
อบต.หนองบอน  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จุดด้านหลัง อบต.หนองบอน บ้าน
ห้วยเสลา  หมู่ที่ 11 ถึงบ้านสุข
ส าราญ หมู่ที่ 10 กว้าง  5-8 
เมตร ยาว  1000 เมตร 

3,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท า
ให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic  
concrete) บ้านหนองบอน  
หมู่ที่ 1    

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน บ้านหนองบอน หมู่ที่ 1 
กว้าง  5-6  เมตร  ยาว  1,000  
เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า 

3,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท า
ให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
(Asphaltic  concrete) 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนน บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 กว้าง  
5-6  เมตร  ยาว  1,500  เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

3,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท า
ให้ลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 01 
-98- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและโยธำ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวดั 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

 2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

10 โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร 
Asphaltic  concrete ( โดยวิธี 
pavement In place Recycling) 
ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยเสลา  
หมู่ที่ 2 –บ้านโนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7   
 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5-6 เมตร  
ยาว  1,200  
เมตร 

3,000,000 
  

- - 3,000,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

11 โครงการเสริมผิวลาดยาง 
แอสฟัสท์ติก คอนกรีต (Asphaltic  
concrete) บ้านห้วยเสลา   
หมู่ที่ 11     

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ถนนลาดยางใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 
กว้าง  6  เมตร  ยาว  
1,200  เมตรพร้อม
วางท่อระบายน้ า 

3,000,000 
  

- - 3,000,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชน
เดินทาง
สะดวก/ท าให้
ลดการเกิด
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

รวม  11  โครงกำร 41,000,000 6,000,000 1,000,000 12,000,000    

 

 

 

แบบ ผ. 01 -99- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1 : ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
     1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
 1.3 แผนงำนกำรพำณิชย์ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการซ่อมบ ารุงเครื่องสูบน้ า  เพื่อซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า
ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

 เครื่องสูบน้ า  อบต.
หนองบอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน  

ประชาชนมีน้ า
ใช้อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมบ ารุงระบบประปา
ภายในต าบล 

เพ่ือซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านใน
ต าบลให้สามารถใช้

งานได้ตามปกติ 

 
-ประปาหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 - 11 

 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง 

กองช่าง 

รวม   2   โครงกำร 250,000 250,000 250,000 250,000    

 
 

 

แบบ ผ. 01 -100- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
     2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการศูนย์ฯ 

จัดกิจกรรมอบรม/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

คณะกรรมการ
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทาง
การเกษตร 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการท า
เกษตรชีวภาพ  
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการท า
เกษตรชีวภาพ 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร 
จ านวน 11  หมู่บา้น 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
  

20,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมี
ความรู้และมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการจดัการศตัรูพืชชุมชน เพื่อให้เกษตรกรลด
การใช้สารเคมี ใช้
สารชีวภณัฑ์แทน 

จัดหาเชื้อชีวภัณฑ์ใช้ใน
พืชผัก  ข้าว  มัน
ส าปะหลัง อ้อยจ านวน 
5,000 ขวด 

1,100,000 
  

1,100,000 
 

1,100,000 
  

1,100,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

เกษตรกรลดการ
ใช้สารเคมี ใช้
สารชีวภณัฑ์
แทน 

กอง
สวัสดิการฯ 

4 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงอบข้าว เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรในต าบล
หนองบอน 

จัดตั้งโรงอบข้าวและจัดหา
เครื่องอบข้าว  จ านวน 1 
เครื่อง 

- 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

  

แบบ ผ. 01 
-101- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
     2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว -เพื่อปรับปรุงดิน 
-เพื่อให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ ์

จัดกิจกรรมรณรงค์การไถ
กลบตอซังข้าวให้เกษตรกร  
หมู่ท่ี 1-11 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
  

50,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ดินมีความอุดม
สมบูรณ ์

กอง
สวัสดิการฯ 

6 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการและแก้ไข
ปัญหาทางด้นการเกษตร
ให้แก่เกษตรกร 

ให้บริการทางการเกษตร 
ตามความต้องการและความ
เหมาะสมของพื้นท่ี รวมท้ัง
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

25,000 
  

25,000 
 

25,000 
  

25,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

เกษตรกรได้รับการ
แก้ไขปัญหาทางด้าน
เกษตรอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ าน้อย เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้
ช่วงฤดูแล้ง 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกษตรกร หมู่ที่ 1 – 11 

60,000 
  

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

เกษตรกรมีรายได้ช่วง
ฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

8 โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับหญ้าแฝกให้แก่
ประชาชน 

รณรงค์และประชาสัมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากหญ้า
แฝกให้แก่ประชาชน 

10,000 
  

 10,000 
 

 10,000 
 

10,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ช่วยลดการพังทลาย
ของดิน 

กอง
สวัสดิการฯ 

9 โครงการ  1 หมู่บ้าน   1 โรงสี
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
โรงสีชุมชน จ านวน  11  
หมู่บ้าน  

โรงสีชุมชน หมู่ท่ี 1-11  200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ท่ีพึงพอใจ 

ประชาชนมีราย
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ. 01 

-102- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

10 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
ในชุมชน 

เพื่อพัฒนาอาชีพและ
สร้างมลูค่าเพิ่มผลผลิต 

จัดฝึกอบรมการแปรรูป 
ผลิตภณัฑ ์

45,000 
  
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ท าให้มีรายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการฯ 

11 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ปลูก ข้าว มันส าปะหลัง  อ้อย 

เพื่อสนับสนุนอาชีพ
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลผลติ 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกบั
การปลูกขา้ว มันส าปะหลัง 
และอ้อย ให้กบัเกษตรกร 
จ านวน 11  หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ท าให้มีรายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการฯ 

12 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
เลี้ยง กบ ปลา  หมู ไก่  โค 
กระบือ  

เพื่อสนับสนุนอาชีพ
และสร้างมลูค่าเพิ่ม
ผลผลติ 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
เกี่ยวกบัการเลี้ยงสัตว ์ให้กับ
เกษตรกร และจัดหาพันธ์
สัตว์ให้  
ประชาน  11 หมูบ่้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ท าให้มีรายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการฯ 

13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร   

เพื่อส่งเสริมให้ต าบล 
หนองบอนเป็นท่ีรู้จัก
แก่คนภายนอกข้ึน 

-พัฒนาศูนย์การเรียนรู้  
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที ่2 
ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว และ
ศึกษาดูงาน 
-ส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า 
OTOP ภายในต าบล 

500,000  200,000 200,000 200,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ต าบลหนองบอน
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในเชิงเกษตร 

กอง
สวัสดิการฯ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร  

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

14  ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุม่
หัตถกรรมการจากไม ้

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มหัตถกรรมจากไม้ ใน
ต าบลหนองบอน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

15 สนับสนุนการท าปุ๋ยหมักหรือ
ชีวภาพ 

เพื่อให้ประชาชนลด
การใช้ปุ๋ยแคม ี

จัดอบรม การท าปุ๋ยหมัก
ให้ กับประชาชน จ านวน  
11  หมู่บา้น 

50,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

เกษตรกรสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิต
ท าให้มีรายได้เพิ่ม 

กอง
สวัสดิการฯ 

16 โครงการ 1 ต าบล 1 คัดแยก 
เมลด็พันธ์ุข้าว 

เพื่อให้ประชาชนได้
เมลด็ข้าวท่ีมี
คุณภาพด ี

สนับสนุนเครื่องคัดแยกเมล็ด
พันธุ์ข้าว จ านวน  1  เครื่อง 

300,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนได้เมล็ด
ข้าวท่ีมีคุณภาพดี 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  16  โครงกำร 2,540,000 2,390,000 1,890,000 1,890,000    

 

 

 

แบบ ผ. 01 

-104- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
   2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน  

 ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้าง  ท่อลอดเหลี่ยม 
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 
 

จุด หนองกันจาน บ้าน
ห้วยเสลา  หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร 

1,000,000 
 
 

- - 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านหนอง 
น้ าขุ่น หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 

จุดคลองน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  (3 ช่องทาง) 

1,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าสายหนอง
จบก –หนองบัว กว้าง 18 
เมตร  สันฝายสูง 2.00 
เมตร 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 6 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 

จุดคลองน้ าสาธารณะ  
หมู่ท่ี 6 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  (3 ช่องทาง) 

- 1,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
   2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

 ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 โครงการก่อสร้าง  ท่อลอดเหลี่ยม 
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านโนนเสน่ห์ 
หมู่ท่ี 7 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 
 

จุด หนองกันจาน บ้าน
โนนเสน่ห ์ หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร 

- 
 

- 1,000,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

6 โครงการขุดลอกหนองน้อย  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดลอก จ านวน 6 ไร่ ลึก  
2-3 เมตร 

- 500,000 
 

- - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม 
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านหนองน้ าใส 
หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ า 

จุดคลองน้ าสาธารณะ  
หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร  (3 ช่องทาง) 

1,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

 

8 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่ม  
แบบ 3 ช่องทาง  บ้านสุขส าราญ 
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า และมีแหล่งน้ า
ไว้ใช้ในการเกษตร 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
บ้าน สุขส าราญ หมู่ที่  10
กว้าง  5.00  เมตร  

- 
   
 

 - 1,000,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไวใ้ช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  
    2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

 
9 

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
แบบ มข. 2527  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ทางในการเกษตรเพียงพอ 

สร้างฝายน้ าล้นแบบ  
มข. 2527  กว้าง  18  
เมตร  สันฝายสูง  2.00  
เมตร 

1,000,000 
  

 - - 
 

-  ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่างพียง
พอ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อทางน้ าเข้า 
หนองม่วง  หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

วางท่อทางน้ าหนองม่วง 
 หมูที่ 11 
 ยาว 1,000 เมตร 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนมี
น้ าไว้ใช้บริโภค 
และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกหนองม่วง 
หมู่ที่  11 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

ขุดลอกหนองม่วง  ลึก 2  
เมตร พ้ืนท่ี  10  ไร่ ลึก  
2-3  เมตร 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม  11 โครงกำร 5,100,000 1,500,000 2,000,000 500,000    
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม
นมให้กับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน  5 ศูนย ์

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
  

1,000,000 
  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีถูก
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ค่าอาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน 
ในสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) ท่ีมีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอต่อร่างกาย 

จัดหาอาหารเสริม
นมให้กับนักเรียน 
สังกัด สพฐ. 

1,500,000 
  

1,500,000 
 

1,500,000 
  

1,500,000 
  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีถกู
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

เพื่อให้รักเรียนไดร้ับอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพเพียงพอ
เหมาะสมต่อร่างกาย 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 4 
ศูนย์ 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่ถูก
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 

แบบ ผ. 01 -108- 



  

 

 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อเพ่ิมความรู้วิชาการ
ใหม่ๆให้กับครผูู้ดูแลเด็ก
และผูดู้แลเด็ก 

-อบรมหลักสูตรต่างๆ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ๆ
ละ 20 ช่ัวโมง 
-จัดกิจกรรมผลิตสื่อ 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

ร้อยละของ
ครูที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

บุคลากรของ 
ศพด.ได้รับการ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ค่าจัดการเรียนการสอน (ราย
หัว)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- เพื่อมีวัสดุเพียงพอต่อ
การเรยีนการสอน 
 

-เด็กนักเรียนจ านวน 5 
ศูนย์ 

500,000  500,000 
 

500,000 
  

500,000 
  

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
เสรมิ(นม)ท่ีถูก
หลักโภชนาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการจดักิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
ร่วมท ากิจกรรม และ
ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

-จัดกิจกรรมการละเล่น
ต่างๆ พร้อมจัดอาหาร 
เครื่องดื่มและแจก
ของขวัญของรางวัล แก่
เด็กท่ีมาร่วมงาน  

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

นักเรียนได้ร่วมท า
กิจกรรมร่วมกัน
และได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

  

แบบ ผ. 01 
-109- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 
ทันตกรรม    

1.เพื่อให้เด็กรักความสะอาด  
2.ตรวจวัดพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  
3.เพื่อส่งเสรมิให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

ศพด. และโรงเรียนในสังกัด 
1.กิจกรรมตรวจสุขภาพ  
2.กิจกรรมฟันสวยด้วยตัว
เรา  
3.กิจกรรมเต้นออกกาลัง
กาย  
4.กิจกรรมเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

50,000 
  

 50,000 
 

50,000  50,000  ร้อยละของ
เด็กนักเรยีน
ที่พึงพอใจ 

นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมทางด้าน
สุขภาพและรัก
ความสะอาด  

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการสายใยสัมพันธ์วันปิด
ภาคเรยีน 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในวัน
ปิดภาพเรียน 

โรงเรียน, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตความรับผิดชอบ
ของต าบลหนองบอน 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
เด็กนักเรยีน
ที่พึงพอใจ 

เด็กได้ร่วมกิจกรรม
และสร้าง ความ 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

กอง
การศึกษาฯ 

9 จัดกิจกรรมโครงการแข่งขัน
ทักษะทางศิลปะและ
นิทรรศการทางวิชาการ 
“มหกรรม 9 Sci 2017” 

1.เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางศิลปะและ
วิชาการกับนักเรียนที่มาจาก
โรงเรียนอื่นๆ  
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน
ให้กล้าแสดงออกในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียน จ านวน 5 โรง
มาร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
 

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

ร้อยละของ
โรงเรียนที่
เข้าร่วม
แข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ  

นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการฯมีความ
กล้าในการ
แสดงออก   

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 01 
-110- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

10 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมแก่เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนต าบล 
หนองบอน 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรม  
จริยธรรมให้แก่เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน 

เด็ก เยาวชน  และ
ประชาชนภายในต าบล
หนองบอน 

100,000 
  

 100,000 
 

100,000  100,000   จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนที่
เข้าร่วม 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนในต าบล
หนองบอนได้รับ
การอบรมด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการสนับสนุนและ
ปรับปรุงเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค ์

เพื่อปรับปรุงเครื่องดนตรีวง   
ดุริยางค์ให้กับโรงเรียนใหไ้ด้
มาตรฐาน 

สนับสนุนเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค์ให้กับ โรงเรียน
ในเขตรับชอบ อบต. 
จ านวน  5 แห่ง 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 โรงเรียนมีเครื่อง
ดินตรีวงดุริยางค์ที่
ได้มาตรฐานใช้ 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการกีฬาเด็กเล็กสมัพันธ์ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสร้างสัมพันธ์อัน
ดีให้กับศูนย์เด็กในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด จ านวน 4 แห่ง 

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

จ านวนศุนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
และสร้างสัมพันธ์
อันดีให้กับศูนย์เด็ก
ในสังกัด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ. 01 

-111- 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

13 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
รู้จักชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียง 

สนับสนุนงบประมาณ 
และจัดหา พันธุ์พืชและ
พันธุ์ปลา ให้กับโรงเรียน  
ในสังกัด อบต. 

100,000 
  

 100,000 
 

100,000  100,000  ร้อยละของ
เด็กนักเรียน
ท่ีพึงพอใจ 

เด็ก เยาวชน ได้
รู้จักใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ด้วยการอ่านหนังสือ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี 
อบต.หนองบอน  

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เด็กนักเรียน
ท่ีพึงพอใจ 

เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
สติปัญญาและ
จิตใจ 

กอง
การศึกษา 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ 

เพื่อให้การบริการประชาชน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ครุภณัฑ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่างๆ ให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ร้อยละของ
ครุภัณฑ์ที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

16 โครงการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
 

เพื่อใช้ในการจัดการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็กเล็ก
ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ครู ชุมชน 
นักเรียน ได้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อการเรียน 

จัดท าสื่อการเรียนการ
สอนตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

นักเรียนสามารถ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ร่วมกับครูและ
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซี่ยน 
  

เพื่อให้นักเรียนมีศูนย์การ 
เรียนรู ้เพื่อรองรับการเข้าสู ่
ประชาคมอาเซียน 

จัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้
อาเซียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและโรงเรียน 
ในเขตพื้นท่ีต าบลหนอง
บอน 

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
สถานศึกษา 
ที่มีการ
จัดตั้ง 
ศูนย์การ
เรียนรู้
ประชาคม 
อาเซียน 

นักเรียนมีศูนย์
การเรยีนรู้
ส าหรับศึกษา 
ข้อมูลในการเข้า
สู่ประชาคม
เซียน 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ. 01 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
  

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

  

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

18 โครงการเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น 
  

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กท้ัง 4 
ด้าน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  
4  ศูนย ์
  
  

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
เด็กท่ีพึง
พอใจ 
  

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ ์

 กอง
การศึกษา 

  
        

  

19 

โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นห้วยเสลา 

เพื่อสร้างบรรยากาศ  
การเรียนการสอนให้
เด็กนักเรียน 

เด็กมีบรรยากาศในการ
เรียนการสอน 
มากขึ้น 200,000 200,000 - - 

ร้อยละของ
เด็กท่ีพึง
พอใจ 

เด็กมีบรรยากาศใน
การเรยีนการสอน
มากขึ้น 

 กอง
การศึกษา 

              
20 โครงการติดตั้งมุ้งลวดศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้เด็กปลอดภัย
จากโรคไข้เลือดออก 

ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 4 ศูนย ์
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสนห่ ์

250,000 
  

- - - ร้อยละของ
เด็กนักเรยีน
ที่พึงพอใจ 

เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

กองช่าง 

รวม    20    โครงกำร 5,790,000 5,540,000 5,340,000 5,340,000    

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.2   แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

 

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างหลังคา
สนามเด็กเล่น  

เพื่อให้เด็กได้เล่นเครื่องเล่น
สนามใต้อาคารที่มีรม่ 
  

-ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  4 ศูนย์ 
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสน่ห์ 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
จ านวนเด็กมี
ความพึงพอใจ 

เด็กได้เล่นเครื่อง
เล่นสนามใต้อาคาร
ที่มีร่มท าให้เด็กมี
พัฒนาการครบ ทั้ง 
๔ ด้าน 

กองช่าง 

              
2 โครงการเตาเผาขยะพร้อมมี

ฝาปิด 
  

เพื่อให้มีที่เผาขยะถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามยั 

เด็กนักเรียนท้ังหมดในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ท้ัง 4 ศูนย์ มีท่ีท้ิงขยะ เพื่อ
ป้องกันเชื้อโรค 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวน 
เตาเผาขยะ  

เด็กนักเรียนทุกคน
ทิ้งขยะถูกที ่และมี
เตาเผาขยะที่
ถูกต้องตามหลัก
สุขอนามัย 

 กองช่าง 

            
3 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน 
ห้วยเสลา 
 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนและผู ้
ปกครองมีถนนเดินเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไดส้ะดวก 

เด็กนักเรียนและผู้ปกครองท้ังหมด
ได้ใช้ถนนในการมารับ - ส่ง เด็ก
นักเรียน กว้าง 5-8 เมตร  ยาว 
200 เมตร  หนา  0.05 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ 
ผู้ปกครองและ
เด็กที่พึงพอใจ 

มีถนนเดินเข้า 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
  

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

  

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
หนองบอน จ านวน4 แห่ง 
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสนห่ ์

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน
และปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจ านวน 4 ศูนย ์
1. ศพด.บ้านห้วยเสลา 
2.ศพด.บ้านหนองบอน 
3. ศพด.บ้านหนองน้ าขุ่น 
4. ศพด.บ้านโนนเสนห่ ์

250,000 
  

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร้อยละของ
เด็ก
นักเรียนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
ร่างกายและ
จิตใจ 

กองช่าง 

รวม  5  โครงกำร 2,950,000 2,950,000 2,950,000 2,950,000    

 

แบบ ผ. 01 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
        3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
   2561 

(บำท) 
    2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการควบคมุโรคติดต่อ
ทั่วไป 

-เพื่อให้นักเรียน/ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อลดจ านวนผู้ป่วยด้วย
โรคที่ป้องกันไดด้้วยวัคซีน 

-จัดอบรมให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ 
แก่นักเรียน ประชาชน จ านวน 
1ครั้ง/ป ี
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
บาดทะยักโรคไขเ้ลือดออก 
ไข้หวัดนก ไข้หวดัใหญส่าย
พันธุ์ใหม่ 2009 ฯลฯ จ านวน 
1 ครั้ง/คน 

10,000 
  

10,000 
 

10,000 
  

10,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

นักเรียน/
ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกัน
โรคตดิต่อต่างๆ 
ได้อย่างถูกต้อง 
-ลดจ านวน
ผู้ป่วยด้วยโรคที่
ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

-เพื่อให้อัตราการเจ็บป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง 

-ซื้อทรายอะเบท และน้ ายา
เคมีพ่นหมอกควันก าจดัยุง  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
  

150,000 
  

ร้อยละของ
โรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

-อัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ. 01 

-117- 



  

 

 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
   2561 

(บำท) 
    2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงรุกและ
เป็นไปอย่างท่ัวถึง 
-เพื่อให้ผู้ประกอบการค้า
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
-เพื่อให้ประชาชนหรือผูสู้ง
วัยไดร้ับความรู้ และดูแล
รักษาสุขภาพตนเองให้
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

-ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนในต าบล 
-จัดอบรมผู้ประกอบร้านค้า 
-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการ
สาธารณสุขแก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ 
-จัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน หรือผูสู้งวัยในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
  

200,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
การบริการด้านการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ทั่วถึง 
-ผู้ประกอบการค้า
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใน
เร่ืองสุขาภิบาล
อาหารเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนหรือผู้
สูงวัยได้รับความรู้
และดูแลรักษา
สุขภาพตนเองให้
ปลอดภัย 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 -118- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
   2561 

(บำท) 
    2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

-เพื่อให้คนและสตัว์เลี้ยง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้แก่ สัตวเ์ลี้ยงของ
ประชาชน เช่น สุนัข แมว 
ฯลฯ ในชุมชนเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน 

30,000 
  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
โรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

คนและสัตว์เลี้ยง
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สวัสดิการ 

5 โครงการรณรงค์ตรวจมะเร็ง
ปากมดลูก   

เพื่อให้หญิงวัยเจรญิพันธ์ุที่มี
อายุ 30 ปีข้ึนไป ไดร้ับการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่าง
ทั่วถึงและลดอัตราเสี่ยงจาก
การเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก 

-กลุ่มสตรีที่มีอายุ 30 ปีข้ึน
ไปในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 

 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
  

20,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ลดอัตราเสี่ยง
จากการเป็น
โรคมะเร็งปาก
มดลูกในหญิงวัย
เจริญพันธ์ุที่มี
อายุ 30 ปีข้ึน
ไป 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 01 -119- 



  

 

 
  

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
   2561 

(บำท) 
    2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

6 โครงการป้องกันเด็กจมน้ า 
(Merit Maker) 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนไดร้ับ
ความรู้และฝึกทักษะการ
ช่วยเหลือคนจมน้ าอย่าง 
ถูกวิธี 
- เพื่อให้อัตราการตายของ
เด็กจากสาเหตจุมน้ าลดลง 
-เพือ่ให้มีการด าเนิน
โครงการป้องกันและ
ช่วยเหลือเด็กจมน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

-เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน  
อายุ 6-14 ป ี

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ
ของเด็ก
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

-เด็กนักเรียนได้รับ
ความรู้และฝึกทักษะ
การช่วยเหลือคน
จมน้ าอย่างถูกวิธี 
- อัตราการตายของ
เด็กจากสาเหตุจมน้ า
ลดลง 
-มีการด าเนินโครงการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
เด็กจมน้ าอย่าง
ต่อเนื่อง 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 โครงการหนึ่งต าบล หน่ึง
พยาบาลวิชาชีพ 

เพื่อให้ทุนเด็กเรียนด ี
ที่ยากจนในต าบล 
หนองบอน 

-คัดเลือกเด็กนักเรยีน
ยากจนท่ีเรียนดีในต าบล
หนองบอน  จ านวนปีละ 
1 ทุน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับทุน 

เด็กนักเรียนยากจนใน
ต าบลหนองบอนได้รับ
การดูแล 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ. 01 
-120- 



  

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัด ๒: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 โครงการจดัซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรค ไข้เลือดออก 

จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันเพื่อ
ก าจัดยุงลาย 

- ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนเครื่องที่
จัดซื้อ 

ลดการระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก 

กองสวัสดิการฯ 

9 โครงการความร่วมมือภาคี
เครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ มีด ี
๔ อ. ๑ ย. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้
ประชาชนมีสุขภาพดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่าย 

ภาคีเครือข่าย และ
ประชาชนในต าบล
หนองบอน ร่วม
สร้างสุขภาพที่ด ี

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชน มี
สุขภาพด ี

ประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย 
ร่วมโครงการมี
สุขภาพดลีดเสี่ยง
โรค ดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้

กองสวัสดิการฯ 

10 โครงการป้องกันยาเสพตดิ 
To Be Number One 

เพื่อควบคุมป้องกันการ
ใช้ยาเสพติดในกลุ่ม
เสี่ยง สร้างพลังเป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งพายา 
เสพติด 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วัยเรียนและวัย
ท างาน ทุกหมู่บ้าน 
ทุกองค์กร 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของการ
มีส่วนร่วมชมรม 
To Be 
Number One 

มีชมรม To Be 
Number One ที่
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

กองสวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.๐๑ 
-121- 



  

 

  
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัด ๒: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาคณุภาพงาน
อนามัยแม่และเด็ก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพแม่
และเด็กให้มีการดูแล
อย่างมีคุณภาพ 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ 
หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหญิงหลังคลอด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของหญิง
ตั้งครรภ์และ
หญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแล
อย่างมีคุณภาพ 

หญิงวัยเจรญิ
พันธุ์ หญิง
ตั้งครรภ์ หญิง
หลังคลอดและ
ทารกไดร้ับการ
ดูแลลูกเกิดรอด
แม่ปลอดภัย 

กองสวัสดิการฯ 

12 โครงการต าบลพัฒนาการ
เด็กดีเริ่มที่นมแม ่

เพื่อส่งเสริมให้มารดา
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
น้อย ๖ เดือนเด็กไดร้ับ
การส่งเสริมพัฒนาการ
สมวัย 

หญิงวัยเจรญิพันธ์ุ 
หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงหญิงหลังคลอด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของหญิง
หลังคลอดที่
เลี้ยงลูกด้วยนม
แม่ และเด็กเล็ก
มีพัฒนาการ
สมวัย 

มีการฝากครรภ์
คุณภาพ เด็ก
ได้รับนมแม่
อย่างน้อย ๖ 
เดือนและมี
พัฒนาการสมวัย 

กองสวัสดิการฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัด ๒: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑3 โครงการดูแลผู้ป่วย
ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง
และผูป้่วยระยะสุดท้าย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ป่วยท่ีด้อยโอกาส 
ขาดผู้ดูแล และผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 

ผู้ป่วยตดิบ้าน ติด
เตียงและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้ป่วยที่
ได้รับการดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
ติดเตียงและผู้ป่วย
ระยะสุดท้ายได้รับ
การดูแลอย่างมี
คุณภาพ 

กองสวัสดิการฯ 

๑4 โครงการคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้านอาหารและ
ยา 

เพื่อคุ้มรองผู้บริโภค 
ควบคุมตรวจร้านค้า
และผูป้ระกอบการ ลด
อันตรายต่อสุขภาพท่ี
เกิดจาการบริโภค
อาหารและยา 

ประชาชนในเขต
ต าบลหนองบอน 
หมู่ ๑-๑๑ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละของร้านค้า
ได้รับการตรวจ
ประเมินให้ค าแนะน า 

ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองด้านอาหาร
และยา ร้านค้า
ได้รับการตรวจ
ประเมินทุกปี 

กองสวัสดิการฯ 

๑5 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ กิน เล่น เล่า 
กอด 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กเล็กในศูนย์เด็กใหม้ี
พัฒนาการที่ดีทั้งทางIQ 
และ EQ 

เด็กเล็กในศูนย์เด็ก
จ านวน 5 แห่ง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของศูนย์เด็กที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละของเด็กที่ได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ 
 

บุคลากรศูนย์เด็ก
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และเด็ก
เล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ.๐๑ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัด ๒: ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ๓.ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑6 โครงการลดอุบัตเิหตุ
บนถนน ต าบล 
หนองบอน 

เพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงใน
การเกิดอุบัติเหตุ และ
พัฒนาศักยภาพหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลหนองบอน หมู่
๑-๑๑ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 
จุดเสี่ยงได้รับการ
แจ้งจุดอันตราย 

อุบัติทางถนนลดลง 
มีการท าสัญลักษณ์
แจ้งเตือนในจุดเสี่ยง
อันตราย 

กองสวัสดิการฯ 

17 โครงการให้บริการด้าน
การป้องกันโรคเอดส ์

-เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุ การ
ติดต่อการแพร่ระบาด
และการป้องกันโรค
เอดส์ให้แก่เด็กนักเรียน
และผู้น าหมู่บ้าน 

 จัดอบรมให้ความรู้แก่
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
กลุ่มผู้น าหมู่บ้าน และ
กลุ่มเสี่ยงในเขต  
อบต.หนองบอน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของผูต้ิด
เชื้อเอดส์ลดลง 

-นักเรียนและผู้น า
หมู่บ้านสามารถ
เป็นแกนน าในการ
เผยแพรค่วามรู้
เรื่องโรคเอดสไ์ด้
อย่างถูกต้อง 

กองสวัสดิการฯ 

18 โครงการคดัครองผู้ป่วย
โรคเบาหวาน 

เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวานในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

-ออกหน่วยเคลื่อนท่ี
ให้บริการประชาชนใน
ต าบลร่วมกับ รพ.สต.
ประจ าต าบล     
หนองบอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ประชาชนในต าบล
ได้รับรับการตรวจ
สุขภาพ 

กองสวัสดิการฯ 

รวม  18   โครงกำร 920,000 1,020,000 920,000 1,020,000    

แบบ ผ.๐๑ 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(ประเพณีวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการจดังานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา  

เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของไทยให้คง
อยู่สืบไป 

-จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  
จ านวน 1 ครั้ง 

40,000 
  

 40,000 
 

40,000  40,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

-ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา
ไทยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบ
ทอดต่อไป 
 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของไทยให้คงอยู่
สืบไป 
 

ประชาชนร่วมกิจกรรม
จัดงานประเพณลีอย
กระทงภายในต าบล 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชนได้ 
อนุรักษ์
วัฒนธรรมและ
ประเพณีของ
ไทยให้คงอยู่
สืบไป 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(ประเพณีวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

3 โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์  

เพื่อเป็นการสบืสาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 

-จัดให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
ขบวนแห่รดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุ สรงน้ าพระ 
ฯลฯ จ านวน 1 ครั้ง 

50,000 
  

 50,000 
 

50,000  50,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

-ประชาชนได้
ร่วมในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมใน
ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการจดังานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาต ิ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และทิดพระ
เกียรตสิมเด็จ
พระนางเจ้าระ
บรมราชินีนาถ 

กอง
การศึกษาฯ 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (ประเพณีวัฒนธรรม) 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดความ
สามัคคีและตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ของตนใน
การบริการประชาชน 
 

ผู้บริหาร/สมาชิก 
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้างฯเข้าร่วม
โครงการ 

100,000 
  

100,000 
 

100,000  100,000  ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 ท้องถิ่นเกิด
ความสามัคคี
และตระหนัก
ถึงบทบาท
หน้าที่ของตน
ในการบริการ
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (กีฬานันทนาการ) 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

6 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา 
ประชาชนต้านยาเสพตดิ  
“หนองบอนเกมส์” 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

ประชาชน หมู่ที่  1-11  
ต าบลหนองบอน 

300,000 
   

 300,000 
 

300,000  300,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
สวัสดิการ 

7 โครงการจดัส่งนักกีฬาไปท า
การแข่งขันนอกพ้ืนท่ี 

เพื่อให้ประชาชนประชาชนมี
สุขภาพท่ีแข็งแรง  และเกดิ
ความสมคัรสมาน  สามัคค ี

นักกีฬาภายในต าบล
หนองบอน 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
สวัสดิการ 

8 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รอบสนามกีฬาภายในต าบล 
 

เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอ
และมีความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬา 

ติดตั้ง ณ สนามกีฬา 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 
จ านวน 5 แห่ง 

300,000 
  

- - 300,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

แสงสว่าง
เพียงพอและมี
ความปลอดภัย
ในการเล่นกีฬา 

กองช่าง 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (กีฬานันทนาการ) 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
  2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

9 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
ลานกีฬาภายในต าบล 

เพื่อให้บริเวณลานกีฬา 
สะอาด มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม 
น่าเล่น 

ลานกีฬา ภายในต าบล 
จ านวน  5 แห่ง 
    

100,000 
  

 - 
 

-   100,000  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

บริเวณลานกีฬา 
สะอาด มี
ทิวทัศน์ที่
สวยงาม น่าเล่น 

กองช่าง 

10 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัพันธ์ 

เพื่อสงเสริมสุขภาพ
พลานามัยให้แก่เด็กเล็ก มี
พัฒนาการทางร่างกาย
เหมาะสมตามวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
เด็กท่ีพึง
พอใจ 

เด็กเล็กมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม  10  โครงกำร 1,120,000 720,000 720,000 1,120,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการจดัซื้อผ้าห่มต้านภัย
หนาว 

-เพื่อแก้ปัญหา
ผู้ประสบภยัหนาว 

จัดซื้อผ้าหม่ให้
ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจากภยัหนาว
ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล 

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ  

ผู้ประสบภยัหนาว
ได้รับการดูแล
อย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 โครงการเยี่ยมบ้านผู้พิการ -เพื่อเพ่ิมขวัญก าลังใจผู้
พิการในการด าเนินชีวิต 

-ออกเยี่ยมผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

10,000 
  

10,000 
 

10,000 
  

10,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ผู้พิการมีขวญั
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 โครงการจดักิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น 

-จัดกิจกรรมวันผูสู้งอายุ 
จ านวน 900  คน 

40,000 
  

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุท่ีพึง
พอใจ 

กลุ่มผูสู้งอายุได้
รวมกิจกรรม
ร่วมกัน 
 

กอง
สวัสดิการ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติด
เตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร ้

เพื่อลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยตดิเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ยากไร้ทีไ่มส่ามารถ
มาร่วมกิจกรรมชุมชนได ้

-ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร ้

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากไร้ ได้รับการ
เยี่ยมเยียน และมี
ก าลังใจในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

กอง
สวัสดิการ 

5 โครงการส ารวจและจดัเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า
แผนพัฒนา 

-เพื่อส ารวจข้อมลูต่างๆ
ของชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

-ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
บอน 

25,000 
  

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

มีข้อมูลด้านต่างๆ
ของชุมชนเพื่อใช้
ในการปฏิบัติงาน 

กอง
สวัสดิการ 

6 โครงการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ

ความเดือนร้อนจาก
สาธารณภัยต่างๆ  

- ช่วยเหลือผู้ประสบ
สาธารณภัย`ใน
ต าบลหนองบอน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบ 
สาธารณภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักปลัด 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี
และบุคคลในครอบครัว 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ถึงโทษทัณฑ์และความ
คุม้ครองทางกฎหมาย
ตาม พรบ. คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว 

-จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และบุคคล
ในครอบครัว จ านวน 
60 คน 

70,000 
  

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนได้รบั
ความรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความ
คุ้มครองทาง
กฏหมายตาม 
พรบ.คุ้มครองแก่
ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

กอง
สวัสดิการ 

รวม  7  โครงกำร 365,000 365,000 365,000 365,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการจดัท าแผนชุมชน -เพื่อให้ได้ข้อมูลปญัหา
ความต้องการของ
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนา
มาบรรจุในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จัดท าแผนชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน  11  หมู่บ้าน 

20,000 
  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมจดัท า
แผน 

-มีข้อมูลด้านต่างๆ
ของชุมชนเพื่อ
น ามาบรรจุลงใน
แผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

กอง
สวัสดิการ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิต าบล
หนองบอน 

เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดและลดแหล่งมั่ว
สุมของเยาวชนในต าบล 

จัดอบรมเยาวชนและ
ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 
จ านวน  11  หมู่บ้าน 

50,000 50,000  50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

เป็นชุมชนที่น่าอยู่
และยาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมแกนน า
เยาวชนต าบลหนองบอน
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในปัญหายา
เสพติดมีและส่งเสรมิ
เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

-จัดกิจกรรม ให้ความรูเ้ด็ก
นักเรียน ม.1-ม.3 ต าบล
หนองบอน 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของยา
เสพติดลดลง 

นักเรียนเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ถึงโทษและปัญหา
ของยาเสพติด 

กอง 
สวัสดิการ 
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        รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

   แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการจดัซื้อน้ ายา
ตรวจหาสารเสพตดิ 

เพื่อป้องกันปัญหายา
เสพติดภายในต าบล 

จัดซื้อน้ ายาตรวจสารเสพตดิ 
ภายในต าบล 

100,000 
  

- - - ร้อยละของยา
เสพติดลดลง 

เป็นชุมชนน่าอยู่
และปลอดยาเสพ
ติด 

กอง 
สวัสดิการ 

5 โครงการส่งเสริมการจัดท า
บัญชีครัวเรือน 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าบัญชี 
รายครัวเรือนและน ามา
วางแผนค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์และวิธีการจัดท า
บัญชีครัวเรือน รายครัวเรือน
ให้แก่ประชาชน จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

40,000 
  

- 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

-ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท า
บัญชี รายครัวเรือน
และน ามาวางแผน
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

กอง
สวัสดิการ 

6  โครงการจดัแสดงสินค้า  
OTOP  ต าบล 

 เพื่อจัดแสดงสินค้า
OTOP ของแต่ละ
หมู่บ้าน 

 น าสินค้าแตล่ะหมู่บ้านมา
จัดแสดง และจ าหนา่ย 

20,000 
 

20,000  20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง
พอใจ 

ได้แสดงและ
จ าหน่ายสินค้า
ชุมชน 

กอง
สวัสดิการ 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.6 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
ทีร่ับผิด 
ชอบหลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ในครัวเรือน 

เพื่อพัฒนาอาชีพ
เสรมิสร้างรายได้ใน
ครัวเรือน 

จัดฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพเสริม 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ครัวเรือนมีรายได้
เพิม่มากขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ 

8 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออบรมการประกอบ
อาชีพให้กับผู้สูงอายุใน
ต าบล 

อบรมการท าดอกไม้จันทน์
และการท าพวงหรดี 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้ 

กอง 
สวัสดิการ 

9 โครงการอบรมส่งเสรมิ
อาชีพแก่กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ประจ าปี  2561 

เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ
เสรมิและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบล จ านวน  11 
หมู่บ้าน 

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี

พึงพอใจ  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
มากยิ่งขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ  

10 โครงการสร้างภมูิคุ้มกัน
ของสังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม 

เพื่อเสรมิสร้างภูมิคุม้กัน
ของสังคมในมิติทาง

วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรมสร้างภูมคิุ้มกัน
ของสังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรม 

ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันของ

สังคมในมิติทาง
วัฒนธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม  10  โครงกำร 610,000 470,000 490,000 490,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 ฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้กับ 
อปพร.ภายในต าบล  

เพื่อ ให้อปพร.ปฏิบัติ
หน้าท่ีไปช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างถกูต้อง 

จัดฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ให้กับ อปพร.  

100,000 
  

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

ร้อยละของ 
อปพร.ที่เข้า
รับการอบรม 

อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ี
ไปช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการติดตั้งกระจกโค้งส่อง
ทางตามแยกถนนภายในต าบล     

เพื่อใหป้ระชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจร ไป –มา 

ตามจุดเสีย่ง หมู่ที่ 1-
11  ต าบลหนองบอน 

400,000 
  
  

400,000 
  
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร  
ไป -มา 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพือ่ให้สามารถด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะอุบัติเหตุด้าน
จราจร อัคคีภัย อุทกภัย 
วาตภัย และอื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม อปพร.ภายใน
ต าบล จ านวน  150 
คน 
  

100,000 
  

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

สามารถด าเนินการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
โดยเฉพาะอุบัติเหตุ
ด้านจราจร อัคคีภัย 
อุทกภยั วาตภยั และ
อื่น ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั
(งานป้องกันฯ) 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนต าบล
หนองบอน 

 เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน และมี
ความรู้ด้านกฎจราจร และ
มารยาทการขับขี ่

-รณรงค์ให้ความรู้ใน
การใช้รถใช้ถนน 
-จัดตั้งจุดตรวจที่มี
ความเสีย่งในต าบล
หนองบอน 2 ครั้ง/ป ี
 

150,000 
  

100,000 
 

100,000 
  

100,000 
  

  ร้อยละของ
อุบัติเหตุบน

ท้องถนนลดลง 

 ประชาชนตระหนัก
ถึงความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 
และมีความรู้ด้าน
กฎจราจร และ
มารยาทการขับขี่ 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ตามจุดเสีย่ง ในพื้นที่
ต าบลหนองบอน 

600,000 
  

 100,000 
 

-  - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนได้มากขึ้น 

ส านักปลดั
(งานป้องกันฯ) 

6 โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันระงับไฟป่า  ไฟลามทุ่ง  
ในเขตต าบลหนองบอน 

เพื่อป้องกันไฟในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
ไฟป่า และไฟลามทุ่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนได้ทราบถึง
แนวทางในการดับไฟ
และท าให้ลดการเกิด
ไฟป่าไฟลามทุ่ง ได้
มากขึ้น 

ส านักปลดั
(งานป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
    3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการอบรมทบทวนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานกู้ชีพ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

อบรมให้ความรู้ หน่วย
กู้ชีพ อบต.หนองบอน  
จ านวน 14 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
หน่วยกู้ชีพท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

การปฏิบัติงานของ
หน่วยกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
(งานป้องกันฯ) 

รวม   7  โครงกำร 1,450,000 900,000 800,000 800,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.8 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

หลัก 
   2561 

(บำท) 
    2562 

(บำท) 
2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขต อบต.
หนองบอน 

ผู้สูงอายุในเขตองค์การ
บริหารสวนต าบล 
หนองบอน จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

8,500,000 
  

8,500,000 
  

8,500,000 
  

8,500,000 
  

ร้อยละ
ผู้สูงอายุท่ี

ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุใน
ต าบลได้รบัการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ มีรายได้
ในใช้จ่ายใน

ชีวิตประจ าวัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้
พิการในเขต อบต. 
หนองบอน 

ผู้พิการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

3,500,000 
  

3,500,000 
  

3,500,000 
  

3,500,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

-ผู้พิการในเขต 
อบต.หนองบอน
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

-ผู้ป่วยเอดส์  
ในเขต อบต. 
หนองบอนได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3. ยุทธศำสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
 2561 

(บำท) 
2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายกรณเีกิด
สาธารณภัย อุทกภยั
ฉุกเฉินต่างๆ ฯลฯ 

ในเขตความรับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

300,000 
  

300,000 
 

300,000 
  

300,000 
  

ร้อยละของ
อุทกภัยและ
ภัยฉุกเฉิน

ลดลง 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือเวลา
เกิดภัยฉุกเฉิน
ต่างๆได้
รวดเร็วข้ึน 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

รวม 4 โครงกำร 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่สี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเวที
ประชาคมในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  

1. เพื่อให้ประชาชน
แสดงความคดิเห็น 
เสนอปัญหา ความ
ต้องการและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
สนองตอบความต้องการ
ของประชาชน และเกิด
ประโยชนส์ูงสุดต่อ
ชุมชน 
 

ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบลไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 มาเข้า
ร่วมประชุม 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

 50,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมเวที
ประชาคม 

1. ประชาชนมี
บทบาทและมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
โดยการเสนอ
ความคิดเห็น 
ปัญหาและความ
ต้องการผ่านเวที
ประชาชน 
2. อบต. 
หนองบอน  
มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
 

กอง
สวัสดิการ 
ส านักปลดั 

แบบ ผ. 01 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2 อบต.  เคลื่อนที่ /อบต.สัญจรพบ
ประชาชน  

เพื่อให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง 

-การให้บริการจัดเก็บภาษี 
-จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
 ผู้พิการ 
-ประชาคมหมู่บ้าน   
-บริการตรวจสุขภาพ 

30,000 
  

30,000 
 

30,000 
   

 30,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมา
ให้บริการ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

3 โครงการเทดิทูนและปกป้องสถาบนั
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ท่ี
เป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ความรักความสามัคคี 

จัดกิจกรรมเพื่อรวมพลัง
เพื่อสร้างความสามัคคี 

10,000 
  

10,000 
  

10,000 
  

10,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ร่วมเทิดทูน

สถาบัน 

ได้เสริมสร้าง
ความสามัคคี
ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพผู้น าชุมชนในการจดัท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ผู้น้ าชุมชนมีความรู้
ความเข้าใจในการวางแผน
พัฒนาหมู่บ้าน 

จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับผู้น าชุมชน 

20,000 
  

- - - ร้อยระของ
ประชาชนท่ี

เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
วางแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพูนคุณธรรม
จริยธรรม  

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพแก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และลูกจ้าง   

จัดฝึกอบรม และ
ศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ปีละ 1 ครั้ง 

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
 

300,000 
   

ร้อยละ
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา 
พนักงาน 

อบต. ลูกจ้าง
ได้รับการ
พัฒนา   

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 
อบต. ลูกจ้าง
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
 

6 โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด 
คนในชาติมีความสุข 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในด้านดูแล
รักษาความสะอาดของ
ถนน และเกิดการ
รวมกลุม่ของประชาชนผู้
มีจิตอาสาในการดูแล
รักษาความสะอาด 

 ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ประธานชุมชน 
ประชาชน กลุ่ม
พิทักษ์ พนักงาน
ส่วนต าบล เข้าร่วม
กิจกรรม 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาขนและ
บุคลากรใน
องค์กรมี
จิตส านึก
ร่วมกันในการ
ดูแลรักษา
ความสะอาด
ในชุมชน 

ส านักปลดั 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดวำ่ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
บุคลากรท้องถิ่น 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรท้องถิ่น 

บุคลากรท้องถิ่นไดร้ับ
การศึกษาต่อทุกคน 

300,000 
  

300,000 
  

300,000 
 

300,000 
   

ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับทุน
เพิ่มขึ้น 

บุคลากร
ท้องถิ่นได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

ส านักปลดั 
 

8 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผังเมอืง เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพให้แก่
บุคลากรท้องถิ่นและ
ผู้น า 

พนักงาน ผู้น าชุมชน 
ประชาชนท่ีสนใจ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

บุคลากร
ท้องถิ่น ผู้น า
และประชาชน
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม  8  โครงกำร 810,000 790,000 790,000 790,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเข้าต าบล 
หนองบอน  
  

เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอก
ทางเข้ามาต าบล 
หนองบอน 

จุด ทางแยกเข้าต าบล 
หนองบอน 

 300,000 
 
  

-  - 
 

 - 
   

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกต่อ
การเดินทางมา
ต าบลหนองบอน 

กองช่าง 
 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีให้
ความรู้เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ประชาชนใน
ต าบล 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านห้วยเสลา 
หมู่ที่ 2 

550,000  -  -  - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการใช้ชีวิต
แบบพอเพียง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน   

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศูนย์หาย 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
จ านวน  4  จุด 

100,000 - - -  จ านวนกล้อง
วงจรปิดท่ี

จัดซ้ือ 

ส านักงาน อบต .
มีความปลอดภัย 
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเพื่อบริการ
ประชาชน  

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
บริการห้องน้ าท่ีสะอาด
ถูกหลักอนามัย 

ก่อสร้างห้องน้ า ณ 
บริเวณสนามกีฬากลาง
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 

1,000,000 
  

- 
 

 - 
 

 - 
   

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

 ประชาชนได้ใช้
บริการห้องน้ าท่ี
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 

เพ่ือให้มีศาลาใช้ใน
การจัดการแข่งขัน
กีฬาระดับต าบล 

ก่อสร้าง ณ บริเวณ
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนอง
บอน จ านวน 1 หลัง 

700,000 
  

 - -  -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

มีศาลาใช้ใน
การจัดการ
แข่งขันกีฬา
ระดับต าบล 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน  
อบต.หนองบอน 

เพ่ือให้มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน เหมาะสม
สะดวกต่อผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน  

5,000,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

มีส านักงานท่ี
สะอาดและ
เหมาะสมใน
การปฏิบัติ
ราชการ 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุม
สภา อบต.หนองบอน 

เพื่อให้มีห้องประชุมที่ได้
มาตรฐาน 

ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน 

1,000,000 - -  
 

-  
   

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
ประชุมพึง

พอใจ 

 รองรับผู้เข้าร่วม
ประชุมที่มีจ านวน
มาก และให้มีความ
เหมาะสมสวยงาน
ในห้องประชุม 

กองช่าง 
 

8 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ 
อบต.หนองบอน 

เพื่อให้มีโรงจอดรถที่
เพียงพอ ส าหรับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.
หนองบอน 

- 800,000  -  - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

มีโรงจอดรถท่ี
เพียงพอ ส าหรับ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน อบต.หนองบอน 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4-8 เมตร  ยาว  
300 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 

- 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การมาติดต่อ
ราชการ 

กองช่าง 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

10 โครงการปรับปรุงห้องน้ าเก่าให้เปน็
ห้องเก็บของ 

เพื่อให้มีห้องเก็บของ
และเก็บเอกสารใน 
อบต.หนองบอน 

ห้องน้ า อบต.หนองบอน  50,000  -  - 
 

  
-   

มีห้องเก็บ
ของเพิ่มขึ้น 

อบต.มีห้องเก็บของ
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
 

11 โครงการปรับปรุงรั้วก าแพงและ
ประตูเข้าออก อบต.หนองบอน 

เพื่อปรับปรุงให้เกิดภูมิ
ทัศน์ที่ดีและสวยงาม
ยิ่งข้ึน  

รั้วก าแพง และประตู
ทางเข้า อบต.หนองบอน 

400,000  -  - -  ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

อบต.มีรั้วก าแพง
ท่ีได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

12 โครงการลงหินคลุกบริเวณภายใน 
อบต.หนองบอน 

เพื่อปรับสภาพถนน
ภายใน อบต.หนองอน 

ลงหินคลุกบริเวณ อบต.
หนองบอน 

- 200,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ท าให้การสัญจร
บริเวณ อบต.
หนองบอนสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการจดัท าป้ายบอกเขตต าบล
หนองบอน 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
เขตความรับผดิชอบของ 
อบต.หนองบอน 

จัดท าป้ายบอกเขต อบต.
หนองบอน 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

 ท าให้ประชาชน
ทราบ เขตการ
รับผิดชอบของ 
อบต.หนองบอน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 01 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

14 โครงการจดัท าป้ายประชาสมัพันธ์ใน
ต าบลหนองบอน 

เพื่อการ
ประชาสมัพันธ์การ
ติดต่อราชการและ
ข่าวสารในต าบล 
หนองบอน 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
งานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หนองบอน   

 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
รับทราบ

ข่าวสารทาง
ราชการ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
ราชการมากขึ้น 

กองช่าง 
 

15 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายใน อบต.หนองบอน 

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่างที่เพียงพอภายใน
ต าบลหนองบอน 

ปรับปรุงไฟฟ้าภายใน
ต าบลหนองบอน 

100,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ไฟฟ้าส่องสว่างที่
เพียงพอภายใน
ต าบลหนองบอน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ ภายใน  
อบต.หนองบอน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา
ประเภทต่างๆ 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ภายใน
ต าบลหนองบอน 

- 800,000  - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างห้องน้ าศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้มีห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านห้วยเสลา หมู่
ท่ี 2 จ านวน  4 ห้อง 

500,000 - - - ร้อยละของ
ห้องน้ าที่
สะอาดและได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมีห้องน้ า
ที่สะอาดใช้อยา่ง
เพียงพอ 
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจัดการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
    4. ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

18 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทกุน้ า
เอนกประสงค์ 

เพื่อให้มีที่จอดรถ
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างข้างอาคาร
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
จ านวน 1 หลัง 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

มีโรงจอด
รถบรรทุกน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ
งานป้องกันและบรรเทา           
สาธารณภัย 

เพื่อให้มีห้องเก็บ
ของที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างห้องเก็บของ
ข้างอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- 500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
พึงพอใจ 

งานป้องกันมี
ห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ที่ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างรั้วก าแพง องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน 

เพื่อป้องกัน
ทรัพย์สินองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอน 

ก่อสร้างรั้วก าแพง
รอบ อบต.       
หนองบอน 

300,000 - - - ร้อยละของ
ทรัพย์สิน 
อบต.
ปลอดภัย
มากขึ้น 

ส านักงาน อบต.
มีความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม  20  โครงกำร 10,700,000 2,900,000 100,000 100,000    
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
    5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ เพ่ือให้ประชาชนมี
บริเวณป่าเพ่ิมขึ้นและ
เป็นการสร้างจิตส านึก
รักและหวงแหนป่า 

- ประชาชนในต าบล
หนองบอน 11 
หมู่บ้าน 

- กิจกรรมปลูกป่า/ปลูก
ต้นไม ้ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
บริเวณปา่
เพิ่มขึ้นและ
เป็นการสร้าง
จิตส านึกรัก
และหวงแหน

ป่า 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 

2 โครงการสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
และมีจิตส านึกที่ดีใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- ประชาชนในต าบล
หนองบอน 11 
หมู่บ้าน 

- จัดอบรม/กิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จ านวน 1 ครั้ง 

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจและ
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

กองคลัง 

รวม  2  โครงกำร 45,000 45,000 45,000 45,000    
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 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1  จัดซื้อถังขยะ เพื่อมีวัสดุอุปกรณ์ในการ  
การก าจัดขยะมลูฝอย 

จัดซื้อถังขยะ ให้กับ
หมู่บ้านจ านวน 11 
หมู่บ้าน 

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

การก าจัดขยะ
มีระสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

2 โครงการศึกษาดูงานการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อใหก้ารบริหาร
จัดการขยะมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิก
พนักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
และผู้น้ า หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงาน 
อบต. มีความรู้
ในการจัดการ
ขยะมากข้ึน 

ส านักปลดั 

3 โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งธนาคารขยะ เพื่อเพ่ิมรายได้และลด
ขยะภายในครัวเรือนให้
ประชาชนในต าบล 

จัดตั้งธนาคารขยะ
ในต าบลหนองบอน 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 
ส านักปลดั  
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.2 แผนงำนเคหะและชุมชม  

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการคดัแยกขยะในครัวเรือน -เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
แยกประเภทขยะได้
อย่างถูกต้อง 
-เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจถึงวิธีการ
จัดการขยะอย่างถูกต้อง
และสามารถหมุนเวียน
น ากลับมาใช้ใหม ่

จัดกิจกรรมน าร่องใน
การคัดแยกขยะ  
ต้นแบบ ให้กับ
ครัวเรือนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 
จ านวน 11  หมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเกิด
แนวคิดที่ดีต่อ
การจัดการขยะ
มูลฝอยเข้าใจถึง
คุณค่าของวัสดุ
หรือสิ่งของเหลือ
ใช้สามารถน า
กลับไปรีไซเคิล
เพื่อน ากลับมาใช้
ใหม่ 

กองช่าง 
 

รวม   4  โครงกำร 500,000 500,000 500,000 500,000    
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ lโครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ  
บ้านหนองบอนหมู่
ที่ 1 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ 
ระยะทาง 200 เมตร 

- 200,000 - - ร้อยละ 
ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง ณ 
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านห้วยเสลา  
หมู่ที่ 2  

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
ระยะทาง 250 เมตร 

 
 

390,000 - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง  กฟภ. 
ประโคนชัย 

3 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
ยาง หมู่ที่ 3 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 250 เมตร 

200,000 -  - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

แบบ ผ. 02 -154- 



  

 

  
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ lโครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ  
บ้านพูนสุข หมู่ที่ 4 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 350 เมตร 

200,000 - - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

5 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
หนองน้ าขุ่น       
หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

-ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 300 เมตร 

- -  200,000 - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

6 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
หนองน้ าใส       
หมู่ที่ 6 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ 
ระยะทาง 300 เมตร 

- 200,000  - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

 

แบบ ผ. 02 
-155- 



  

 

-156- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ lโครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
โนนเสน่ห์ หมู่ที่ 7 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 350 เมตร 

- - - 200,000 ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

8 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 500 เมตร 

250,000  - -   ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

9 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
หนองน้ าใสหมู่ที่ 9 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 350 เมตร 

- 200,000  - - ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

แบบ ผ. 02 -156- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
    1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ lโครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ 
10 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 300 เมตร 

- 200,000 - - ร้อยละ 
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

11 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อม
สายพาดดับ บ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 11 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า

อย่างทั่วถึง 

- ไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมสายพาดดับ
ระยะทาง 500 เมตร 

200,000  - - - ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

12 โครงการขยายเขต
สายพาดดับ ภายใน
ต าบล 
 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการไฟฟ้า
อย่างทั่วถึงและ

เพียงพอ 

- ขยายเขตสายพาดดับ ภายใน
ต าบล จ านวน  11  หมู่บ้าน หมูท่ี่ 
1- 11 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง

ท่ัวถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง กฟภ. 
ประโคนชัย 

รวม  12  โครงกำร - - 1,640,000 1,200,000 600,000 600,000 - - - - 

 

แบบ ผ. 02 -157- 



  

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนอาหาร
กลางวันโรงเรยีนใน
สังกัด (สพฐ.)ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบอน 
 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ

ต่อร่างกาย 

อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน  
จ านวน  5  โรง 
   

3,000,000 
(ค่าใช้จ่าย = 
20 บาท/มื้อ/

คน) 
 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
เด็ก

นักเรียนท่ี
ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรยีน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ
ปริมาณ

เพียงพอต่อ
ร่างกาย 

กอง
การศึกษา 

1.โรงเรียนวัด
บ้านยาง (ชอ้ยฯ) 
2.โรงเรียนบ้าน
ห้วยเสลา 
3. โรงเรียนบ้าน
หนองน้ าขุ่น 
4. โรงเรียนบ้าน
หนองบอน 
5. โรงเรียนบ้าน
โนนเสน่ห์   

2 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ให้แก่ศูนย์เด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์วัด 
บ้านยาง 

เพื่อให้นักเรียน
ได้รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าและ
ปริมาณเพียงพอ

ต่อร่างกาย 

อุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์
เด็กเล็กก่อนเกณฑ์วดับ้าน
ยาง  

200,000 
(ค่าใช้จ่าย = 
20 บาท/มื้อ/

คน) 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 
 

จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี

ได้รับ
อาหาร
กลางวัน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวันที่มี
คุณค่าและ

ปริมาณเพียงพอ
ต่อร่างกาย 

กอง
การศึกษา 

ศูนย์เด็กเล็ก
ก่อนเกณฑ์วัด

บ้านยาง 

รวม     2  โครงกำร - - 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 -158- 



  

 

  
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 โครงการสนับสนุน
พัฒนาศักยภาพ
การจัดบริการ
สาธารณสุขใหไ้ด้
มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดบริการ
สาธารณสุขใหไ้ด้
มาตรฐานและมี
คุณภาพ 
  

- สาธารณสุขมูลฐาน 
จ านวน 11 หมู่บ้าน 

- กิจกรรมสาธารณสุข
มูลฐาน (หมู่บ้านละ 
7,500 บาท) 

 

82,500 
 
 
 

82,500 
 

82,500 
 

82,500 
 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับการ

บริการดา้น
สาธารณสุข

ทีด่ ี 

ส านักปลดั สาธารณสุขมูล
ฐานหมู่บ้าน 

รวม  1  โครงกำร - - 82,500 82,500 82,500 82,500 - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
159 



  

 

  
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 อุดหนุนกิจกรรมสา
ธารณกุศลและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย ์

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รบั
ความเดือดร้อน
จากภัยต่างๆ 

-เหล่ากาชาติจังหวดับุรรีัมย ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากเหล่า
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย ์

กอง
สวัสดิการ 

เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

รวม  1  โครงกำร - - 10,000 10,000  10,000  10,000  - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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-161- 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.4  แผนงำนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัดเพื่อ
ด าเนินการโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ภายในโรงเรียน 

เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดภายใน

โรงเรียน     

เด็กนักเรยีน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบอน  
จ านวน  5  โรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของยา

เสพติดใน
โรงเรียน
ลดลง 

เด็กนักเรยีน
ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
(งาน

ป้องกัน) 

โรงเรียนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนอง
บอน จ านวน 5 
โรง 

2 อุดหนุนกิจกรรม
ตา้นยาเสพติดตาม
โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 
2561 

 เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

อุดหนุนกิจกรรมด้านยาเสพ
ติดที่ท าการปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ
ของยา
เสพติด
ลดลง 

ประชาชน
เยาวชน

ห่างไกลจาก
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 
(งาน

ป้องกัน) 

ที่ท าการ
ปกครอง

อ าเภอประ
โคนชัย 

รวม  2  โครงกำร - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ด้านกีฬาและนันทนาการ)   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกิจกรรม
โครงการจดัการแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  (ประโคนชัย
เกมส์) 

เพื่ออุดหนุน 
โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี  
(ประโคนชัยเกมส์) 

อุดหนุนงบประมาณการ
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา  
(ประโคนชัยเกมส์) ให้
อ าเภอประโคนชัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ

เยาวชนท่ี
พึงพอใจ 

เยาวชนได้
ร่วมแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วย
พระราชทาน 

กอง
สวัสดิการ 

ปกครองอ าเภอ 
ประโคนชัย 

2 อุดหนุนการจัดกจิกรรม
โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบรุีรัมย์ 
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 

เพื่ออุดหนุน
โครงการแข่งขัน
ฟุตบอลประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย์ ชิง
ถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรม
โอรสาธริาชฯ สยาม
กุฎราชกุมาร 

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบรุีรัมย์ 
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯ สยามกุฎราชกุมาร 
จังหวัดบุรีรมัย ์

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ
ของ

เยาวชนท่ี
พึงพอใจ  

เยาวชนได้
ร่วมแข่งขัน
กีฬาชิงถ้วย
พระราชทาน 

กอง
สวัสดิการ 

ปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย ์

แบบ ผ. 02 
-162- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ     

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 อุดหนุนการจัดกจิกรรม
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณการ

จัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬาเด็ก
และเยาวชน 

ให้แก่โรงเรียนใน
เขตองค์การ

บริหารส่วนต าบล
หนองบอน  

อุดหนุนกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาเด็กและ
เยาวชน ให้ โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบอน จ านวน 5 โรง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ

เยาวชนท่ี
พึงพอใจ 

เด็กและ
เยาวชนได้
ร่วมแข่งขัน

กีฬา 

กอง
การศึกษา 

1.โรงเรียนวัด
บ้านยาง (ชอ้ยฯ) 
2.โรงเรียนบ้าน
ห้วยเสลา 
3. โรงเรียนบ้าน
หนองน้ าขุ่น 
4. โรงเรียนบ้าน
หนองบอน 
5. โรงเรียนบ้าน
โนนเสน่ห์   

4 อุดหนุนกิจกรรมตาม
โครงการจดังานเทศกาล"
ข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง 
ชมทุ่งนกประโคนชยั 
ประจ าปี 2561 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมงาน

ข้าวมะลิหอมปลา
จ่อมกุ้งชมทุ่งนก

ประโคนชัย 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

30,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

ประชาชนได้
ร่วมอนุรักษ์

สืบสาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

ปกครองอ าเภอ
ประโคนชัย 

  
 

แบบ ผ. 02 -163- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.5   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด (KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 อุดหนุนกิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมงานรัฐพิธีและงาน
ส าคัญทางราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนงานรัฐ
พิธีต่างๆ ของ
อ าเภอประโคนชัย 

- อุดหนุนงานรัฐพิธี
ต่างๆ ของอ าเภอ 

ประโคนชัย  
 

15,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนไดร้่วม
ในงานรัฐพิธี

ส าคัญของทาง
ราชการ 

กอง
การศึกษา 

ปกครอง
อ าเภอ 

ประโคนชัย 

6 อุดหนุนกิจกรรมตาม
โครงการจดังานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง 

เพื่ออุดหนุนการ
จัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรยัม ์

อุดหนุนท่ีท าการการ
จัดกิจกรรม จังหวัด
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีพึง

พอใจ 

ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

ปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย ์

7 อุดหนุนโครงการจัดงาน
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
เมืองบุรีรัมย์ (งานวัน
สถาปนาเมืองแปะ) 

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณ(งาน
วันสถาปณาเมือง
แปะ)ให้แก่จังหวัด
บุรีรัมย ์

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมให้จังหวดั
บุรีรัมย ์

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีได้
ร่วมอนุรักษ์
ประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย ์

ประชาชนไดร้่วม
อนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

ปกครอง
จังหวัดบุรีรมัย ์

รวม  7  โครงกำร - - 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 -164- 



  

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.6   แผนงานรักษาความสงบภายใน   

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการฝึก
ทบทวนและการสวนสนาม
วันอาสาสมคัรป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจ าปี 2561 

เพื่ออุดหนุนการ
จัดกิจกรรมการ
ฝึกทบทวนและ
สวนสนาม (อป
พร.) อ าเภอ 
ประโคนชัย  

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

สามารถ
ช่วยเหลือ

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือนร้อน

จากภัยต่างๆ 
ได้เร็วขึ้น 

ส านักปลัด
(งานป้องกัน) 

กองช่าง 

2  อุดหนุนโครงการฝึกซ้อม 
แผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ประจ าปี 
2561 

เพื่ออุดหนุน
กิจกรรมการ
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ
ภัย อ าเภอ 
ประโคนชัย 

อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอ 
ประโคนชัย 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

สามารถ
ช่วยเหลือ

ประชาชนท่ี
ได้รับความ
เดือนร้อน

จากภัยต่างๆ 
ได้เร็วขึ้น 

ส านักปลัด
(งานป้องกัน) 

กองช่าง 

รวม 2 โครงกำร   20,000 20,000 20,000 20,000     

แบบ ผ. 02 
-165- 



  

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.7   แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1  โครงการสมทบ
เงินกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 
 

เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการของ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองบอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบอน 1 
ครั้ง/ปี (สมทบร้อยละ 
60 ของเงินท่ี สปสช. 
โอนมา) 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่พึงพอใจ 

การบริหาร
จัดการของ

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
อบต. หนอง
บอน มีความ
คล่องตัวเกิด
ประสิทธิภาพ

สูงสุด 

กอง
สวัสดิการ 

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 

รวม  1  โครงกำร   200,000 200,000 200,000 200,000     
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
-166- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 5 :  ด้านการบรหิารจดัการ     
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
        ยุทธศำสตร์ด้านกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรบริหำรระบบรำชกำร 
 4.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงำนที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุน ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอประโคนชัย 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างฯ 
อ าเภอประโคนชัยมี
เครื่องมือเครื่องใช้ที่

เหมาะสมและ
เพียงพอในการ

ปฏิบัติงาน 

  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างฯ  
ให้แก่องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
อ าเภอประโคนชยั  ที่
รับผิดชอบ ในการ
ด าเนินการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนครั้ง
ของการ
อุดหนุน 

ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
อ าเภอประ
โคนชัยมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ท่ี
เหมาะสม

และเพียงพอ
ในการ

ปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้าง
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอ

ประโคนชัย 

รวม  1  โครงกำร   20,000 20,000 20,000 20,000     
 

 
 

 

แบบ ผ. 02 -167- 



  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน 
บ้านพูนสุข  หมู่ที่ 4 -บ้าน
สุขส าราญ หมู่ที่ 10 
 

เพือ่ให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,500 
เมตร กว้าง 5-8 เมตร 
หนา 0.05  เมตร 

5,000,000 4,000,000 
 

3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 
 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ผิวจราจรแบบแอสฟสัท์ติก 
เชื่อมต่อระหว่างต าบลจาก
บ้านหนองน้ าใส หมู่ที่ 6 
ถึงบ้านไพรวัลย์น้อย  
ต าบลเขาคอก 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐาน 
ใช้ในการสัญจร ได้
สะดวก 
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 
และขนส่งสินค้าทาง 
การเกษตร 

ระยะทางยาว 4,000 
เมตร  กว้าง 5-8  
หนา 0.05  เมตร 
  

4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 03 -168- 



  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อม 
ต่อระหว่างต าบลจากบา้น 
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านศรีตะครอง  ต าบล 
ปังก ู

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก 
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

ระยะทางยาว 4,000 
เมตร กว้าง 5-8 เมตร 

หนา 0.05  เมตร 
 

5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อม 
ต่อระหว่างต าบลจากบา้น 
พูนสุข หมู่ที่ 4 ถึงบ้าน
หนองคูน ต าบลละเวี้ย 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัยและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร 

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

4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลจากบ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านหนองไผ ่ ต าบล 
โคกมะขาม 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก 
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 2,500   
เมตร กว้าง 5-8 เมตร   
หนา 0.05  เมตร 
  

5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองน้ าขุ่นหมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบอน อ. ประ
โคนชัย  จ.บุรีรมัย ์

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค 
บริโภค 
  

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส  
ขนาดจุ 100 ลบ.ม. 
หอถังสูงจุ 30 ลบ.ม. 

5,000,000 5,000,000 - - ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
  

ประชาชนม ี
น้ าใช้ 
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบแอสฟัสท์ติก เชื่อมต่อ
ระหว่างต าบลจากบ้าน
หนองโจรง หมู่ที่ 8 ถึง
บ้านหนองไผ ่ ต าบล 
โคกมะขาม 

เพื่อให้มีถนนท่ีได้
มาตรฐานใช้ในการ
สัญจร ไดส้ะดวก 
รวดเร็วมีความ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 2,500   
เมตร กว้าง 5-8 เมตร   
หนา 0.05  เมตร 
  

5,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 
ปลอดภัย
มาก 
ขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองน้ าขุ่นหมู่ที่ 5 
ต าบลหนองบอน  
อ. ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค 
บริโภค 
  

ก่อสร้างถังเก็บน้ าใส  
ขนาดจุ 100 ลบ.ม. 
หอถังสูงจุ 30 ลบ.ม. 

5,000,000 5,000,000 - - ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
  

ประชาชนม ี
น้ าใช้ 
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น้ าบ้านห้วยเสลา หมู่ที่  2 
ต.หนองบอน              
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ าประปา 
และท าการเกษตร 
จ านวน 5 หมู่บ้าน 
  

ขุดลอกอ่างเก็บน้ า
บ้านห้วยเสลา  
หมู่ที่ 2 
  

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ต่อการ 
อุปโภค 
บริโภค 
และท าการ 
เกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอก 
หนองน้ าขุ่น  หมู่ที่ 5,6,9 
ต.หนองบอน  
อ.ประโคนชัย              
จ.บุรีรมัย ์

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ าประปา 
และท าการ
เพาะปลูกเลี้ยง
สัตว ์

ขุดลอก        
หนองน้ าขุ่น 
หมู่ที่ 5,6,9 

10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
เพียงพอ 

ประชาชนม ี
น้ าใช้ 
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 
  
  
  

 

 

 

แบบ ผ. 03 
-172- 



  

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่  1  ด้านเศรษฐกิจ 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอก       
หนองลุมปุ๊ก บ้านพูนสุข  
หมู่ที่  4  ต.หนองบอน อ.
ประโคนชัย จ.บุรีรมัย ์

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อการ
ผลิตน้ าประปา 
และท าการเกษตร 

ขุดลอกหนอง     
ลุมปุ๊ก บ้านพูนสุข 
หมู่ที่ 4 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ต่อการ 
อุปโภค 
บริโภค 
และท าการ 
เกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกหนอง  
กะยูง บ้านยาง  หมู่ที่ 3 
อ.ประโคนชัย  จ.บุรีรัมย ์

เพื่อให้มีน้ า
เพียงพอต่อการท า
การเกษตร 
  

ขุดลอกหนอง   
กะยูง  หมู่ที ่ 3  

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ
ของ 
ประชาชน 
มีน้ าใช้ 
เพียงพอ 

ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ต่อการท า
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 10   โครงการ - - 57,000,000 49,000,000 39,000,000 39,000,000 - - - 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
        1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน
ที่รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
(ม.3, ม.5 ,ม. 6, ม.11) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

- ระบบประปาผวิดินขนาด
ใหญ่                           
ตามแบบกรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1. ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
2. ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าด้วย
พลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลา
เซลล์)  

เพื่อประหยดัพลังงาน
เป็นพลังงานทดแทน
และระบบสูบน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ติดต้ังตามจุดที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน จ านวน 11 
หมู่บ้าน ในเขต อบต.หนอง
บอน 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนประหยัด
ค่าใช้จ่ายในด้าน
การเกษตร 

กองช่าง 

3 ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร ไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซลาเซลล์) 

เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน 

ตามจุดเสี่ยง/จุดส าคัญ  
ภายในต าบลหนองบอน 

1,000,000 
  

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร 
ไปมา 

กองช่าง 
 

รวม  3  โครงกำร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000    

แบบ ผ. 05 
-174- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
  2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการขุดลอกหนองโจรง  
หมู่ที่ 8     

เพื่อเป็นแหล่งน้ าในการ
ท าการเกษตรและ
อุปโภคบรโิภค 

จุดข้างวัดบ้าน 
หนองโจรง จ านวน 33 ไร ่
ลึก  2-3  เมตร 

3,800,000 
  

- - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าขนาด
ใหญ่ หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

กั้นฝายขนาดใหญ่บริเวณ
หนองกันจาน ขนาดกว้าง 
20  เมตร สันฝายสูง 
2.00 เมตร 

- 1,000,000    
 

-  ร้อยละของ
ครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

 ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
สาธารณะจากบา้นยางหมู่ที่  ๓ –
ห้วยพริกบ้านไทรโยง  ต.ละเวี้ย 

เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บน้ า
ใช้ในการเกษตร 

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

- - 800,000 
 

- ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อท า
การเกษตรเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ. 05 -175- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
     2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

4 โครงการขุดลอกหนองอาอ า 
บ้านสุขส าราญ หมู่ที่  10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอในการท า
การเกษตร 

ขุดลอกหนองอาอ า ลึก 2  
เมตร  พื้นที่  19 ไร่ ลึก 
2-3 เมตร 

- 1,500,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ใน
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกหนองตราว  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพื่อการปริโภคและ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ขุดลอกหนองตราว หมู่ที่ 
9 ไร่ ลึก  2-3  เมตร 

1,000,000 - - 
 

-  ร้อยละของ
ครัวเรือนมีน้ า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่างอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดเจาะบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค และใช้ท า
การเกษตร 

ขุดเจาะบาดาล เขต
รับผิดชอบ ต าบล    
หนองบอน หมู่ที่ 1-11 
ความลึกไม่น้อยกว่า  
40 เมตร 

1,100,000 
  

1,100,000 
 

1,100,000 
 

1,100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค 
บริโภคและท า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 05 
-176- 



  

 

 รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 1  ด้ำนเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  3 กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม  

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน     
 2.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร  วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ 
ตัวชีวัด 
(KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

7 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ า
จากห้วยเสว -บ้านหนองน้ าใส
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ตื้นเขิน 

ขนาดกว้าง  3  เมตร ลึก 2-
3 เมตร ยาว 1,000 เมตร 

500,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ  

เพื่อให้น้ าไหล
สะดวกไม่ตื้นเขิน 

คลองน้ าสาธารณะ ในเขต
พื้นท่ี ต าบลหนองบอน 
จ านวน 11  หมู่บ้าน 

1,000,000 500,000  500,000  500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
 

9 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะ   เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

ขุดสระในเขตพื้นท่ี ต าบล 
หนองบอน จ านวน 11 
หมู่บ้าน 

1,000,000 500,000  500,000  500,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

10 โครงการผันน้ าเข้าสู่พื้นที่ทาง
การเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้
เพือ่การเกษตร 

จากอ่างเก็บน้ าบ้านห้วย
เสลา หมูท่ี 2 ไป หมู่ท่ี 
1,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

- 10,000,000 - - ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

 ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการเพิม่ผลผลิตการ
ประมงในแหล่งน้ า 

เพื่อเพิ่มผลผลิตด้าน
การประมงให้กับ
เกษตรกร 

สนับสนุนพันธุปลาให้
เกษตรกร  หมู่ท่ี 2 

157,000 
  

157,000 
 

157,000 
 

157,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เกษตรกรมีพันธุ์
ปลาไว้บริโภค 

กอง
สวัสดิการฯ 

รวม  11  โครงการ 8,557,000 14,757,000 3,057,000 2,257,000    

แบบ ผ. 05 
-177- 



  

 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
ส ำหรับ ประสำนโครงกำรพัฒนำจังหวัด 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน อ ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ยุทธศำสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
 3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
  

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

  

หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หลัก 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่
รองรับเด็กนักเรียนเพิม่ขึ้น
ในปีถัดไป 
  

เพื่อให้มีอาคาร
เพียงพอต่อจ านวน
เด็ก 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยเสลา หมู่ที่ 2 

- -  - 1,000,000 ร้อยละของเด็ก 
นักเรียนท่ีพึงพอใจ 
  

เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียนในอัตราส่วนท่ี
เหมาะสมกัน 
  

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองน้ าขุ่น 

เพื่อให้มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองน้ าขุ่น หมู่ที่ 5 

2,500,000 - - - ร้อยละของเด็ก 
นักเรียนท่ีพึงพอใจ 
  

เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียนท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
  

 กองช่าง 

  
     

  
3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหนองบอน 
เพื่อให้มีอาคารที่ได้
มาตรฐาน 
  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองบอน หมู่ที่ 1 

2,500,000 2,500,000 - - ร้อยละของเด็ก 
นักเรียนท่ีพึงพอใจ 
  

เด็กนักเรียนมีอาคาร
เรียนท่ีได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
   กองช่าง 

    
      

   
  

รวม  3  โครงกำร 5,000,000 2,500,000 - 1,000,000 
   

 

แบบ ผ. 05 
-178- 



  

 

 
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส ำหรับ โครงกำรพัฒนำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรโดยไม่ใช้งบประมำณ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 
ก. ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 3 :  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ข. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ  
ตัวช้ีวัด (KPI) 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำน 
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ 
หน้าบ้านน่ามอง 

เพ่ือให้หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่

สวยงาม เจริญ
ตาแก่ผู้พบเห็น 

หน้าบ้านมี
ความสะอาด 
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

เป้าหมาย 
- หมู่บ้านในต าบลหนองบอน 11 

หมู่บ้าน 
 
ผลผลิต 
- กิจกรรมการประกวดหมู่บ้าน 
- กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้  

 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 10,000 จ านวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

และผ่าน
เกณฑ์การ
ประกวด 

หมู่บ้านมี
ทัศนียภาพที่

สวยงาม 
เจริญตาแก่ผู้
พบเห็น หน้า
บ้านมีความ
สะอาด เป็น

ระเบียบ
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงกำร - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 

แบบ ผ. 06 -179- 



  

 

-180- 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

เพ่ือใช้ส าหรับ
เก็บฎีกาและ
เอกสารต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  
- จ านวน 4 หลัง                    
- ขนาดไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 1,800 

มม. 
- มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตามมาตรฐาน 

มอก.  

7,000 7,000 7,000 7,000 ส านักปลัด 
กองคลัง 

2 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บ
เอกสาร 

เพ่ือใช้ส าหรับ
เก็บเอกสาร
ต่างๆ 

ตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อน 2 บาน  
- จ านวน 4 หลัง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ฟุต  
- มี 1 แผ่นชั้น (2 ช่อง)  
- หน้าบานมีกุญแจล็อค 

5,500 5,500 5,500 5,500 ส านักปลัด 
กองคลัง 

3 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้โชว ์ เพ่ือใช้ส าหรับ
เก็บเอกสาร
ต่างๆ 

ตู้โชว์กระจก แบบ 3 บาน 
- จ านวน 1 หลัง 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 180 × 120 × 35 ซม. 
- มี 2 แผ่นชั้น (3 ช่อง) 

12,000 - - - ส านักปลัด 

4 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องโทร 
สาร 

เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

- จ านวน  1  เครื่อง ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  2559 

30,000 - - - ส านักปลัด 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ให้การบริหารงาน
ในส านักปลัดเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โต๊ะท างาน 1  ตัว ตามราคา
ท้องตลาด 

7,000 - - - ส านักปลัด 

6 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก้าอ้ีท างาน ให้การบริหารงาน
ในส านักปลัดเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เก้าอ้ีท างาน  4  ตัว ตามราคา
ท้องตลาด 

4,000 4,000 8,000 - ส านักปลัด 

7 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เกา้อ้ีบริการ
ประชาชน 

เพ่ือไว้บริการ
ประชาชนในเขต
พ้ืนที่ 

- เก้าอ้ีบริการประชาชน   
- ตามราคาท้องตลาด 

- 30,000 - - ส านักปลัด 

8 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โทรศัพท์ เพ่ือให้การ
บริหารงานในส านัก
ปลัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โทรศัพท์ จ านวน   1  เครื่อง 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

2559 

20,000 - - - ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

รถยนต์
ส่วนกลาง 

เพ่ือให้การท างาน
และการติดต่อ
ราชการเป็นไปด้วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

-รถยนต์ กระบะ 4 ประตู 
 1 คัน 
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

1,000,000 - - - ส านักปลัด 

10 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โพเดี่ยม เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โพเดี่ยม  1 ตัว 
- ตามราคาท้องตลาด 

30,000 - - - ส านักปลัด 

11 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

กล้องถ่ายรูป
ดิจิตอล กล้อง 

DSLR 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  
กล้อง  DSLR  จ านวน 1 เครื่อง 

57,000 - - - กองคลัง 

12 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่าย
เอกสาร 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-เครื่องถ่ายเอกสารจ านวน 1 
เครื่อง 
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
2559 

100,000 - - - กองคลัง 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 บริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่อง 
ปรับอากาศ 

เพื่อปรับอุณหภูมิใน
ห้องท างานของ และ
ห้องประชุมอบต.
หนองบอนให้เหมาะ
แก่การท างาน สร้าง
บรรยากาศการท างาน
ที่ดี 

- เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 
เครื่อง ขนาด 30,000 บีทียู 

- ติดตั้งที่ ที่ท าการ อบต. 
หนองบอน 

35,000 35,000  -  - ส านักปลัด 

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เต้นท์ เพื่อไว้บริการ
ประชาชน ในต าบล
หนองบอน 

- จ านวน  5  หลัง 150,000 - - - ส านักปลดั 

15 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
เอกสารทั่วไป 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องส ารองไฟจ านวน 2 ชุด 

- ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการ 
ICTก าหนด 

50,000 - - - ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

16 บริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

เพ่ือใช้ในการพิมพ์
เอกสารต่างๆ 

- จ านวน 3 เครื่อง 
- ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการ 

ICTก าหนด 

34,000  17,000  - - ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

 

แบบ ผ. 08 



  

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

ถังดับเพลิง เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ถังดับเพลิงจ านวน  20 ถัง 
ตามราคาท้องตลาด 

-   36,000  - ส านักปลัด 

18 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

สายส่งน้ า
ดับเพลิง 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สายส่งน้ าดับเพลิง ยาง  100 เมตร 
-ตามราคาท้องตลาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
  
 

19 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

ชุดดับเพลิง เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ชุดดับเพลิงจ านวน  2  ชุด 
- ตามราคาท้องตลาด 

60,000 - - - ส านักปลดั 
  
 
  

20 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องฉีดน้ า
แบบสายสะพาย 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เครื่องฉีดน้ าสายสะพาย จ านวน  1 
เครื่อง 

-  ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  
2559 

20,000 - - - ส านักปลดั 
  
 
  

21 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

หัวฉีดน้ า 
ด้าม ปืน  

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- หัวฉีดน้ าด้ามปืน จ านวน 1 หัว 
- ตามราคาท้องตลาด 

20,000 - - - ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

22 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

สายสบูน้ า  เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-สายสูบน้ า  
ตามราคาท้องตลาด 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 

23 แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

กล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อเป็นการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- จ านวน 10 ตัว 
- ตามคณุสมบัติที่คณะกรรมการ ICT

ก าหนด   

1,000,000 - - - ส านักปลดั 

24  แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร เพื่อใช้ส าหรับเก็บฎีกา
และเอกสารต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  
- จ านวน 4 หลัง                    
- ขนาดไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 

1,800 มม. 
- มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตาม

มาตรฐาน มอก.  

7,900 7,900 7,900 7,900 กอง
การศึกษา 

25 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

โต๊ะท างาน ให้การบริหารงานใน
กองการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

โต๊ะท างาน 1  ตัว ตามราคาท้องตลาด 7,000 - - - กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน ให้การบริหารงานใน
กองการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- เก้าอี้ท างาน  4  ตัว ตามราคา
ท้องตลาด 

4,000 4,000 8,000 - กอง
การศึกษา 

27 แผนงาน
การศึกษา 

 ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
เอกสารทั่วไป 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่อง
ส ารองไฟ 

- จ านวน 1 ชุด 
- ตามคณุสมบัติที่คณะกรรมการ ICT

ก าหนด 

29,000 29,000 29,000 29,000 กอง
การศึกษา 

 

28  แผนงาน
การศึกษา 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

เพื่อใช้ในการพิมพ์
เอกสารต่างๆ 

- จ านวน 4 เครื่อง 
- ตามคณุสมบัติที่คณะกรรมการ ICT

ก าหนด 

68,000 - - - กอง
การศึกษา 

  
29 แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้ท างาน เพื่อให้การบริหารงาน
ในกองช่างเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- เก้าอี้ท างาน  4  ตัว ตามราคา
ท้องตลาด 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

30 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ส าหรับเก็บ
ฎีกาและเอกสาร
ต่างๆ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
เปิด  
- จ านวน 4 หลัง                    
- ขนาดไม่น้อยกว่า 900 × 450 

× 1,800 มม. 
- มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตาม

มาตรฐาน มอก.  

15,800 - 15,800 - กองช่าง 

31 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

วิทยุสื่อสาร เพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารงาน
ช่างระยะไกลให้
คล่องตัวและเกิด
ความสะดวก
รวดเร็ว 

วิทยุสื่อสาร  จ านวน  5 เครื่อง 
-ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์    

- 60,000 - - กองช่าง 

32 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ยานพาหนะ
รถยนต์กระบะ 
4 ประตู ยก

สูง 

เพ่ือใช้ออกพ้ืนที่
ส ารวจงานและ
ตรวจสอบควบคุม
งานก่อสร้าง 

- รถยนต์กระบะ 4 ประตู  1 คนั 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

2559 

1,000,000 - - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์ 
(Printer) 

 ใช้ในการปริ้นสีที่มี
ความคมชัดสูงและ
รวดเร็วเพื่อการพิมพ์
แบบงานก่อสร้าง 

- จ านวน 1 เครื่อง 
- ตามคณุสมบัติที่คณะกรรมการ ICT

ก าหนด 

30,000 - - - กองช่าง 

34  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์งาน
ก่อสร้าง 

ชุดทดสอบความ
ข้นเหลวของ

คอนกรีต 
slump Test  

เพื่อใช้ทดสอบความ
ข้นเหลวของคอนกรีต 

- ชุดทดสอบ จ านวน 1 ชุด 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

2559 

6,000 - - -   
กองช่าง 

  

35  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์งาน
ก่อสร้าง 

เครื่องตัดเหล็ก เพื่อใช้ในงานตัดเหล็ก - เครื่องตัดเหล็กจ านวน 1 เครื่อง 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

2559 

9,000 - - - กองช่าง 
 

36 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์งาน
ก่อสร้าง 

สว่านไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานเจาะ - สว่านไฟฟ้า จ านวน  1 เครื่อง 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

2559 

3,500 - - - กองช่าง 

37 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์งาน
ก่อสร้าง 

เครื่องเจียร
ไฟฟ้า 

เพื่อใช้ในงานเจียร - เครื่องเจียร จ านวน 1 เครื่อง 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์  

2559 

3,000 - - - กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิน่สี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

38  แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑง์าน
ก่อสร้าง 

สายไฟฟ้ากัน
น้ าพร้อมปลั๊ก   

เพ่ือใช้เชื่อมต่อ
ปลั๊กไฟกับอุปกรณ์
ไฟฟฟ้า 

- สายไฟฟ้ากันน้ าพร้อมปลั๊ก 
100  เมตร 

- ราคาตามท้องตลาด 

5,000 - - -   
กองช่าง 

  
39  แผนงานเคหะ

และชุมชน 
ครุภณัฑ์งาน

ก่อสร้าง 
ชุดเครื่องมือ

ประแจ 
ใช้ในการถอดและ
ประกอบอุปกรณ์งาน
ช่าง ต่างๆ 

- ชุดเครื่องมือประแจ  
- จ านวน 1 ชุด  
- ราคาตามท้องตลาด 

2,500 - 
 

- - กองช่าง 

40  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ์งาน
ก่อสร้าง 

ชุดพ่วง
รถจักรยานยนต ์

ใช้ขนส่งวัสดุจ านวน
มากๆ 

- ชุดพ่วงรถจักรยานยนต์  จ านวน 1 
ชุด 

- ราคาตามท้องตลาด 

10,000 - - - กองช่าง 

41  แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

ช้ันเหล็กวาง
สิ่งของอุปกรณ์
ก่อสร้างประปา 

เพื่อใช้เก็บอุปกรณ์
เครื่องมือช่างและ
อุปกรณ์ประปาให้
เรียบร้อย 

- ช้ันเหล็กวางของ จ านวน 1 หลัง  
- ราคาตามท้องตลาด 

10,000 - - - กองช่าง 

42 แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือ
การแพทย์ 

เคมีภณัฑ์ 
สารส้ม 

เพื่อใช้ในด้านงาน
ประปา 

- เคมีภณัฑ์ สารส้ม 
- ราคาตามท้องตลาด 

50,000 - - - กองช่าง 

43 แผนงานการ
พาณิชย ์

ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์

หรือ
การแพทย์ 

เครื่องพ่นหมอก
ควันเพ่ือก าจัด

ยุงลาย 

-เพื่อป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 -เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 2 
เครื่อง 
-ราคาตามท้องตลาด 

- ๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 กอง
สวัสดิการฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบอน 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน 
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

44 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน  

ตู้เก็บเอกสาร เพื่อเก็บแฟ้มเอกสาร
ให้เป็นระเบยีบ 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด  
- จ านวน 1 หลัง                    
- ขนาดไม่น้อยกว่า 900 × 450 × 

1,800 มม. 
มี 3 แผ่นชั้น (4 ช่อง) ตามมาตรฐาน 
มอก. 

7,900 - - - กอง
สวัสดิการ 

45 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เก้าอี้แบบปรับ 
2 ระดับ 

เพื่อให้การบริหารงาน
ในกองสวัสดิการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- เก้าอ้ีปรับ 2 ระดับ จ านวน 1  
ตัว ตามราคาท้องตลาด 

4,000 4,000 4,000 4,000 กอง
สวัสดิการ 

46 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

 กล้องถ่ายรูป เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- กล้องถ่ายรูป จ านวน 1 เครื่อง 
- ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  

2559 

10,000 - - - กอง
สวัสดิการ 

47 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 1 เครื่อง 

- ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการ 
ICTก าหนด 

22,000 - - - กอง
สวัสดิการ 

รวม 3,981,000 338,400 156,200 188,400 
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ส่วนที่ 5  
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
1.กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

      แน วทางการ พิ จารณ าการติ ดตามและประเมิ นผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ น ต ามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอนใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3.สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม  
  3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
  - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
  (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
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  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
  (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบ
การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
  (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Model)  
  (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
  (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  - ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

4.1  ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
การติดตามและประเมินผลคุณภาพของโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนา ไม่ใช่อยู่ที่ผลผลิตที่เกิด

จากการด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นผลงานเชิงประจักษ์ทางกายภาพเพียงอย่างเดียว เพราะยังไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ แต่ต้องประเมินผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลงานของโครงการ ซึ่งมักจะเกิดภายหลังจากสิ้นสุด
โครงการไปแล้ว จึงมักปรากฏว่าไม่มีการด าเนินงานในส่วนของการค้นหาและพิสูจน์ผลลัพธ์ เพราะใช้เวลานาน
กว่าจะเห็นผล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเน้นการลุยจัดท าโครงการไปข้างหน้ามากกว่าจะมองย้อนหลังไปดู
ว่าผลงานที่ด าเนินงานไปแล้วเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความคาดหวังหรือไม่ 

ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้น คือ การที่พิจารณาว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการ
ด าเนินโครงการนั้นๆ หรืออาจจะมองว่าโครงการ/กิจกรรมได้สร้างความเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้น  แต่การพิจารณา
ผลลัพธ์และผลกระทบในเบื้องต้นอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะยังมีประเด็นอีกหลายประเด็นที่ควรพิจารณา
และค านึงถึง เพราะผลลัพธ์และผลกระทบมีทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งที่อยู่ในแผนและอยู่นอกแผน (เกิน
ความคาดหมาย) นอกจากนั้น ผลลัพธ์และผลกระทบอาจจะเป็นผลที่มาจากการด าเนินงานหลายปีหรือเป็นส่วน
หนึ่งของสถานการณ์ ซึ่งอาจจะยากที่จะพิสูจน์ว่าเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการด าเนินโครงการ  โดยปกติผลกระทบ
มักจะเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ เนื่องจากจะมีกระบวนการที่ใช้ทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร เวลา งบประมาณ ชื่อเสียง 
เพ่ือให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ผลผลิต ซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ในพฤติกรรมเกิดการใช้
ประโยชน์ที่เรียกว่า ผลลัพธ์  

ผลลัพธ์อาจจะอธิบายได้ว่า เป็นสิ่งที่วัดได้ง่ายหรือเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก เป็นผลต่อขยายจากการเกิด
ผลผลิตของโครงการ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์และผลกระทบแล้วคนส่วนใหญ่มักสนใจผลลัพธ์มากกว่า
ผลกระทบ 
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ผลกระทบ (Impact) มักจะเป็นสิ่งที่เป็นความแตกต่างอันเนื่องจากผลการด าเนินโครงการ ซึ่งผู้มี
ส่วนได้เสียมักจะให้ความสนใจ ซึ่งได้แก่ 

(1)   ประชาชน (ผู้รับบริการ/ผู้ใช้บริการ) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องต่างต้องการเห็น “สิ่งที่ดี” จากการ
ด าเนินโครงการ 

(2)  ผู้ให้เงินงบประมาณด าเนินโครงการ ต้องการเห็นว่า ผลการใช้งบประมาณสร้างความ
แตกต่างอย่างไรบ้าง 

(3)  ชุมชน/หมู่บ้าน ภาคประชาสังคมที่ต้องการดูว่าโครงการ/กิจการ ได้สร้างผลงานทางบวก
อย่างไร 

การที่จะวัดผลลัพธ์และผลกระทบได้ จะต้องค้นหาดัชนีชี้วัดที่ดี (Good Indicator) ของสิ่งที่คิดว่า
ได้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบกันได้ วัดได้ 

ในปัจจุบันมีการน าผลกระทบมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอนาคตการพัฒนา เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นความ 
พยายามที่จะน าไปสู่การสร้างความมั่นคงและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสามารถจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม
ตามศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย เป็นตัวก าหนดลักษณะความสัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายที่เป็นไปได้ มีดังนี้ 

(1) การก าหนดทิศทาง (Direction setting) – แนวทางกว้างๆ ของนโยบายและการพัฒนา 
(2) การจัดล าดับความส าคัญ (Determining priorities) – ถือเป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญที่สุดของ

การมองอนาคตและเป็นแรงผลักดันในอันที่จะจัดการกับข้อจ ากัดทางทรัพยากรและความเรียกร้องต่อการพัฒนา 
(3) ความสามารถในการคาดการณ์อนาคต (Anticipatory intelligence) – ระบุแนวทางใหม่ๆ 

ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะมีบทบาทมากต่อการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาในอนาคต 
(4) การสร้างความเป็นเอกฉันท์ (Consensus generation) – ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอน) หมู่บ้าน/ชุมชนและประชาชน มีความเห็นตรงกันมากขึ้นในการ
บ่งชี้ความต้องการหรือความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข 

(5) การสนับสนุนการตัดสินใจ (Advocacy) – ส่งเสริมการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนา 

(6) การสื่อสารและการศึกษา (Communication and education) – ส่งเสริมการสื่อสารภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน ชุมชน และการสื่อสารภายนอกกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งการให้การศึกษาแกป่ระชาชนทั่วไป ข้าราชการ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ 
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา อาจจะท าได้ด้วยการพยายามแยกออกมาเป็นต้นทุนและ

ผลประโยชน์ (Costs and Benefits) ของการพยายามวัดค่าของผลลัพธ์และผลกระทบ เช่น 
(1) การส ารวจความต้องการของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีต้นทุนด้านเวลาและงบประมาณ

ด าเนินการ 
(2) การประชุมหารือ หาข้อยุติในการวางแผนและการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมการในประเด็นที่

จะต้องพิจารณา การส ารวจหาผลลัพธ์และผลกระทบเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและอาจจะยาวนาน และอาจจะ
รวมไปถึงการทบทวนแผนพัฒนาหรือกลยุทธ์ 
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(3) ระบบการติดตามและประเมินผลโครงการ อาจจะจ าเป็นต้องพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาได้แล้ว 
บุคลากรจะต้องท าความคุ้นเคย ท าความเข้าใจเพ่ือจะใช้งานได้ รวมทั้งต้องการการฝึกอบรม 

(4) อาจจะต้องพิจารณาข้อมูลที่ได้มา สอบทานคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล การ
จัดท ารายงาน การจัดเก็บฐานข้อมูล  

ส่วนประโยชน์ที่เกิดจากการติดตามและประเมินผล (การวัดผลลัพธ์และผลกระทบ) ได้แก่ 
(1)  โครงการ/กิจกรรมจะสามารถเพ่ิมความมุ่งเน้น เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบที่ควรจะ

เป็น ซึ่งจะให้ข้อมูลประกอบการวางแผนพัฒนาและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น 
(2)  ผลกระทบทางลบ ควรจะน ามาพิจารณาและค านึงถึงอย่างมีธรรมาภิบาลมากกว่าพยายาม

ปกปิดและละเลย 
(3)  ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลลัพธ์และผลกระทบ จะช่วยให้เกิดมุมมองและความเข้าใจในส่วนที่

เป็นผลต่อสังคม ประชาคม ที่นอกเหนือจากพันธกิจ เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์และบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เพียงด้านเดียว 

(4)   สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลในการสนับสนุนเพ่ือของบประมาณ
ได้ดีขึ้น 

แนวคิดท่ีอาจจะน ามาใช้ในการติดตามและประเมินผล (ผลลัพธ์และผลกระทบ) อาจจะมีหลาย
แนวทาง เนื่องจากความแตกต่างของโครงการและข้ึนกับ 

-  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ 
-  ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 
-  ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
   

*********************************** 
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 

เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 65 
 3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
 3.5  กลยุทธ์ (5) 
 3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 3.8  แผนงาน (5) 
 3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมลูพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี ้
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล  
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้ า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2)  ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง  
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3)  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

(2)  

(6)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ้าป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินคา้
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

(7)  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภเูขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารอื  
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2.  การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
(1)  การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2)  การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
2.  การวิเคราะห์

สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(3)  การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ขอ้มูลด้านรายได้ครัวเรือน  การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5)  การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ี เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6)  ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)  O-Opportunity 
(โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค) 

(2)  

(7)  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตขุองปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธีการแก้ไขปญัหา การ
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2)  

( 8)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น 
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตัง้งบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลทีไ่ด้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น ผลที่ได้รับ / ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแกไ้ข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร ์
  3.1  ยุทธศาสตร์ของ

องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

  3.2  ยุทธศาสตร์ของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10)  

  3.3  ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย / ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10)  
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ประเด็นกำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
 3. ยุทธศาสตร ์(ต่อ) 
 3.4  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

  3.5  กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะน าไปสู่ การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(5)  

  3.6  เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุง่หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

  3.7  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน้าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5)  

  3.8  แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจากเปา้ประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยนืทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่ การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  

  3.9  ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

  3.10 ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด 
กลุ่ม 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การ
จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
 5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง 
(5) 

 5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
 5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 
(5) 

 5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
 5.7  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
 5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
(5) 

 5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
 5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
 5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า                    

จะได้รับ 
(5) 

 5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวม 100 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 . การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand  และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ,  ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2.  การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

(1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขตา่งๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ  
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลตินั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด ้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนทีไ่มส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร ่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว ้
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  

3.  การประเมินผลการ
น าแผนพฒันา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

(1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบตัิราชการที่ บรรลุ วัตถุ ประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4.  แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

(1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ 
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT  Analysis/Demand  
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ บรูณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
(2) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

10  

5. โครงการพัฒนา 
  5.1  ความชัดเจนของ

ช่ือโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมคีวาม
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 5. โครงการพัฒนา(ต่อ) 
 5.2  ก าหนด

วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

  5.3  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

ภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเปน็ทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมาย
คืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พ้ืนท่ีด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

  5.4  โครงการ มีความ
สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร ์
20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

  5.5  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสยัทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิ
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสูผ่ลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1)  การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมคีุณภาพ     (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

  5.6  โครงการ มีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม  (2)  เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้าไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยัและ
พัฒนา แล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

-203- 



  

 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
รำยละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
  5.7  โครงการ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดที่ ได้ก าหนดขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถ
แยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้ก าหนดขึน้ท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5)  

  5.8  โครงการแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจนหรือ
การเสริมสร้าง
ใหป้ระเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง  
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน 
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยาย
ได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

  5.9  งบประมาณ มี
ความ
สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการ
ในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)     
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity)  (5) ความโปร่งใส  
( Transparency) 

(5)  

  5.10 มีการประมาณ
การราคาถูก 
ต้องตามหลัก
วิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการ ราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไมม่ากกว่าหรือไม่
ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้บัญญัต/ิ
เทศบัญญตัิ เงินสะสม หรือรายจา่ยพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

  5.11  มีการก าหนด
ตวัช้ีวัด (KPI) 
และสอดคล้อง
กับตถุประสงค์
และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key  Performance Indicator : 
KPI)ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ไดร้ับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

  5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงคห์รือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ ควรค านึงถงึ (1) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบสุิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5)  

รวมคะแนน 100  
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