แผนพัฒนาทองถิ่น
((พ.ศ.2561 – 2565)

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
อําเภอปะคํา จังหวัดบุรรี ัมย

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
ขององคการบริหารส!วนตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
ส!วนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู!บานหรือตําบล
ตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย อยูหางจากตัวอําเภอปะคําประมาณ
6 กิโลเมตร เป!น 1 ใน 4 ตําบลในเขตอําเภอปะคํา มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับองคกรปกครองสวนท,องถิ่นอื่นๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
จด
องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ
ทิศตะวันออก จด
องคการบริหารสวนตําบลไทยเจริญ
ทิศตะวันตก
จด
องคการบริหารสวนตําบลโคกมะมวง
ทิศใต,
จด
องคการบริหารสวนตําบลหูทํานบ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
มีลักษณะพื้นที่เป!นที่ราบสูง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
มี 3 ฤดู ได,แก ฤดูร,อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีลักษณะอากาศแบบร,อนชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเป!นดินรวนปนทรายเหมาะแกเพาะปลูกและการทําเกษตรกรรม

2. ดานการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตําบลหนองบัวประกอบด,วยจํานวนหมูบ,าน 12 หมูบ,าน
2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู,บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก,ไขเพิ่มเติมถึงป>จจุบัน มีจํานวน 12 หมูบ,าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน,า จะมี ผู,บริหารท,องถิ่น (นายกองคการบริหารสวนตําบล) จํานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบ,านละ 2 คน 12 หมูบ,าน รวมเป!น 24 คน

3.ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ข,อมูลจํานวนประชากร 3 ปA ย,อนหลัง พ.ศ. 2560 - 2562
(ข,อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
ป: พ.ศ.
ป: 2560
ป: 2561
ชาย
3,151
3,169
หญิง
3,199
3,196
รวม
6,350
6,365
3.2 ช!วงอายุและจํานวนประชากร
(ข,อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
ชวงอายุ
เพศชาย (คน)
น,อยกวา 1 ปAเต็ม
41
1 ปA เต็ม – 2 ปA
69
3 ปA เต็ม – 5 ปA
113
6 ปA เต็ม – 11 ปA
286
12 ปA เต็ม – 14 ปA
119
15 ปA เต็ม – 17 ปA
126
18 ปA เต็ม – 25 ปA
314
26 ปA เต็ม – 49 ปA
1,183
50 ปA เต็ม – 60 ปA
453
มากกวา 60 ปA เต็มขึ้นไป
3,171

เพศหญิง (คน)
24
54
76
202
117
125
335
1,230
484
3,186

ป: 2562
3,171
3,186
6,357

รวม (คน)
65
113
189
518
236
251
696
2,413
937
6,357

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว มีโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 3 จํานวน 2 แหง คือ โรงเรียนบ,านหนองน้ําขุน โรงเรียนชุมชนบ,านดอนนางงาม
และมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว จํานวน 1 แหง ซึ่งได,รับการถายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน ซึ่งแสดง
จํานวนนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนในแตละชั้นเรียนของโรงเรียนบ,านหนองน้ําขุน
ระดับชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวม
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 6
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
15
2
8
4
23
6
13
11
19
12
15
9
13
9
18
7
14
12
12
11
12
149
149

8
9
7
90
90

รวม (คน)
17
12
29
24
31
24
22
25
26
20
20
19
239
239

ที่มา ข,อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ของโรงเรียนบ,านหนองน้ําขุน

หมายเหตุ

ตารางที่ 5 ตารางแสดงจํานวนนักเรียนในแตละชั้นเรียนของโรงเรียนชุมชนบ,านดอนนางงาม
ระดับชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
อนุบาล 3/2
รวม
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 1/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 1/2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 2/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 2/2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 3/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 3/2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 4/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 4/2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 5/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 5/2
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 6/1
ชั้นประถมศึกษาปAที่ 6/2
รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 1/1
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 1/2
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปAที่ 3/2
รวม
รวมทั้งสิ้น

จํานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
20
13
10
7
9
10
39
30
18
10
16
11
17
14
18
13
13
11
12
11
16
16
17
16
17
13
17
13
15
13
16
12
192
153
10
11
12
9
17
22
8
10
9
10
56
62
287
245

รวม(คน)

หมายเหตุ

33
17
19
69
28
27
31
31
24
23
32
33
30
30
28
28
345
21
21
39
18
19
118
532

ที่มา อ,างอิงข,อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ,านดอนนางงาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองบัว ข,อมูลปA พ.ศ. 2562
- จํานวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน แยกเป!น นักเรียนชาย จํานวน 51 คน นักเรียนหญิง จํานวน 34 คน
ที่มา สวนการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
ข,อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ
จํานวน
1
แหง
- สถานพยาบาล
จํานวน
3
แหง

4.3 อาชญากรรม
อาชญากรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวไมมี เนื่องจากประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวอยูแบบเครือญาติมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ป>ญหาทะเลาะวิวาท
เล็กๆน,อยๆ สามารถให,กํานัน ผู,ใหญบ,าน เป!นผู,ไกลเกลี่ยประนีประนอมได,
4.4 ยาเสพติด
องคการบริ หารสวนตํ า บลหนองบั ว มีการค, า ยาเสพติ ด ที่ ทางราชการสามารถจั บได, เ ป! น
ลักษณะรายยอย จํานวนยาเสพติดจํานวนไมมาก
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวได,มีการสงเคราะหทั้งผู,สูงอายุ ผู,ยากไร, ผู,ปNวยเอดส
ผู,พิการ และได,ดูแลสงเคราะหผู,ที่ไร,ที่อยูอาศัย ของหมูที่ 2 การซอมแซมที่อยูอาศัย และมีการชวยเหลือโดยการ
จัดตั้งกองทุนวันละบาท
4.4 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว ได,รับคัดเลือกจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ให,เป!น “ตําบลต,นแบบด,านการพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห”

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส!ง
มีถนนลาดยางแอลฟ>ลท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
จํานวน
ถนนคอนกรีต
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
สายทางรวม
เสริมเหล็ก(สาย)
หมูที่
(สาย)
แอสฟลส (สาย)
(สาย)
1
7
1
3
3
2
10
5
4
3
8
1
4
4
4
11
6
5
5
8
1
5
1
6
8
4
4
7
6
4
2
8
9
4
5
9
7
5
2
10
7
4
3
11
4
4
12
13
10
รวม
98
2
48
43
ถนนเชื่อมระหวางตําบล
2
2
ถนนในการรับผิดชอบของ
2
หนวยงานอื่น

ทางลําลอง
(สาย)
1
3
4
-

5.2 การไฟฟDา
มีระบบไฟฟRา จํานวน 1,800 ครัวเรือน
5.3 การประปา
มีระบบประปาบาดาล จํานวน 4 หมูบ,าน ได,แก หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 และหมูที่ 8
5.4 โทรศัพท
ป>จจุบันทุกหมูบ,าน ใช,โทรศัพทเคลื่อนที่เป!นสวนใหญ
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนส!ง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกล,ที่สุด ได,แก ไปรษณียปะคํา ตั้งอยู ตําบลปะคํา อําเภอปะคํา จังหวัด
บุรีรัมย หางจากตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย ประมาณ 7 กิโลเมตร

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ราษฎรสวนใหญประมาณร,อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได,แกปลูกข,าว ปลูก
มันสําปะหลัง ข,าวโพด ปลูกเสาวรส ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจ,าง
6.2 การประมง
6.3 การปศุสัตว
ตําบลหนองบัว มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบ,านของตําบล
หนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
6.4 การบริการ
มีร,านบริการทําผม เสริมสวย จํานวน 5 แหง
มีบ,านเชา ในพื้นที่
จํานวน 2 แหง
มีโรงสีข,าวขนาดเล็กในพื้นที่ จํานวน 3 แหง
6.5 การท!องเที่ยว
มีหมูบ,านทองเที่ยว otop นวัตวิถี ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 บ,านหนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอ
ปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
6.6 อุตสาหกรรม
ตําบลหนองบัว อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ จํานวน 1 โรงงาน
6.7 การพาณิชยและกลุ!มอาชีพ
- กลุม ธกส.
3
กลุม
- กลุมออมทรัพย
1
กลุม
- กลุมเกษตร
3
กลุม
- กลุมทอเสื่อกก
1
กลุม
- กลุมเกษตรอินทรีย
1
กลุม
- กลุมเลี้ยงโค
1
กลุม
- กลุมทําดอกไม,จันท
1
กลุม
6.8 แรงงาน
ราษฎรสวนใหญประมาณร,อยละ 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได,แก ปลูกข,าว
มันสําปะหลัง ข,าวโพด เสาวรส ที่เหลือประกอบอาชีพสวนตัวและรับจ,าง

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
- ประชาชนภายในตําบลหนองบัวนับถือศาสนาพุทธ
- ประชาชน หมูที่ 5 บางสวนนับถือศาสนาคริสต
ข,อมูลศาสนสถาน ดังตอไปนี้
วัด มีจํานวน 4 วัด
ได,แก
1. วัดหนองน้ําขุน
2. วัดโคกกลาง
3. วัดหนองบัวทอง
4. วัดดอนนางงาม
สํานักสงฆ 4 แห!งไดแก!
1. สํานักสงฆวัดปNาบอทอง
2. สํานักสงฆวัดหนองน้ําใส
3. สํานักสงฆวัดน้ําอ,อม
4. สํานักสงฆวัดปNาหัวสะพาน
7.2 ประเพณีและงานประจําป:
- ชวงเดือนเมษายน จัดงานวันผู,สูงอายุและสรงน้ําผู,สูงอายุ
- กรกฎาคม แหเทียนเข,าพรรษา เวียนกันเป!นเจ,าภาพทุกหมูบ,าน
- ชวงเดือนตุลาคมจะมีการจัดการแขงขันกีฬาหนองบัวเกมส
7.3 ภูมิปHญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิป>ญญาท,องถิ่นที่โดดเดน คือ
กลุมทอเสื่อกก
ภาษาถิ่น คือ
ภาษาไทยโคราช
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค,าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน คือ
- เสื่อกกบ,านบอทอง
- ผลิตภัณฑจากหมอนมัลเบอรี่

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
แหล!งน้ําธรรมชาติ
- ลําห,วย , ลําน้ํา
- บึง , หนองน้ํา
- ลําเหมือง
- อางเก็บน้ํา

1
9
1
-

สาย
แหง
สาย
แหง

แหล!งน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
2
แหง
- บอน้ําตื้น
10
แหง
- บอโยก
2
แหง
- ระบบประปาหมูบ,าน
4
แหง
8.2 ปIาไม
มีพื้นที่ติดกับเขตอนุรักษ ทําให,ประสบป>ญหาการบุกรุกพื้นที่ปNา
8.3 ภูเขา
พื้นที่เป!นที่ราบระหวางภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรทางธรรมชาติมีคุณภาพระดับปานกลาง

9. อื่นๆ
-

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป*
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแข*งขัน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเท*าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน
จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลี่ ยนแปลงต*า งๆ ที่ ประเทศกํา ลังประสบอยู* ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต*อเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป7นศูนยกลางของการ
พัฒนาอย*างมีส*วนร*วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ*งสู*การเปลี่ยนผ*านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน
กลางไปสู*ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู*ร*วมกันอย*างมีความสุข และนําไปสู*การบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป7าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสู*รายไดสูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม*ต่ํากว*ารอยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศต*อหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติต*อหัว (GNP Per
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในป 2564 เพิ่มขึ้นเป7น 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.)
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ต*อคนต*อป
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 2.5 ต*อป
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม*ต่ํา
กว*ารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม*ต่ํากว*าเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส*งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม*ต่ํากว*ารอยละ 4.0 ต*อป)
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอย*างมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช*วงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเป7นฐานรากที่เอื้อต*อการพัฒนาคน

3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) การกระจายรายไดมีความเท*าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย*างทั่วถึง
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหว*างการอนุรักษและการใชประโยชน
อย*างยั่งยืนและเป7นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู*เศรษฐกิจและสังคมที่เป7นมิตรต*อสิ่งแวดลอม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหว*างการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5. การบริหารราชการแผ*นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร*งใส เป7นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส*วนร*วม
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2. ยุทธศาสตรการสรางความเป7นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแข*งขันไดอย*างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตที่เป7นมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอย*างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
6. ยุทธศาสตรดานการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ยุทธศาสตรดานการต*างประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
1.3 แผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
วิสัยทัศนของกลุมจังหวัด (Vision)
“ประตูอีสานสู*สากล (Northeast gateway to Global communities)”
เป7าประสงคของกลุมจังหวัด (Goals)
“ สังคมเขมแข็ง ประชาชนมั่งคั่ง ”
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด (Strategic Issues)
1. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพื่อการส*งออก (ขาวหอมมะลิ)
2. การพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร
3. การพัฒนาผลิตภัณฑไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท*องเที่ยว

ยุทธศาสตร / กลยุทธของกลุมจังหวัด (Strategies)
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการท*องเที่ยว
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
“เป7นศูนยกลางการท*องเที่ยวอารยธรรมขอมและผูนําดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
“คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร*มเย็น เป7นสุข ในป 2560”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“อนุรักษฟghนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส*วนร*วม สู*สมดุลสิ่งแวดลอมอย*างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
“ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน”
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
“การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล”
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน
“บุรีรัมยเมืองแห*งกีฬา ทรัพยากรการท*องเที่ยวล้ําค*าพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
สู*พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 “เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี”
เป7าประสงค (Goals)
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพึ่งพาตนเองได
2. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอย*างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย
กลยุทธ (Strategy)
1. ส*งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองครวม
2. สรางค*านิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน แล
ประชาชน
3. สนับสนุนและส*งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
4. ส*งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ*มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
5. ปjองกันและแกปkญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น
6. สรางความมั่นคงในอาชีพและรายได
7. ส*งเสริมและแกไขปkญหาดานสาธารณสุขเพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณ
8. ส*งเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
9. เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 “การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา”
เป7าประสงค (Goals)
1. ยกระดับการพัฒนาการท*องเที่ยว
2. ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
3. พัฒนาและฟghนฟูการท*องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอย*างยั่งยืน
4. ความเป7นเลิศทางดานการกีฬา
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการท*องเที่ยว
2. ส*งเสริมการคา การลงทุน และการท*องเที่ยว
3. อนุรักษ ฟghนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปkญญาทองถิ่น เพื่อการ
ท*องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการและรองรับการท*องเที่ยว
5. ส*งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟghนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความ
สมดุลทางธรรมชาติอย*างยั่งยืนและเพื่อการท*องเที่ยวเชิงนิเวศ
6. ส*งเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและผลิตภัณฑชุมชน
7. ส*งเสริมเยาวชนและประชาชนใหเป7นเลิศดานการกีฬาสู*การพัฒนาอาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เป7าประสงค (Goals)
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
กลยุทธ (Strategy)
1. พัฒนาและส*งเสริมการทําเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพในการเพิ่มมูลค*าสินคา
เกษตรกรรม
2. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
3. สรางมูลค*าเพิ่มใหแก*สินคาเกษตรกรรม
4. ส*งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
5. พัฒนาระบบน้ําและแหล*งน้ําเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
6. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เป7าประสงค (Goals)
1. บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน*วยงาน
3. องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

1.6 THAILAND 4.0

ประเทศไทย 4.0 เป7นความมุ*งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู* Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กล*าวคือ ในปkจจุบัน เรายังติดอยู*ใน
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” เราจึงตองการปรับเปลี่ยนเป7น “ทํานอย ไดมาก” นั่นหมายถึงการ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอย*างนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ
1. เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ ไปสู*สินคาเชิงนวัตกรรม
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู*การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิด
สรางสรรค และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสู*การเนนภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น ประเทศไทย 4.0 จึงเป7นการเปลี่ยนผ*านทั้งระบบใน 4 องคประกอบสําคัญ คือ
3.3.1 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปkจจุบัน ไปสู*การเกษตร
สมัยใหม* ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเป7น
เกษตรกรแบบเป7นผูประกอบการ (Entrepreneur)
3.3.2 เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู*ที่รัฐตองใหความช*วยเหลืออยู*ตลอดเวลา
ไปสู*การเป7น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง
3.3.3 เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลค*าค*อนขางต่ํา ไปสู* High Value
Services
3.3.4 เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสู*แรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง โดยมีกลุ*ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เปjาหมาย 5 กลุ*มดวยกัน คือ
3.๔.๑. กลุ*มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
3.4.2. กลุ*มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & BioMed)
3.4.3. กลุ*มเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ หุ*นยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
3.4.4. กลุ*มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมต*อและบังคับอุปกรณต*าง ๆ
ปkญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝkงตัว (Digital, Iot, Artificial Intelligence & Embedded
Technology)
3.4.5. กลุ*มอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค*าสูง (Creative, Culture
& High Value Services)

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

2.1 วิสัยทัศน
“คุณภาพชีวิตประชาชนดีกีฬาประเพณีเลื่องลือยึดถือหลักธรรมมาภิบาล พัฒนางานโครงสรางสู*ชุมชน ”
- พันธกิจ
1. ส*งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนและชุมชนพึ่งตนเองได
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการปjองกันและระงับโรคติดต*อ
3. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและรักษาสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
4. ส*งเสริมการศึกษา ศาสนา งานประเพณีและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส*วนร*วมจากทุกภาคส*วน
6. การปjองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. จัดใหมีและบูรณะพัฒนางานดานโครงสรางพื้นฐาน
- จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาและปรับปรุงงานบริการของประชาชน
2. สรางชุมชนใหเขมแข็ง
3. การศึกษา การสาธารณสุข
4. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5. ยึดแผนพัฒนาตําบลสามปและแผนพัฒนาประจําปเป7นหลักและอาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม
สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานใหเป7นไปตามความจําเป7นและความเดือดรอนของประชาชนและสถานการณ
ปkจจุบัน

นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
ผูบริหารถือความจําเป7นเร*งด*วนในการดูแลเรื่องการอยู*ดีมีสุขของประชาชน โดยจะพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มศักยภาพการหารายไดลดรายจ*ายสรางโอกาสในอาชีพอย*างยั่งยืนใหกับประชาชน
โดยเฉพาะกลุ*มแม*บาน กลุ*มผูสูงอายุ รวมถึงเยาวชนและรวมถึงปkญหาสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญ คือ
1. สานต*อโครงการส*งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อกระจายโอกาสการเขาถึงแหล*งเงินทุนใหแก*
ประชาชนผูมีรายไดนอยสรางทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล*งเงินทุนนอกระบบ ซึ่งจะทําใหประชาชนมีโอกาสใน
การสรางงาน สรางรายไดดวยตนเอง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ*มในตําบล เพื่อใหแต*ละกลุ*มสามารถใชทรัพยากรและภูมิ
ปkญญาทองถิ่นในการพัฒนาสินคา โดยพรอมที่จะสนับสนุนใหชุมชนเขาถึงองคความรูสมัยใหม*แหล*งเงินทุน
และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาดเพื่อเชื่อมโยงสินคาจากชุมชนสู*ตลาดทั้งในประเทศ
และต*างประเทศ
3. ส*งเสริมสนับสนุนโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตโลกรอน โดยส*งเสริมและสนับสนุน
การมีส*วนร*วมของประชาชนและชุมชน ใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะการปลูก
และฟghนฟูทรัพยากรป‚าไมรวมทั้งสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในระดับ
ครัวเรือน
นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะเวลา 4 ป* จะดําเนินนโยบายหลักในการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ตามนโยบายดังนี้
1. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

1.1 นโยบายการศึกษา
1.1.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย*างมีบูรณาการและสอดคลองกันตั้งแต*ระดับ
ปฐมวัยถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา สรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิต
1.1.2 พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรของส*วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ
และคุณธรรมอย*างทั่วถึงต*อเนื่องและกาวทันเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตตและดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล
ตําบล
1.1.3 ส*งเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ
เรียนรูอย*างถูกตอง จัดใหมีการเขาถึงระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอย*างกวางขวาง
1.2 นโยบายการพัฒนาสุขภาพชุมชน
1.2.1 เพิ่มคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นพื้นที่และใหประชาชนเขาถึง
บริการไดโดยง*าย รวมถึงการดูแลเรื่องการปjองกันโรคและการส*งเสริมสุขภาพ
1.2.2 สนับสนุนการส*งเสริมความรูเกี่ยวกับปkจจัยเสี่ยงที่มีผลต*อสุขภาพและทุพโภชนาการที่
นําไปสู*การเจ็บป‚วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตและอุบัติเหตุจากการจราจรพรอมทั้งนํามาตรการภาษีการ
บริโภคสินคาที่เป7นอันตรายต*อสุขภาพมาใชกระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลใหลดละและเลิกพฤติกรรม
เสี่ยงต*อสุขภาพ ร*วมกับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลในตําบล
1.2.3 เพิ่มแรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัคร เช*น อปพร. อสม. เพื่อเป7นกําลังสําคัญใหชุมชนใน
การดูแลเด็ก ผูสูงอายุ และการดูแลผูป‚วยในหมู*บานและการเฝjาระวังโรคในชุมชน
1.2.4 ส*งเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเล*นกีฬาเพื่อสรางสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี สรางนิสัยรักการกีฬาและใชเวลาว*างใหเป7นประโยชน เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ*นและมั่วสุมกับ
อบายมุขและยาเสพติด
1.3 นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1.3.1 สนับสนุนส*งเสริมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพื่อใหมีบทบาทสําคัญในการปลูกฝkงให
ประชาชนเขาใจนําหลักธรรมของศาสนามาใชในการเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย*างเหมาะสม
1.3.2 สืบสานคุณค*าหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป7นวิถีชีวิตประเพณีค*านิยมที่ดีงามภูมิ
ปkญญาทองถิ่นเพื่อการศึกษาเรียนรูและใชประโยชนในการเพิ่มมูลค*าบนฐานความเป7นไทย
1.3.3 พัฒนาแหล*งเรียนรูทางปkญญาและนันทนาการเพื่อส*งเสริมใหวัยรุ*นเกิดการเรียนรูที่
ถูกตองใชเวลาว*างใหเป7นประโยชนมีคุณธรรมเอื้ออาทรต*อผูอื่น
1.4 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
1.4.1 ประสานงานและดําเนินงานชมรมผูสูงอายุกองทุนระบบประกันสุขภาพ และกองทุน
สนับสนุนการวิจัยใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อใหเป7นพลังร*มในการสรางสรรคและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยใหมีประสิทธิภาพในตําบล
1.4.2 สรางความผูกพันและการเรียนรูโดยการพัฒนาใหมีความรูและจริยธรรมเริ่มตั้งแต*เด็ก
และเยาวชนจนครบทุกช*วงวัยโดยใหความสําคัญแก*การสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมครอบครัวที่อบอุ*นและ
สถานศึกษาที่เอาใจใส*ดูแลเด็กเล็กอย*างใกลชิดดวยการปลูกฝkงความรูที่ทันสมัยและคุณค*าที่ดีของวัฒนธรรมไทย
สรางความเขาใจใหแก*ผูปกครองถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองตามพัฒนาการ
1.4.3 สรางหลักประกันสุขภาพและความมั่นคงใหเด็กสตรี และคนพิการที่ดอยโอกาสโดยจะ
ดูแลเรื่องการละเมิดสิทธิเด็กสตรีและคนพิการอย*างเหมาะสมและส*งเสริมความรูและอาชีพใหสตรีและคนพิการให
สามารถพึ่งตนเองไดตามสมควร

1.4.4 เตรียมความพรอมใหแก*สังคมผูสูงอายุโดยยึดหลักการใหผูสูงอายุเป7นทรัพยากรที่มีคุณค*า
เป7นผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีทั้งทางร*างกายและจิตใจส*งเสริมดานสุขภาพที่เหมาะสมกับช*วงวัยสนับสนุนครอบครัวให
เขมแข็งและส*งเสริมการใชประสบการณของผูสูงอายุในรูปแบบของคลังสมอง
1.4.5 สรางสภาพแวดลอมที่น*าอยู*รวมทั้งจัดใหมีบริการขั้นพื้นฐานอย*างเหมาะสมมีศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใกลบานมีสื่อสารคมนาคมที่เหมาะสมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. นโยบายดานเศรษฐกิจ
2.1 ส*งเสริมการทําเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม*ในระดับหมู*บานชุมชนตามแนวทางพระราชดําริเพื่อให
ครัวเรือนมีความมั่นคงทางดานอาหารส*งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู ระบบเกษตรอินทรียเกษตรผสมผสาน
และโครงการเลี้ยงสัตว
2.2 พัฒนาระบบภาษีจัดเก็บภาษีใหมีความเป7นธรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มรายไดและเพียงพอกับ
รายจ*าย
2.3 พัฒนารายไดและสรางกลุ*มในพื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพใหแก*ชุมชนควบคู*การส*งเสริมกลุ*มที่มี
คุณภาพสู*การตลาดสนับสนุนใหมีการดูแลกิจกรรมภายในกลุ*มใหเขมแข็ง
2.4 ส*งเสริมและสนับสนุนการเกษตรทั้งดานการรวมกลุ*มและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อให
เกษตรกรมีส*วนร*วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนาความสามารถในการแข*งขันดวยกลุ*มของ
ตนเอง
3. นโยบายโครงสรางพื้นฐาน
3.1 พัฒนาการบริการโครงสรางพื้นฐานใหกระจายไปอย*างทั่วถึงและเพียงพอโดยเฉพาะการจัดใหมี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จําเป7นต*อการดํารงชีวิตของประชาชนในตําบล
4. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ส*งเสริมการอนุรักษพัฒนาและการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพอย*างต*อเนื่อง
โดยการใหความสําคัญแก*การใชภูมิปkญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นตลอดจนความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อสราง
ความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพต*อไป
4.2 ส*งเสริมการอนุรักษทรัพยากรดินและป‚าไม โดยการยุติการเผ*าไร*นาและทําลายหนาดิน การลดใช
สารเคมีเพื่อการเกษตร ส*งเสริมการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริการปลูกตนไมทดแทน การจัดป‚าชุมชน
และปลูกไมเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับพื้นที่รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการน้ําและการใชน้ํา
อย*างเหมาะสม
4.3 เร*งรัดการหาแหล*งน้ําเพื่อกําจัดขยะมูลฝอยกลิ่นที่เกิดจากการผลิตและบริโภคจัดทําระบบกําจัด
ขยะโดยไม*ทําลายสิ่งแวดลอม
5. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
5.1 ปรับปรุงการใหบริการประชาชนดวยการสรางนวัตกรรมและนําเทคโนโลยีใหม*ๆ มาใชในการ
ใหบริการรูปแบบต*างๆ เพื่อลดภาระและอํานวยความสะดวกแก*ประชาชน
5.2 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ขององคการบริหารส*วนตําบลหนอง
บัวทุกระดับอย*างต*อเนื่อง เพื่อใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส*งมอบสาธารณะ โดยจะเนนการ
พัฒนาขาราชการผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคกรรวมทั้งวางมาตรการสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานและจ*าย
ค*าตอบแทนที่เป7นธรรมตามผลงานเพื่อใหเกิดขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
5.3 สนับสนุนใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะของทองถิ่นเพิ่มขึ้นโดยคํานึงถึงความจําเป7น
และความเหมาะสมตามศักยภาพขององคการบริหารส*วนตําบล รวมทั้งความตองการของประชาชนในพื้นที่สราง
การทํางานแบบบูรณาการกับหน*วยงานอื่น

5.4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ตามความตองการของประชาชนในตําบลโดยจะตองสอดคลอง
กับแนวนโยบายของจังหวัดแนวนโยบายของรัฐบาล
5.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม ใหแก*ขาราชการและพนักงาน เจาหนาที่พัฒนา
ความโปร*งใสในการปฏิบัติงานขององคกรพรอมทั้งปjองกันการประพฤติชอบของพนักงานเจาหนาที่เพื่อให
ประชาชนเกิดความเชื่อถือและไววางใจ
5.6 ส*งเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลข*าวสารจากทางราชการถูกตองเป7นธรรมและรวดเร็ว
5.7 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกรใหเกิดความรูความสามารถ เพื่อนํามาปรับใชกับสภาพื้นที่
ใหเกิดประโยชนที่ดีไดอย*างเหมาะสม
องคการบริหารส*วนตําบลหนองบัว มีลักษณะที่ตั้งเป7นแหล*งชุมชนชนบทประชากรอาศัยอยู*ยังไม*
หนาแน* น ประชากรส* ว นใหญ* ป ระกอบอาชี พทางการเกษตรกรรม ประชากรบางหมู* บ านอาศั ย ตามพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตรของตนเองและมีแนวโนมการขยายตัวทางชุมชนมากขึ้นส*งผลใหเกิดปkญหาและผลกระทบตามมาคณะ
ผูบริหารจึงไดกําหนดนโยบายในการแกไขปkญหาความเดือดรอนของประชาชน ส*วนใหญ*จะเนนในดานโครงสราง
พื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นส*งเสริมใหประชาชนมีส*วนร*วมในการพัฒนาตําบล
เพื่อใหเกิดความโปร*งใสตรวจสอบได มีการใหบริการประชาชนดวยความสะดวกรวดเร็วและลดขั้นตอนในการ
ทํางานใหสอดคลองกับสภาพสังคม โดยอาศัยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3.2 ปbจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปkญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
สภาพปbญหา
1.ปkญหาโครงสรางสรางพื้นฐาน
1.1 เสนทางคมนาคมขนส*งระหว*างหมู*บานและขนส*งพืชผลทางการเกษตรไม*สะดวก
1.2 การขยายเขตไฟฟjาสาธารณะยังไม*ทั่วถึงและไม*เพียงพอ
1.3 การขยายเขตคู*สายโทรศัพทไม*ทั่วถึง
1.4 การขยายท*อเมนประปา
1.5 ติดตั้งโคมไฟแสงสว*างสาธารณะไม*เพียง
2. ปkญหาการผลิต การตลาด รายไดและการมีงานทํา
2.1 การประกอบอาชีพในหมู*บาน
2.1.1 ปkญหาการขาดความรูโอกาสในการประกอบอาชีพ
2.1.2 ปkญหาการรวมกลุ*มอาชีพที่เขมแข็ง
2.1.3 ปkญหาขาดแหล*งเงินทุน
2.2 ความรูทางดานเทคโนโลยีและการนํามาใชในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
3. ปkญหาสาธารณสุขและการอนามัย
3.1 ปkญหาแหล*งขอมูลข*าวสารดานสาธารณ และอนามัย
3.2 ปkญหาการใหบริการดานสุขภาพของผูสูงอายุ,เด็ก,สตรี,และคนพิการ ไม*ทั่วถึง
3.3 ปkญหาการแพร*ระบาดของโรคติดต*อ เช*นโครงการควบคุมและปjองกันไขเลือดออก ,
โครงการควบคุมและปjองกันโรคพิษสุนัขบา
3.4 ปkญหาการแพร*ระบาดของยาเสพติด
4. ปkญหาน้ํากิน – น้ําใชเพื่ออุปโภค - บริโภคและใชในการเกษตร
4.1 ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรหรือเพื่อการอุปโภคบริโภค
4.2 แหล*งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาขุ*นส*งผลต*อตนทุนการผลิตสูง

4.3 ระบบประปาไม*เพียงพอต*อความตองการ
4.4 แหล*งน้ําธรรมชาติตื้น
5. ปkญหาขาดความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ปkญหาการขาดแหล*งบริการทางดานขอมูลข*าวสาร
5.2 การขาดโอกาสในการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
5.3 ประชาชนขาดความรูดานคุณภาพชีวิต
5.4 ผูปกครองขาดการเอาใจใส*บุตรหลานที่อยู*ในวัยศึกษา
6. ปkญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 การตัดตนไมทําลายป‚าทําใหเกิดความเสียดุลธรรมชาติ
6.2 ปkญหาขาดแหล*งทิ้งขยะ
6.3 ปkญหาการบุกรุกที่สาธารณะ
6.4 ประชาชนขาดจิตสํานึกและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปkญหาการบริหารและการจัดการขององคการบริหารส*วนตําบล
7.1 ความเขมแข็งขององคกรภาคประชาชน
7.2 การโยกยายบุคลากรส*งผลใหระบบงานล*าชาไม*ต*อเนื่อง
7.3 การเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมายใหม*ๆ ส*งผลต*อการบริหารจัดการ
7.4 วัสดุ และอุปกรณในการปฏิบัติงานยังไม*เพียงพอ
ความตองการของประชาชน
1. ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ก*อสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรังและถนนดินเพื่อการเกษตร
1.2 ปรับปรุง/ซ*อมแซมถนนลูกรังและถนนดินเพื่อการเกษตรใหมีสภาพดีขึ้น
1.3 ขยายคู*สายโทรศัพทสาธารณะใหเพียงพอต*อความตองการ
1.4 ขยายเขตและติดตั้งไฟฟjาสาธารณะเพิ่มขึ้น
2. ความตองการดานการผลิต การตลาด รายได และการมีงานทํา
2.1 จัดตั้งศูนยขอมูลดานการเกษตรและเทคโนโลยี
2.2 ฝ„กอบรมเพื่อเพิ่มความรูวิชาการแก*กลุ*มเกษตรกร เช*น ฝ„กอบรมศึกษาดูงาน
2.3 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน วัสดุ อุปกรณแก*กลุ*มอาชีพ
2.4 ใหความรูทางดานเทคโนโลยีและลดตนทุนผลิตผลทางการเกษตร เช*น การใชปุ…ยหมักชีวภาพ
แทนปุ…ยเคมี
3. ความตองการดานสาธารณสุขและอนามัย
3.1 ฝ„กอบรมใหความรูทางดานโภชนาการอนามัยแม*และเด็ก
3.2 ใหความรูดานสุขศึกษา
3.3 ใหมีการปjองกันและแกไขปkญหายาเสพติด กําจัดยุงลายและรณรงคปjองกันโรคพิษสุนัขบา
3.4 ตองการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ,เด็ก,สตรีและคนพิการ สงเคราะหผูสูงอายุ
4. ความตองการดานน้ํากิน – น้ําใช เพื่อการเกษตร
4.1 ใหมีการขุดลอกคลองส*งน้ําและกําจัดวัชพืช
4.2 ใหมีการขยายเขตประปาหมู*บานทุกหมู*บาน
5. ความตองการดานความรูเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
5.1 ฝ„กอบรมใหความรูดานอาชีพมีศูนยขอมูลหองสมุดชุมชน
5.2 ใหความรูดานการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบ

5.3 ใหความรูเกี่ยวกับการปjองกันและแกไขปkญหายาเสพติดต*าง ๆ
5.4 ฟghนฟูและส*งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปkญญาทองถิ่น
6. ความตองการทรัพยากรธรรมชาติ
6.1 รณรงคใหความรูในการปล*อยน้ําเสียลงคลองน้ําและแหล*งธรรมชาติ
6.2 ฝ„กอบรมจัดตั้งเยาวชนดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 ขุดลอกคลองที่ตื้นเขินและกําจัดวัชพืช
7. ความตองการดานการบริหารและจัดการขององคการบริหารส*วนตําบล
7.1 จัดประชุมประชาคมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาชน กลุ*มอาสาสมัครอื่นๆ
7.2 จัดหาบุคลากรและพัฒนาความรูแก*บุคลากรใหเพียงพอต*อการปฏิบัติงาน
7.3 จัดหาอุปกรณใหเพียงพอต*อการปฏิบัติงาน
7.4 ส*งบุคลากรเขารับการฝ„กอบรม และศึกษาระเบียบกฎหมายจากแหล*งสืบคนต*างๆ
7.5 การเป†ดกวางสําหรับประชาชนในการรับรูขอมูลข*าวสารและการบริหารงาน
3.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณSWOT Analysis
- จุดแข็ง
1. มีการแบ*งส*วนราชการและมีคําสั่งมอบหมายงานใหพนักงานส*วนตําบลรับผิดชอบ
2. มีการวางแผน การจัดระบบบริหารจัดการก*อนลงมือปฏิบัติงาน
3. มีการจัดทําประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใหพนักงานถือปฏิบัติ
4. มีการพัฒนาบุคลากรอย*างต*อเนื่อง
5. ในการบริหารงบประมาณมีกิจกรรม/โครงการรองรับเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก*ประชาชน
6. มีการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อใชวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น
7. มีงบประมาณในการบริหารจัดการเอง
8. การบริหารงานมีการตรวจสอบจากภาคประชาชนเพื่อใหเกิดความโปร*งใส
9. พื้นที่และสภาพดินเหมาะแก*การทําเกษตรกรรม
- จุดออน
1. มีบุคลากรไม*เพียงพอในแต*ละส*วนราชการที่รับผิดชอบงานการปฏิบัติงานเกิดความซ้ําซอน
2. การวางแผนงานและมีการวางระบบงานที่มีความซับซอนและล*าชา
3. งบประมาณในการบริหารจัดการมีนอยส*งผลใหการบริหารไม*บรรลุตามเปjาหมาย
4. ความรูความเขาใจของพนักงานส*วนตําบลเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
5. พื้นที่ทําการเกษตรใชปุ…ยอนินทรียมากขาดการบํารุงดินส*งผลใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
6. การรวมกลุ*มอาชีพและภาคประชาชนที่เขมแข็ง
- โอกาส
1. มีแหล*งทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลที่เอื้อต*อการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน เช*น หินลูกรัง
และน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา
2. ประชาชนมีที่ดินเพื่อใชทําเกษตรกรรม
3. มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนจากหน*วยงานภาครัฐและงบประมาณสนับสนุนจากหน*วยงานอื่นๆ
4. การบูรณาการระหว*างหน*วยงานเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
- อุปสรรค
1. ขาดแหล*งน้ําในการทําเกษตรกรรมที่เพียงพอและตลอดป

2. ระบบสาธารณูปโภคไม*ทั่วถึงเช*นไฟฟjาประปาโทรศัพท
3. คุณภาพน้ําดิบต่ําส*งผลใหค*าใชจ*ายในดานการลงทุนสูง
4. สภาพสูงต่ําของพื้นที่มีผลต*อการชะลางของน้ําฝนและการไหลบ*าของน้ําป‚าทําใหเสนทางคมนาคมเกิด
การชํารุดและเสียหายระบบการคมนาคมขนส*งไม*สะดวก
5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนามีนอยทําใหไม*ทั่วถึงและครอบคลุมทุกดาน
6. เกิดจากปkจจัยภายนอกที่ไม*สามารถควบคุมได เช*น ภัยธรรมชาติต*างๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส*วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท*องเที่ยวและกีฬา
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาบานเมืองน*าอยู*
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค# (ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

350,000
1 โครงการปรับปรุงดัดแปลง เพื่อแกไขป7ญหา ปรับปรุง
อาคารโรงจักรเป5นหองประชุม สถานที่การปฏิบัติ ดัดแปลงอาคาร
สภา อบต.หนองบัว
งานการจัดประชุม โรงจักร ขนาด
ที่มีความคับแคบ กวาง 8 เมตร
แออัด ไม*สะดวกต*อ ยาว 20 เมตร
การทํางานและมี
ขอจํากัดพื้นที่ใช
สอยในการรองรับ
การปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน
2 โครงการก*อสรางรั้วคอนกรีต เพื่อรักษาความ ก*อสรางรั้วคอน243,000 375,000 68,000
เสริมเหล็กดานทิศใตที่ทําการ ปลอดภัยของสถาน กรีตเสริมเหล็ก
(75 เมตร) (169 เมตร) (24 เมตร)
อบต.หนองบัว
ที่ราชการ ปBองกัน ขนาดความยาว

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

ขนาดของพื้นที่ อาคารโรงจักรไดรับ สํานักปลัด
อาคารหองประ ปรับปรุงดัดแปลง อบต.
ชุมสภา อบต. บํารุงรักษา พัฒนา
ใหมีสภาพสวยงาม
เอื้อต*อการจัดประชุม
และการจัดกิจกรรม
ต*างๆของทางราชการ

-

ขนาดความยาว สถานที่ราชการมี
สํานักปลัด
ของรั้วคอนกรีต ความปลอดภัย ภูมิ อบต.
ทัศนโดยรอบทีท่ ํา

24

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

การรุกล้ําที่ดินสา- รวม 268 เมตร
ธารณะและปBองกัน ช*วงที่ 1 ยาว
สัตวเลี้ยงเขามา 75 เมตร
ทําลายทรัพยสิน ช*วงที่ 2 ยาว
ของทางราชการ 169 บาท
ช*วงที่ 3 ยาว
24 เมตร
3 โครงการก*อสรางลานคอนกรีต เพื่อใหมีพื้นที่ในการ ก*อสรางลาน
อเนกประสงคที่ทาํ การ อบต. ใชประโยชนในการ คอนกรีต
หนองบัว
จัดกิจกรรมทาง อเนกประสงค
ราชการและใช ขนาดกวาง
ประโยชนเพื่อ
16.50 เมตร
ส*วนรวม
ยาว 17.50
เมตร หนา
0.16 เมตร
4 โครงการปรับปรุงซ*อมแซม เพื่อปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงซ*อม
อาคารสํานักงาน อบต.หนอง สํานักงานใหมี
แซมอาคาร
บัว
สภาพดีคงเดิม
สํานักงาน
ปลอดภัย สวยงาม องคการบริหาร
ทันสมัย และอยู*ใน ส*วนตําบลหนอง
สภาพพรอมใชงาน บัว ขนาดกวาง
8 เมตร ยาว
20 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การ อบต.มีความ
สวยงาม

-

111,000

-

-

-

200,000 200,000 160,000

-

ขนาดของลาน ประชาชนในเขต
สํานักปลัด
คอนกรีตอเนก พื้นที่และหน*วยงาน อบต.
ประสงค
ราชการไดใชประโยชนในกิจกรรม
ต*างๆ

-

ขนาดพื้นที่ของ อาคารสํานักงานมี สํานักปลัด
ตัวอาคารที่ทํา สภาพดี ปลอดภัย อบต.
การ อบต.
สวยงาม เอื้อต*อการ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

5 โครงการต*อเติมหองประชุม เพื่อต*อเติมหอง ต*อเติมหอง
สภา อบต.หนองบัว
ประชุมสภาองค ประชุมสภา
การบริหารส*วน อบต. ประกอบ
ตําบลหนองบัว ใหมี ดวย
สภาพดี สวยงาม 1. ประตูเปKดเอื้อต*อการประชุม ปKด แบบ
และการจัดกิจกรรม อลูมิเนียม ขนาด
ต*างๆ ของทาง กวาง 3.80
ราชการตลอด จนมี เมตร สูง 3.10
หองกิจการสภา เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*นอยกว*า
11.78 ตร.ม.
2.ฉากกั้นหอง
PVC ขนาด
ความยาว 7.75
เมตร สูง 3
เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*นอยกว*า
23.25 ตร.ม.
3.พื้นเวที
ขนาดกวาง
2.40 เมตร ยาว
8 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*นอยกว*า

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

122,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หองประชุมสภา อาคารหองประชุม สํานักปลัด
อบต.ไดรับการ สภาที่เป5นทรัพยสิน อบต.
ต*อเติม
ของทางราชการ
ไดรับการต*อเติม
พัฒนาใหมีสภาพ
สภาพดีสวยงาม เอื้อ
ต*อการประชุม และมี
หองกิจการสภา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

19.20 ตร.ม.
4.ผนังเวที
ขนาดความยาว
8 เมตร สูง 3
เมตร หรือมี
พื้นที่ไม*นอยกว*า
24 ตร.ม.
6 โครงการก*อสรางลานคอนกรีต เพื่อใหมีพื้นที่ใช ก*อสรางลาน
อเนกประสงคดานหนาอาคาร ประโยชนของทาง คอนกรีตเสริม
หองประชุมสภา อบต.
ราชการและประ เหล็ก หนา
โยชนเพื่อส*วนรวม 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม*
นอยกว*า 12
ตร.ม.
7 โครงการก*อสรางลานคอนกรีต เพื่อใหมีพื้นที่ใช ก*อสรางลาน
อเนกประสงคที่ทาํ การ อบต. ประโยชนของทาง คอนกรีตเสริม
หนองบัว
ราชการและประ เหล็กขนาดกวาง
โยชนเพื่อส*วนรวม 10 เมตร ยาว
16.50 เมตร
หนา 0.10
เมตร
8 โครงการถมดินพรอมวางท*อ เพื่อใหประชาชน ขนาดพื้นที่
ระบายน้ํา คสล.ดานหนาที่ทํา และทางราชการมี 237 ตร.ม.
การ อบต.หนองบัว
พื้นที่ใชประโยชนใน ถมดินสูงเฉลี่ย

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

58,000

-

-

-

สํานักปลัด
ขนาดพื้นที่ลาน ประชาชนและ
คอนกรีต
หน*วยงานราชการได อบต.
ใชประโยชนใน
กิจกรรมต*างๆ

-

64,000

-

-

-

ขนาดพื้นที่ลาน ประชาชนและหน*วย สํานักปลัด
คอนกรีต
งานราชการไดใช อบต.
ประโยชนในกิจกรรม
ต*างๆ

-

-

ขนาดพื้นที่และ ประชาชนและหน*วย สํานักปลัด
ปริมาณดินที่ถม งานราชการไดใช อบต.
ประโยชนในกิจกรรม

-

-

150,000

27

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

กิจกรรมต*างๆ และ 1.50 เมตร
ปBองกันป7ญหาน้ํา พรอมวางท*อ
ระบายน้ําคอน
ท*วมขัง
กรีตเสริมเหล็ก
9 โครงการต*อเติมอาคารหองเก็บ เพื่อจัดเก็บพัสดุของ หองเก็บพัสดุ
350,000
พัสดุ
ทางราชการไดมาก ขนาด กวาง 5
ขึ้นและปลอดภัย เมตร ยาว 7
เมตร จํานวน 2
หอง
รวม 9 โครงการ
350,000 798,000 1,075,000 228,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ต*างๆ และลดป7ญหา
น้ําท*วมขัง
-

-

ขนาดพื้นที่
มีพื้นที่อาคารเก็บ
สํานักปลัด
อาคารเก็บพัสดุ พัสดุกวางขวางและ อบต.
ใชงานไดมากขึ้น
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1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

1 โครงการปBองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช*วง
เทศกาลสงกรานต

เพื่อปBองกันและ
ลดอุบัติ เหตุทาง
ถนนและสาธารณภัยที่อาจเกิด
ขึ้นในช*วงเทศกาลสงกรานต

2 โครงการปBองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช*วง
เทศกาลปQใหม*

เพื่อปBองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและสาธารณภัยที่อาจเกิด
ขึ้นในช*วงเทศกาลปQใหม*

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตั้งจุดบริการ
ประชาชน
จํานวน 2 จุด
ปBายรณรงคการ
ปBองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
จํานวน 9 ปBาย
จัดกําลัง อปพร.
สนับสุนนการ
ปฏิบัติหนาที่
ประจําจุดบริการ
จํานวน 2 จุดๆ
ละ 7 ผลัดๆละ
8 คน
ตั้งจุดบริการ
ประชาชนจํานวน
2 จุดปBายรณรงค
การปBองกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน จํานวน 9
ปBาย จัดกําลัง อป
พร.สนับสุนนการ
ปฏิบัติหนาที่

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

9,500

9,500

9,500

9,500

9,500 รอยละของ
ผูเสียชีวิตลดลง
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและผูใชรถ สํานักปลัด
สามารถใชถนนดวย อบต.
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

-

9,500

9,500

9,500

9,500 รอยละของ
ผูเสียชีวิตลดลง
จากอุบัติเหตุ
ทางถนน

ประชาชนและผูใชรถ สํานักปลัด
สามารถใชถนนดวย อบต.
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ประจําจุดบริการ
จํานวน 2 จุดๆ
ละ 7 ผลัดๆละ
8 คน
รวม 2 โครงการ

9,500 19,000

19,000 19,000

19,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30

1.3 แผนงานเคหะและชุม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี สายบานนายนอย
บานโคกกลาง หมู*ที่ 2
ไฟฟBาใชทุกครัว จิตรนอก
เรือน

25,000

-

-

-

-

2 ติดตั้งโคมไฟส*องสว*าง บาน เพื่อใหประชาชนมี บานบ*อทอง
บ*อทอง หมู*ที่ 4
ไฟฟBาใชทุกครัว จํานวน 5 ชุด
เรือน

30,000

-

-

-

-

3 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี จํานวน 4 ตน
บานดอนนางงาม หมู*ที่ 5 ไฟฟBาใชทุกครัว
เรือน

100,000

-

-

-

-

4 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี จํานวน 3 ตน
บานตลาดแย หมู*ที่ 6
ไฟฟBาใชทุกครัว
เรือน

75,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนเสา
ไฟฟBาทีไ่ ด
ขยายเขต

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

ประชาชนมีไฟฟBาใช
ครบทุกครัวเรือน ส*อง
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวนโคม ประชาชนมีไฟฟBาใช
ไฟฟBาทีไ่ ดติด ครบทุกครัวเรือน ส*อง
ตั้งแลว
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวนเสา ประชาชนมีไฟฟBาใช
ไฟฟBาทีไ่ ด ครบทุกครัวเรือน ส*อง
ขยายเขต
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จํานวนเสา ประชาชนมีไฟฟBาใช
ไฟฟBาทีไ่ ด ครบทุกครัวเรือน ส*อง
ขยายเขต
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช*าง

กองช*าง

กองช*าง

กองช*าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

75,000

-

-

-

-

จํานวนเสา
ไฟฟBาทีไ่ ด
ขยายเขต

6 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี สายถนนปะคํา-วัด 150,000
บานโคกเจริญ หมู*ที่ 10 ไฟฟBาใชทุกครัว บานโคกกลาง
เรือน
จํานวน 6 ตน

-

-

-

-

จํานวนเสา
ไฟฟBาทีไ่ ด
ขยายเขต

7 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี จํานวน 4 ตน
บานคลองหวาย หมู*ที่ 12 ไฟฟBาใชทุกครัว
เรือน

-

100,000

-

-

จํานวนเสา
ไฟฟBาทีไ่ ด
ขยายเขต

-

-

-

-

ระยะทางของ
ไฟฟBาแรงต่าํ
และระยะทาง
ไฟฟBาสาธารณะ

5 ขยายเขตไฟฟBาสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมี สายบานนางชม
บานหนองน้ําใส หมู*ที่ 8 ไฟฟBาใชทุกครัว ละสามา ถึงบาน
เรือน
นางแปBน ตองดํา
จํานวน 3 ตน

8 อุดหนุนการไฟฟBาส*วนภูมิ
ภาคอําเภอนางรองในงาน
ขยายเขตระบบจําหน*ายไฟ
สาธารณะและแรงต่าํ
เพิ่มเติม

เพื่ออุดหนุนการ
ไฟฟBาส*วนภูมิภาค
อําเภอนางรองใน
การจัดหาบริการ
ไฟฟBาใหกับประ
ชาชน สนับสนุน
การประกอบอา
ชีพของประชาชน
ใหสามารถใช

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

อุดหนุนใหการ
128,200
ไฟฟBาส*วนภูมิภาค
อําเภอนางรองใน
การขยายเขตระบบ
จําหน*ายไฟฟBา
สาธารณะและแรง
ต่ําเพิ่มเติม ไดแก*
๑. บานโคกกลาง
หมู*ที่ ๒ ขยายเขต

ผลที่คาดว'าจะไดรับ
ประชาชนมีไฟฟBาใช
ครบทุกครัวเรือน ส*อง
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนมีไฟฟBาใช
ครบทุกครัวเรือน ส*อง
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนมีไฟฟBาใช
ครบทุกครัวเรือน ส*อง
สว*างเกิดความปลอด
ภัย ส*งผลต*อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการ
ขยายเขตไฟฟBาในการ
ดํารงชีวิตและมีความ
เป5นอยู*ที่ดีขึ้น

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช*าง

กองช*าง

กองช*าง

กองช*าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ไฟฟBาเป5นป7จจัย ไฟแรงต่ํา จํานวน
การผลิตและ
๓ ตน ระยะทาง
ยกระดับความ ๑๒๐ เมตร ไฟ
เป5นอยู*ของประชา สาธารณะ พาดสาย
ชน
ดับ ระยะทาง
๒๗๕ เมตร ติดตั้ง
กิ่งโคมไฟฟBา
สาธารณะพรอม
อุปกรณ จํานวน ๒
ชุด
2.บานดอนนาง
งาม หมู*ที่ ๕ ขยาย
เขตไฟแรงต่ํา
จํานวน ๔ ตน
ระยะทาง ๑๐๕
เมตร ไฟสาธารณะ
พาดสายดับ ระยะ
ทาง ๓๑๕ เมตร
ติดตั้งกิ่งโคมไฟ
สาธารณะพรอมอุป
กรณ จํานวน ๒ ชุด
9 อุดหนุนการไฟฟBาส*วนภูมิ เพื่อใหประชา ชน ขยายเขตไฟฟBา
ภาคอําเภอนางรองในงาน มีกระแส ไฟฟBาใช สาธารณะและแรง
ขยายเขตระบบจําหน*าย ในการดํารงชีวติ ต่ําเพิ่ม

งบประมาณ
2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

44,585

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

ระยะทาง
๑.ประชาชนได
ของไฟฟBา ประโยชนจากการ
แรงต่ํา และ ขยายเขตไฟฟBาใน

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช*าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เติม บานหนองน้ํา
ขุ*น
(ซอยศูนยเด็ก)
๑.ป7กเสาคอนกรีต
อัดแรง ขนาด ๙
เมตรจํานวน ๒ ตน
๒.พาดสายอลูมิ
เนียมหุมฉนวนพีวีซี
จํานวน ๔ เสน
ระยะทาง ๘๐
เมตร
๓.พาดสายอลูม-ิ
เนียมหุมฉนวนพีวีซี
จํานวน ๑ เสน
ระยะทาง ๘๐
เมตร
๔. ติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟBาสาธารณะ
พรอมอุปกรณ
จํานวน ๑ ชุด
10 อุดหนุนการไฟฟBาส*วน
เพื่อใหประชา ชน ขยายเขตไฟฟBา
ภูมิภาคอําเภอนางรอง
มีกระแส ไฟฟBาใช สาธารณะและแรง
ในงานขยายเขตระบบ
ในการดํารงชีวติ ต่ําเพิ่มเติม บานบ*อ
จําหน*ายไฟฟBาสาธารณะ ยกระดับความ ทอง (ซอยทางไป

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ไฟฟBาสาธารณะและแรงต่ํา ยกระดับความ
เพิ่มเติม บานหนองน้าํ ขุ*น เป5นอยู*ของ
หมู*ที่ ๑
ประชาชน
และมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
เวลากลางคืน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ระยะทางไฟ การดํารงชีวิตมีความ
ฟBาสาธารณะ เป5นอยูเ* ป5นอยู*ที่ดีขึ้น
๒.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจรเวลากลาง
คืน

-

72,575

-

-

-

ระยะทาง
๑.ประชาชนได
กองช*าง
ของไฟฟBา ประโยชนจากการ
แรงต่ํา และ ขยายเขตไฟฟBาใน
ระยะทางไฟ การดํ า รงชี วิ ต มี ค วาม

34

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เป5นอยู*ของประชา วัดป\า)
ชนและมีความ ๑.พาดสายอลูม-ิ
ปลอดภัยในการ เนียมหุมฉนวนพีวีซี
เดินทางสัญจร จํานวน ๑ เสน
เวลากลางคืน ระยะทาง ๕๔๐
เมตร
๒.ติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟBาสาธารณะ
พรอมอุปกรณ
จํานวน ๗ ชุด
11 อุดหนุนการไฟฟBาส*วน
เพื่อใหประชา ชน ขยายเขตไฟฟBา
ภูมิภาคอําเภอนางรองใน มีกระแส ไฟฟBาใช สาธารณะและแรง
งานขยายเขตระบบ
ในการดํารงชีวติ ต่ําเพิ่มเติม บานบ*อ
จําหน*ายไฟฟBาสาธารณะ ยกระดับความ ทอง (ซอยทางเขา
และแรงต่ําเพิ่มเติมบาน เป5นอยู*ของประชา หมู*บาน)
บ*อทอง หมู*ที่ ๔
ชนและมีความ ๑.ป7กเสาคอนกรีต
ปลอดภัยในการ อัดแรง ขนาด ๘
เดินทางสัญจร เมตร จํานวน ๖
เวลากลางคืน ตน
๒.พาดสายอลูมิ
เนียมหุมฉนวนพีวีซี
จํานวน ๑ เสน
ระยะทาง ๒๔๐
เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ฟBาสาธารณะ เป5นอยู*เป5นอยู*ที่ดีขึ้น
๒.ประชาชนมี ค วาม
ปลอดภั ย ในการเดิ น
ทางสั ญ จรเวลากลาง
คืน

และแรงต่ําเพิ่มเติม
บานบ*อทอง หมู*ที่ ๔

-

120,090

-

-

-

ระยะทางของ
ไฟฟBาแรงต่าํ
และระยะทาง
ไฟฟBาสาธารณะ

๑.ประชาชนได
ประโยชนจากการ
ขยายเขตไฟฟBาใน
การดํารงชีวิตมีความ
เป5นอยู*เป5นอยู*ที่ดีขึ้น
๒.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ทางสัญจรเวลากลาง
คืน

กองช*าง

35

ที่

โครงการ

12 อุดหนุนการไฟฟBาส*วน
ภูมิภาคอําเภอนางรองใน
งานขยายเขตระบบ
จําหน*ายไฟฟBาที่ทาํ การ
องคการบริหารส*วนตําบล
หนองบัว

รวม 13 โครงการ

วัตถุประสงค#

เพื่อใชประโยชน
ในทางราชการ
และการบริการ
ประชาชน และ
แกป7ญหากระแส
ไฟฟBาไม*เพียงพอ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๓.พาดสายอลูมิ เนียมหุมฉนวนพีวีซี
จํานวน ๕๔๐ เมตร
4. ติดตั้งกิ่งโคม
ไฟฟBาสาธารณะ
พรอมอุปกรณ
จํานวน ๗ ชุด
1.ป7กเสาคอนกรีต
อัดแรง จํานวน 4
ตน
2. ติดตั้งหมอแปลง
ขนาด 160 เควีเอ
ระบบ 3 เฟส แรง
ดัน 22,000230/400 โวลต
แบบแขวนเสา
จํานวน 1 เครื่อง

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

400,000

-

-

-

-

-

583,200 637,250 100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จํานวนกระแส อบต.มีกระแสไฟฟBาที่ สํานักปลัด
ไฟฟBา
เพียงพอและปลอดภัย อบต.
ต*อการใชงาน

36
แบบ ผ.02

1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 มีถนนใชในการ
คมนาคมได
อยางสะดวก
2 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก
3 กอสรางถนน คสล.
บานโคกกลาง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

4 กอสรางถนน คสล.
บานโคกกลาง หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สายบานนายพุม
ตองดํา ถึงบาน
นายพวง กองสกุล
กวาง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร
สายบาน
นางอรทิมา อ่ําสา
ถึงบานนายอรัญ
หาญวารี
กวาง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร
สายบาน
นายสมหมาย
ดวงนิล (จุดสิน้ สุด
คสล.เดิม) ถึงบาน
นายสมบูรณ>
จอดกิ่ง
สายบานนายถวิล
รันดอน ถึงบาน
นางสุเมรุ ยิ่งนอก
กวาง 5 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

500,000

500,000

-

450,000

-

-

450,000

421,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได คมนาคม
มาตรฐาน

กองชาง

470,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

450,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

37

ที่

โครงการ

5 กอสรางถนน คสล.
บานหนองบัว หมูที่ 3

6 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ยาว 155 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 775 ตร.ม.
ไหลทางหินคลุก
ขางละ 0.30 เมตร
ป?ายโครงการ
จํานวน 1 ป?าย
เพื่อใหประชาชน สายบาน
มีถนนใชในการ นายสําราญ
คมนาคมได
ทิศกระโทก ถึง
อยางสะดวก
สระน้ําหนองลังกา
กวาง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร
เพื่อใหประชาชน สายบาน
มีถนนใชในการ นางทอง ยงปAญญา
คมนาคมไดอยาง ถึงบานนายบุญมี
สะดวก
จันทะคํามา
กวาง 5 เมตร
ยาว 150 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

-

359,000

2562
(บาท)

235,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

38

ที่

โครงการ

7 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

8 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สายบานนายทัน
เจริญศิริ ถึง
บานนายประศักดิ์
กองสุข
กวาง 5 เมตร
ยาว 155 เมตร
เพื่อใหประชาชน สายบาน
มีถนนใชในการ นางทองขาว
คมนาคมไดอยาง ชนวนรัมย> ถึง
สะดวก
บานนายศึกษา
คตโคตร
กวาง 5 เมตร
ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 700 ตร.ม.
ไหลทางหินคลุกขาง
ละ 0.30 เมตร
ป?ายโครงการ
จํานวน 1 ป?าย

งบประมาณ
2561
(บาท)
364,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

381,000

39

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

9 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

10 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

11 กอสรางถนน คสล.
บานบอทอง หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

12 กอสรางถนน คสล.
บานดอนนางงาม
หมูที่ 5 เชื่อมหมูที่ 11
,หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สายบานนายเดน
ฮอกระโทก ถึง
บานนายพะยอม
มีเอี่ยมศิลปF
กวาง 5 เมตร
ยาว 180 เมตร
สายบานนางรวม
ทวีกุล ถึงบาน
นายชํานาญ
จันทร>สิงขะ
กวาง 5 เมตร
ยาว 217 เมตร
สายบานนายพาน
สวัสดี ถึงบาน
นายยุทธนา รั้วชัย
กวาง 5 เมตร
ยาว 236 เมตร
สายบานนางแดง
คากระโทก ถึง
บานนายฉลอง
รวยจังหรีด กวาง 5
เมตร ยาว 700 ม.

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
423,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

500,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

554,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

550,000

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

550,000

550,000

40

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

13 กอสรางถนน คสล.
บานตลาดแย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

14 กอสรางถนน คสล.
บานตลาดแย หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

15 ขยายไหลทาง คสล.
พรอมรางระบายน้ําแบบ
ฝาปJด บานดอนใต
หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สายบานนายเสมอ
นวลกระโทก ถึง
ถนนปะคํา-เสิงสาง
กวาง 4 เมตร
ยาว 991 เมตร
สายบาน
นางสัมฤทธิ์
จันทร>สิงห> ถึง
บานนางวาสนา
มิ่งพฤกษ>
กวาง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร
สายที่ 1 สายบาน
นางสวย สาราช ถึง
คลองชลประทาน
ขยายไหลทาง
ขางละ 0.70 เมตร
ยาว 180 เมตร
สายที่ 2 บาน
นายวีระ จันนอก ถึง
คลองชลประทาน
ขยายไหลทาง

งบประมาณ
2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

171,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

180,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

594,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

41

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

16 กอสรางถนน คสล.
บานดอนใต หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

17 กอสรางถนน คสล.
บานดอนใต หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน
มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

18 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน
บานหนองน้ําใส หมูที่ 8 มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก
19 โครงการขยายไหลทาง เพื่อใหประชาชน
คสล. บานดอนใตพัฒนา มีถนนใชในการ
หมูที่ 9
คมนาคมไดอยาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขางละ 0.70 เมตร
ยาว 180 เมตร
สายบานนายอูKด
จิตรนอก ถึงบาน
นางนกนอย
ฉุนจังหรีด
กวาง 4 เมตร
ยาว 170 เมตร
สายบาน
นางสาวปาริสา
กาญจนะ ถึง
สระนางจอม ชมตะคุ
กวาง 6 เมตร
ยาว 250 เมตร
สายบานนางเกิด
ยุงกระโทก ถึง
สระน้ําหนองลังกา
กวาง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร
สายบานนายอูKด
จิตรนอก ถึงบาน
นายปราโมทย>

งบประมาณ
2561
(บาท)

-

-

2562
(บาท)

319,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

750,000

470,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

500,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร

กองชาง

42

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
สะดวก

20 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมี
บานดอนใตพัฒนา หมูที่ 9 ถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก
21 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชนมี
บานดอนใตพัฒนา หมูที่ 9 ถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก
22 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน
บานโคกเจริญ หมูที่ 10 มีถนนใชในการ
คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ใจแสน
ขยายไหลทาง
ขางละ 0.50 เมตร
ยาว 250 เมตร
สายบานนายดีเดน
วงกระโซ ถึง
บานนางแวว
บังโอดตะคุ
กวาง 5 เมตร
ยาว 250 เมตร
สายบานนายเสมอ
นวลกระโทก
ถึงถนนปะคําเสิงสาง
กวาง 5 เมตร ยาว
225 เมตร
สายบานนายแหลม
จอดกิ่ง ถึงบาน
นายอนุชิต สุดาบุตร
กวาง 5 เมตร
ยาว 120 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มาตรฐาน

-

625,000

-

-

-

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

562,000

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

282,000

43

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

23 กอสรางถนน คสล.
เพื่อใหประชาชน
บานดอนใต หมูที่ 7 - มีถนนใชในการ
บานคลองหวาย หมูที่ 12 คมนาคมไดอยาง
สะดวก

สายบานดอนใต
หมูที่ 7 จุดสิ้นสุดเดิม
ถึงบานคลองหวาย
หมูที่ 12
กวาง 5 เมตร
ยาว 350เมตร
24 ปรับปรุง/ซอมแซม
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง
มีถนนสําหรับใชใน ถนนลูกรัง สายบาน
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 การคมนาคมขนสง นายปAญญา ชุมชาลี
ไดอยางสะดวก ถึงถนนลาดยาง
กวาง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
25 กอสรางถนนลูกรัง
บานหนองบัว หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมขนสง
ไดอยางสะดวก

กอสรางถนนลูกรัง
สายบาน
นายประกอบ
แอบผักแวน ถึง
ศูนย>สาธิตการเกษตร
กวาง 5 เมตร
ยาว 965 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

822,000

-

-

-

-

ถนน คสล. ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

108,000

-

-

-

-

กองชาง

280,000

-

-

-

-

ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ
ไดรับการ ความสะดวกในการ
ซอมแซม/ สัญจร
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน
ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ
ไดรับการ ความสะดวกในการ
ซอมแซม/ สัญจร
ปรับปรุง ตาม
รูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน

กองชาง
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ที่

โครงการ

26 ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง
บานบอทอง หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมขนสง
ไดอยางสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง สายบาน
นายศึกษา คตโคตร
ถึงบานนางทองขาว
ชนวนรัมย>
กวาง 5 เมตร
ยาว 130 เมตร
27 ปรับปรุง/ซอมแซม
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง
มีถนนสําหรับใชใน ถนนลูกรัง สาย
หนองน้ําใส หมูที่ 8
การคมนาคมขนสง บานนายสมนึก
ไดอยางสะดวก ปราศกระโทก ถึง
สระหนองลังกา
กวาง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
28 ปรับปรุง/ซอมแซม
เพื่อใหประชาชน ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง
มีถนนสําหรับใชใน ถนนลูกรัง
บานหนองน้ําใส หมูที่ 8 การคมนาคมขนสง สายบานนางแป?น
ไดอยางสะดวก ตองดํา ถึง
สระหนองลังกา
กวาง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)
26,000

-

-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000

-

40,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน
ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน
ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร

กองชาง
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โครงการ
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29 กอสรางถนนลูกรัง
เพื่อใหประชาชน
บานหนองน้ําใส หมูที่ 8 มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมขนสง
ไดอยางสะดวก
30 กอสรางถนนดินพรอม
ลงลูกรัง บานดอนใต
พัฒนา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมขนสง
ไดอยางสะดวก

31 กอสรางถนนดินพรอม เพื่อใหประชาชน
ลงลูกรัง บานคลองหวาย มีถนนสําหรับใชใน
หมูที่ 12
การคมนาคม
และขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร
ไดอยางสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางถนนลูกรัง
สายไรนายบุญถึง
วรรณสุข ถึงถนน
หนองบัวไทยเจริญ
กวาง 5 เมตร
ยาว 900 เมตร
กอสรางถนนดิน
พรอมลงลูกรัง
สายบานนายพุทธ
ทิพย>จังหรีด ถึงคลอง
สงน้าํ ชลประทาน
กวาง 4 เมตร
ยาว 350 เมตร
กอสรางถนนดิน
พรอมลงลูกรังสาย
ไรนางประเสริฐ
ประจํา ถึงไรนายเทพ
กวาง 3 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

146,000

-

96,000

-

-

-

250,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถนนลูกรัง ประชาชนไดรับ
ตามรูปแบบ ความสะดวกในการ
รายการที่ได สัญจร
มาตรฐาน

กองชาง

ถนนดินพรอม ประชาชนไดรับ
ลงลูกรัง
ความสะดวกในการ
ตามรูปแบบ สัญจร
รายการที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

ถนนดินพรอม ประชาชนไดรับ
ลงลูกรัง ตาม ความสะดวกในการ
รูปแบบ
สัญจรและขนสง
รายการที่ได ผลผลิตทางการ
มาตรฐาน เกษตร

กองชาง

46

ที่
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32 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง บานคลองหวาย
หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมและ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
อยางสะดวก

33 ปรับปรุง/ซอมแซมถนน
ลูกรัง บานคลองหวาย
หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน
มีถนนสําหรับใชใน
การคมนาคมและ
ขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรได
อยางสะดวก

34 กอสรางหองน้ํา อบต.
หนองบัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรัง สายลอ
เลี้ยงฮะ กวาง 4
เมตร ยาว 1,000
เมตร

48,000

-

-

-

ปรับปรุง/ซอมแซม
ถนนลูกรังจุดสี่แยก
กลางหมูบาน ถึง
หนวยพิทักษ>ปาO
ซับหวาย
กวาง 4 เมตร
ยาว 2,300 เมตร
เพื่อพัฒนาอาคาร หองน้ํา-หองสวม
และสถานที่ในการ ขนาด กวาง 3.50
ใหบริการ
เมตร ยาว 8 เมตร
ประชาชนและ จํานวน 1 หลัง
ผูปฏิบัตงิ าน

110,400

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน
ถนนลูกรัง
ไดรับการ
ซอมแซม/
ปรับปรุง
ตามรูปแบบ
รายการที่ได
มาตรฐาน
550,000 หองน้ําที่ได
มาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ
รอยละหรือ
จํานวน
ผูใชบริการ

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนสง
ผลผลิตทางการ
เกษตร

กองชาง

ผูใชบริการมีหอง
น้ําที่เพียงพอ

สํานักปลัด
อบต.
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โครงการ
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เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

กอสรางรั้วรอบ อบต.
ขนาดความยาว
120 เมตร

-

-

โรงจอดรถขนาด
กวาง 6 เมตร
ยาว 11 เมตร

-

-

37 โครงการปรับปรุงหลังคา เพื่อปรับปรุงใหมี ปรับปรุงหลังคา
ที่ทําการ อบต.หนองบัว ประสิทธิภาพดีขึ้น ที่ทาํ การ อบต.

-

-

35 กอสรางรั้วรอบ
อบต. หนองบัว
36 กอสรางโรงจอดรถ
ภายใน อบต.

เพื่อใหความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย>สนิ ของ
ทางราชการ
เพื่อใหบริการ
ประชาชนที่มา
ติดตอราชการ

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

330,000

-

-

150,000

-

-

150,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รั้วที่ไดขนาด
มาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ
โรงจอดรถที่
ไดมาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ
จํานวนหรือ
รอยละ
ผูใชบริการ
เกิดความพึง
พอใจ
หลังคาที่ทาํ
การ อบต.
ที่ไดรับการ
ปรับปรุง
จํานวนหรือ
รอยละ
ผูใชบริการ
เกิดความพึง
พอใจ

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกิดความปลอดภัย สํานักปลัด
ในชีวิตและทรัพย>สนิ อบต.
ของทางราชการ
มีสถานที่จอดรถที่ สํานักปลัด
เพียงพอกับ
อบต.
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ

เกิดความปลอดภัย สํานักปลัด
กับทรัพย>สิน
อบต.
และผูมาติดตอ
ราชการ
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โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

38 ปรับปรุงหองน้าํ ศพด.
ตําบลหนองบัว

เพื่อปรับปรุงศพด. ปรับปรุงหองน้าํ
ใหมีสภาพดีขึ้น ศพด.ตําบลหนองบัว
เกิดความเพียงพอ
กับเด็กนักเรียน

39 โครงการสรางฐาน
และติดตั้งเสาธง
หนาอาคาร ศพด.
ตําบลหนองบัว

เพื่อสรางและติดตั้ง สรางฐาน
เสาธงหนาอาคาร และติดตั้งเสาธง
ศพด.ในการ
จํานวน 1 แหง
จัดกิจกรรม
แกเด็กนักเรียน
เพื่อป?องกัน
วางทอพรอมบอพัก
และแกไขปAญหา สายบาน
น้ําทวม
นายสมหมาย ดวงนิล
ถึงบานนายสมบูรณ>
จอดกิ่ง ระยะทาง
800 เมตร
เพื่อป?องกัน
กอสราง
และแกไขปAญหา รางระบายน้าํ คสล.
น้ําทวม
บานหนองบัว
หมูที่ 3 จาก
ถนนลาดยาง

40 โครงการวางทอ
พรอมบอพัก
บานโคกกลาง หมูที่ 2

41 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.บานหนองบัว
หมูที่ 3

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

150,000

-

-

-

-

-

15,000

395,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หองน้ํา
หองน้ําเพียงพอตอ กองการศึกษาฯ
ศพด.ตําบล ความตองการของ
หนองบัว
เด็กนักเรียน
มีการ
และถูกสุขลักษณะ
ปรับปรุงใหได
มาตรฐาน
ฐานเสาธง มีสถานทีส่ ําหรับ กองการศึกษาฯ
ที่ไดรับการ จัดกิจกรรมแกเด็ก
ติดตั้งแลว ศพด.
เสร็จ

395,000

395,000 395,000 395,000 งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

370,000

370,000

กองชาง

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

49

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

500,000

-

-

-

222,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ถึงสี่แยกหนองน้ําใส
ระยะทาง 275
เมตร
42 โครงการขุดลอกสระน้ํา
บานหนองบัว หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน ขุดลอกสระน้ํา
มีน้ําเพื่ออุปโภค สาธารณะวัด
และบริโภค และทํา หนองบัวทอง
การเกษตรกรรม จํานวน 1 แหง
ที่เพียงพอ

-

-

43 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล. บานบอทอง
หมูที่ 4

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

-

-

44 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล. บานดอนนางงาม
หมูที่ 5

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

-

-

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. แบบฝาปJด
สายไรนายสมชาย
เนียมมณี ถึง
สระประปา หมูที่ 4
ระยะทาง 300
เมตร
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายบาน
นางมาลี สันหลี ถึง

495,000

-

สระน้ําไดรับ ประชาชนมีนา้ํ เพื่อ
การขุดลอก อุปโภคและบริโภค
ไดมาตรฐาน และทําเกษตรกรรม
ตามรูปแบบ ที่เพียงพอ
รายการ
มีน้ําใชที่
เพียงพอ
รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

50

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สี่แยกตลาด
ระยะทาง 135
เมตร
45 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ กอสรางรางระบายคสล.บานดอนนางงาม แกไขปAญหา
น้ํา คสล. สายบาน
หมูที่ 5
น้ําทวมขัง
นางมาลี สันหลี ถึง
บานนางเฉลา
ระยะทาง 200
เมตร
46 ขุดเจาะบอบาดาล
เพื่อแกไขปAญหา ขุดบอบาดาล
บานดอนนางงาม หมูที่ 5 การขาดแคลนน้าํ บานดอนนางงาม
อุปโภค-บริโภค จํานวน 2 บอ
และน้าํ เพื่อ
การเกษตร

47 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล.บานตลาดแยหมูที่ 6 แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

กอสรางรางระบาย
น้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนางจินตนา
แจงประจักษ> ถึง

งบประมาณ
2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

330,000

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

-

222,000

-

ประชาชนมีนา้ํ เพื่อ
อุปโภค-บริโภค และ
น้ําเพื่อการเกษตร

กองชาง

-

-

บอบาดาล
ไดมาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ
จํานวนหรือ
รอยละ
ประชาชนมี
น้ําใชที่
เพียงพอ
บอบาดาล
ไดมาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ

สามารถป?องกันและ
แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ใหแกประชาชน

กองชาง

65,000

51

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

48 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล.บานตลาดแย หมูที่ 6 แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

49 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล.บานดอนใต หมูที่ 7 แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
บานนางสวงค>
นาคกิ่ง
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 345
เมตร
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนายสัมฤทธิ์
ชอยสดถึง บาน
นายสมสวน แสงมณี
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 270
เมตร
กอสราง
รางระบายน้าํ คสล.
พรอมฝาปJด สาย
บานนายแสงหมึก
พวงปะคํา ถึง
บานนางสกุณา
ออนหนองหวา
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 80 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

569,000

-

2562
(บาท)

-

132,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

จํานวนหรือ
รอยละ
ประชาชนมี
น้ําใชที่
เพียงพอ
รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

52

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

50 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล.บานดอนใต หมูที่ 7 แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

51 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล.บานดอนใต หมูที่ 7 แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

52 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.บานดอนใต
หมูที่ 7

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนายอูKด
จิตรนอก ถึง
บานนายยวน
ฉุนจังหรีด
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 170
เมตร
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนางสาวปาริสา กาญจนะถึง
สระนางจอม ชมตะคุ
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 250
เมตร
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนายผาง
ประจวบสุข ถึง
บานนายแสงหมึก

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
132,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

-

-

412,000

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

-

-

247,000

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

53

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

53 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล. บานหนองน้าํ ใส
หมูที่ 8

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

54 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล. บานหนองน้าํ ใส
หมูที่ 8

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

55 โครงการวางทอพรอม
บอพัก บานหนองน้ําใส
หมูที่ 8

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พวงปะคํา
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 150เมตร
วางทอพรอมบอพัก
สายบานนายเลิศ
ประเสริฐสุข ถึงบาน
นางสมเกลี้ยง
ดวงนิล ระยะทาง
600 เมตร
วางทอพรอมบอพัก
สายบานนายเสนอ
แสงกระโทก ถึง
บานนายเจษฎา
ปAญญาใส ระยะทาง
600 เมตร
วางทอพรอม
บอพักสายบาน
น.ส.สุธาทิพ
หากระโทก ถึง
บานนายมานิจ
หาญเวช ระยะทาง
600 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

395,000

395,000

395,000

395,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

395,000 395,000

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

395,000 395,000

-

งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

54

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

56 โครงการวางทอพรอม
บอพัก บานหนองน้ําใส
หมูที่ 8

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

57 โครงการวางทอพรอม
บอพัก บานหนองน้ําใส
หมูที่ 8

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

58 กอสรางรางระบายน้าํ
เพื่อป?องกันและ
คสล. บานดอนใตพัฒนา แกไขปAญหา
หมูที่ 9
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
วางทอพรอมบอพัก
สายบานนายจําปU
เย็นกระโทก ถึง
บานนางประนอม
ตองดํา ระยะทาง
600 เมตร
วางทอพรอมบอพัก
สายบานนางจงรักษ>
โอนกระโทก ถึง
สระน้ําหนองลังกา
ระยะทาง 400
เมตร
กอสรางรางระบายน้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนางแมน
นครกิจ ถึง
นางลับ เจียมผักแวน
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 270
เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

395,000

395,000 395,000

-

งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

-

-

395,000 395,000

-

งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

-

-

445,500

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

-

55

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

59 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.บานโคกเจริญ
หมูที่ 10

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

60 กอสรางรางระบายน้าํ
คสล.บานดอนเจริญสุข
หมูที่ 11

เพื่อป?องกันและ
แกไขปAญหา
น้ําทวมขัง

62 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อป?องกันและ
บานคลองหวาย
แกไขปAญหา
หมูที่ 12
น้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางรางระบาย
น้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนาง
ทองยอย ถึงบาน
นางประจวบ พากิ่ง
กวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร
ยาว 133 เมตร
กอสรางรางระบาย
น้ํา คสล.พรอมฝาปJด
สายบานนางพุม
งามกิ่ง ถึงบาน
นายบุญ เทียนจัน
กวาง 0.40 เมตร
ระยะทาง 270
เมตร
วางทอระบาย
น้ําพรอมบอพัก
ความยาว 200
เมตร จุดสี่แยก
กลางบาน

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
334,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

400,000

-

-

-

-

รางระบายน้าํ สามารถป?องกันและ
ที่ไดมาตรฐาน แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ตามรูปแบบ ใหแกประชาชน
รายการ

กองชาง

350,000

-

-

-

-

งานวางทอ สามารถป?องกันและ
พรอมบอพัก แกไขปAญหาน้าํ ทวม
ที่ไดมาตรฐาน ใหแกประชาชน
ตามรูปแบบ
รายการ

กองชาง

56

ที่

โครงการ

64 กอสรางลานกีฬา ศพด.
หนองบัว

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหเด็กมีสถานที่ กอสรางลานกีฬา
ในการออกกําลัง- ศพด. ตําบลหนองบัว
กายและทํา
จํานวน 1 แหง
กิจกรรม
จัดทําป?ายหอประชุม
65 โครงการจัดทําป?าย
เพื่อปรับปรุง
หอประชุม อบต.
หอประชุม อบต. อบต.หนองบัว
หนองบัว ใหเปWน จํานวน 1 แหง
ระเบียบเรียบรอย
66 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อความปลอดภัย ปรับปรุงถนนลูกรัง
ลูกรัง หมูที่ 12
ในการใชรถใชถนน จากสี่แยกบาน
บานคลองหวาย
ของประชาชน
คลองหวาย ถึง
บริเวณไรนายเจริญ
ดวงนิล กวาง 5
เมตร ยาว 2,400
เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร
67 โครงการกอสรางถนน เพื่อความสะดวก กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัยในการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหมู 6 บานตลาดแย ใชรถใชถนน
จากจุดสิ้นสุดถนน
ถึงหมู 4 บานบอทอง
ของประชาชน
คอนกรีตเดิม
และปรับปรุงถนน กวาง 5.00 เมตร
ใหไดมาตรฐาน ยาว 975 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

450,000

-

-

-

-

25,000

-

-

-

-

298,000

-

-

-

489,000
(200 ม.)

489,000
(200 ม.)

489,000 917,000
(200 ม.) (375 ม.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ลานกีฬาทีไ่ ด
มาตรฐาน
ตามรูปแบบ
รายการ
ป?ายหอประชุมที่ได
มาตรฐาน

เด็กมีสถานที่ในการ กองการศึกษาฯ
ออกกําลังกาย
และทํากิจกรรม

-

ขนาดความ
กวาง ยาว
หนาของถนน
ที่ซอมแซม

ประชาชนผูใชรถ
ใชถนนมีความ
ปลอดภัย และไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการขนสง
และสัญจร

กองชาง

-

ขนาดความ
กวาง ยาว
หนาของถนน
ที่กอสราง

ประชาชนผูใชรถ
ใชถนนมีความ
ปลอดภัย และไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการขนสง
และสัญจร

กองชาง

หอประชุม อบต.
หนองบัวเปWน
ระเบียบเรียบรอย

สํานักปลัด
อบต.

57

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

หนา 0.15 เมตร
ชวงที่ 1 ระยะทาง
200 เมตร
ชวงที่ 2 ระยะทาง
200 เมตร
ชวงที่ 3 ระยะทาง
200 เมตร
ชวงที่ 4 ระยะทาง
375 เมตร
68 โครงการกอสรางถนน เพื่อความสะดวก กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปลอดภัยในการใช คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานโคกกลาง หมูที่ 2 รถใชถนนของ
จากบานนางหอม
บานดอนนางงาม หมูที่ 5 ประชาชน และ บัวจะโปXะ ถึง
ถึงบานดอนใตหมูที่ 7 ปรับปรุงถนนใหได จุดสิ้นสุดถนน
มาตรฐาน
คอนกรีตเดิม
กวาง 5.00 เมตร
ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 750 ตร.ม.
ป?ายโครงการ จํานวน
1 ป?าย

งบประมาณ
2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

408,000

408,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดความ
กวาง ยาว
หนาของถนน
ที่กอสราง

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

ประชาชนผูใชรถ
ใชถนนมีความ
ปลอดภัย และไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการขนสง
และสัญจร

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

58

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

69 โครงการกอสรางทอลอด เพื่อใหประชาชน
เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ไดรับความสะดวก
หมูที่ 12 บานคลองหวาย และปลอดภัย
ในการเดินทาง
สัญจร ชวยลด/
ป?องกันปAญหา
ความเดือดรอน
จากการเกิด
อุทกภัย
70 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสง
หมูที่ 1 บานหนองน้ําขุน ใหมีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

71 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 3 บานหนองบัว

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางทอลอด
เหลี่ยม คลองพรึมพรัม หมูที่ 12 ขนาด
1.80x1.80 เมตร
ยาว 6 เมตร
จํานวน 1 จุด

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายสํารวย
หลอดเพชร ถึงบาน
นายอรัญ หาญวารี
ขนาดกวาง 4 เมตร
ยาว 83 เมตร หนา
0.15 เมตร
เพื่อพัฒนาระบบ กอสรางถนน
คมนาคมขนสงให คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก สายสระหนองลังกา
ปลอดภัยในการ ถึงสี่แยกไปบาน
เดินทางสัญจร
หนองน้ําใส

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

293,000

-

-

-

-

186,500

-

-

-

-

489,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
สามารถชวยลด
และป?องกันปAญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนอันเกิด
จากอุทกภัย
ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

ขนาดความ
กวาง ยาว
ของทอลอด
เหลี่ยม

กองชาง

59

ที่

โครงการ

72 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 4 บานบอทอง

73 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 6 บานตลาดแย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 180 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อพัฒนาระบบ กอสรางถนน
คมนาคมขนสงให คอนกรีตเสริมเหล็ก
มีความสะดวก สายบานนายเดน ถึง
ปลอดภัยในการ บานนายพะยอม
เดินทางสัญจร
มีเอี่ยมศิลปF
กวาง 5 เมตร
ยาว 176 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายเสมอ
นวลกระโทก ถึงทาง
แยกบานนางวารินทร>
ดัดสําโรง
กวาง 5 เมตร
ยาว 177 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

478,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

476,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

60

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

74 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงให
หมูที่ 8 บานหนองน้ําใส มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

75 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงให
หมูที่ 9 บานดอนใตพัฒนา มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

76 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงให
บานโคกเจริญ หมูที่ 10 มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายถนนเสิงสาง
ปะคํา ถึงสระน้าํ
หนองลังกา
กวาง 4 เมตร
ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายชะลอ
จุลจังหรีด ถึง
บานนายมงคล
ทิพย>จังหรีด
กวาง 4 เมตร
ยาว 67 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมูบาน บาน
โคกเจริญ หมูที่ 10
จากบานนายอํานาจ

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

486,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

146,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

-

156,000

61

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

77 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงให
หมูที่ 12 บานคลองหวาย มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

78 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
ลูกรัง หมูที่ 7 บานดอนใต คมนาคมขนสงให
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
79 โครงการติดตั้งปAZมน้ํา
พรอมทอสงน้ําดิบ

เพื่อแกไขปAญหา
การขาดแคลนน้าํ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หยิบกระโทก ถึงวัด
โคกกลาง ขนาด
กวาง 4 เมตร
ยาว 72 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บานนายสันติธรรม
จิตนา ถึงไร
นางหอมหวล สม
ภักดี กวาง 5 เมตร
ยาว 190 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนนลูกรัง
สายถนนคอนกรีต
หมูที่ 2 ไปหมูที่ 7
ถึงคลองสงน้าํ
กวาง 5 เมตร
ยาว 46 เมตร
สูงเฉลี่ย 1 เมตร
ติดตั้งปAZมน้ํา
ขนาด 5 แรงมา

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

516,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

66,000

-

-

-

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

500,000

-

-

-

ระยะทาง
พื้นที่

กองชาง

สามารถแกไขปAญหา
ความเดือดรอนของ

62

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

บานโคกเจริญ หมูที่ 10 อุปโภคบริโภค
ไปบานดอนนางงาม
และน้าํ ที่ใชสําหรับ
หมูที่ 5
การผลิตประปา
ใหกับประชาชน

80 โครงการวางทอระบายน้ํา เพื่อป?องกันปAญหา
คอนกรีตเสริมเหล็ก
น้ําทวมขังที่อยู
หมูที่ 3 บานหนองบัว อาศัยและพืน้ ที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน
81 คาชดเชยสัญญาแบบปรับ เพื่อประโยชน>การ
ราคาได (K)
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานของรัฐ
และปฏิบตั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จํานวน 1 เครื่อง
พรอมวางทอสงน้าํ
ดิบ ขนาด Ø 3 นิ้ว
ยาว 1,860 เมตร
จากบานโคกเจริญ
หมูที่ 10 ถึงบาน
ดอนนางงาม หมูที่ 5
วางทอระบายน้าํ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สามแยกบาน
นายธนพงษ> เนื่องนา
ขนาดØ 1 เมตร
ความยาว 17 เมตร
ตั้งงบประมาณ
รอยละ 4
ของงบประมาณ
รายจายประเภท
สิ่งกอสราง

82 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงใหมี คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 ความสะดวก
สายบานนายมนต>

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ดําเนินการ
กอสราง

-

70,000

-

310,600

-

-

-

-

-

ผลที่คาดว(าจะได+รับ
ประชาชนจากการ
ขาดแคลนน้าํ อุปโภค
บริโภค

ระยะความ มีระบบการระบาย
ยาวของการ น้าํ ที่ดไี มทวมขังที่อยู
วางทอ
อาศัยและพื้นที่
ทําการเกษตร
ของประชาชน

310,600 310,600 310,600 อัตรา
รอยละ 4
ของงบ
ประมาณ
ประเภท
สิ่งกอสราง
237,000 ขนาดความ
กวาง ยาว
หนาของถนน

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

ไดปฏิบตั ิตามมติ
คณะรัฐมนตรี

กองชาง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองชาง

63

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

83 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงใหมี
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร
84 โครงการกอสรางราง
เพื่อป?องกันปAญหา
ระบายน้ําพรอมบอพัก น้ําทวมขังที่อยู
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 อาศัยและพืน้ ที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน
85 โครงการกอสรางถนน
ลูกรัง บานหนองน้าํ ขุน
หมูที่ 1

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงใหมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สงสิเอี่ยม
กวาง 3 เมตร
ยาว 144 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายฑูรย>
เซ็นกลาง
กวาง 4 เมตร
ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางรางระบาย
น้ําพรอมบอพัก
จากบานนายพวง
กองสกุล ถึงบาน
นายอรัญ หาญวารี
ยาว 390 เมตร
กอสรางถนนลูกรัง
สายกระทอม
นายออน
โพธิ์กระโทก
ถึงบานนายอุทัย

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่กอสราง

-

-

-

-

66,000 ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

-

-

-

-

700,000 ขนาดความ สามารถแกไขปAญหา
กวาง ยาว น้ําทวมใหกับ
หนาของถนน ประชาชน
ที่กอสราง

กองชาง

-

-

-

-

150,000 ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

64

ที่

โครงการ

86 โครงการกอสราง
รางระบายน้าํ
บานหนองบัว หมูที่ 3
87 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานบอทอง หมูที่ 4

88 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานบอทอง หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เพื่อป?องกันปAญหา
น้ําทวมขังที่อยู
อาศัยและพื้นที่ทํา
การเกษตรของ
ประชาชน
เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงให
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงให
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ฉุนชาติ
กวาง 3 เมตร
ยาว 900 เมตร
ทอ 1.20 เมตร
จํานวน 8 ทอน
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. สายบาน
อุทัย คํามานะ ถึง
ถนนคอนกรีต
ยาว 280 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบานนายชํานาญ
จันทร>สิงขะ ถึง
บานนางรวม ทวีกูล
ยาว 213 เมตร
กวาง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียน
หนองน้ําขุน ถึง

งบประมาณ
2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

690,000 รางระบายน้าํ สามารถป?องกัน
ที่ไดมาตรฐาน และแกไขปAญหา
ตามรูปแบบ น้ําทวมใหแก
รายการ
ประชาชน

กองชาง

-

-

-

-

470,000 ระยะทาง
พื้นที่
ดําเนินการ
กอสราง

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

กองชาง

-

-

-

-

1,070,000 ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

65

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค
เดินทางสัญจร

89 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บานบอทอง หมูที่ 4

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงให
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

90 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขาง ศพด.
ตําบลหนองบัว

เพื่อพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงให
มีความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สระหนองตะครอง
กวาง 5 เมตร
ยาว 388 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบาน
นายเรืองฤทธิ์
อุทัยมา ถึงบาน
นายสง วอนไธสง
กวาง 4 เมตร
ยาว 135 เมตร
หนา 0.15 เมตร
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายขาง ศพด.ตําบล
หนองบัว กวาง 5
เมตร ยาว 164
เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

-

-

451,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก

297,000 ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

กองชาง

ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสรางที่
กอสราง

กองชาง

-

66

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

91 โครงการกอสรางถนน เพื่อพัฒนาระบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คมนาคมขนสงใหมี
บานหนองน้ําขุน หมูที่ 1 ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจร

จํานวน 91 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก ศพด.ตําบล
หนองบัว
ถึงศาลาประชาคม
หมูที่ 1 กวาง 4
เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว(าจะได+รับ

660,000 ขนาดความ ประชาชนมีความ
กวาง ยาว ปลอดภัยในการ
หนาของถนน เดินทางสัญจร
ที่กอสราง

9,264,400 11,756,100 10,795,100 5,154,600 5,595,600

หน(วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

67
แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ดานเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส%วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน%าอยู%และคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
งบประมาณ
เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค# (ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการฝ6กอบรมอาชีพ
อุตสาหกรรมและคหกรรม
ใหแก%สตรีตําบลหนองบัว

เพื่อใหกลุ%มสตรีมี
ความรูความ
สามารถสราง
รายไดจากอาชีพ
เสริมได
2 โครงการฝ6กอบรมอาชีพดาน เพื่อใหกลุ%มสตรีมี
หัตถกรรมแก%สตรีตําบลหนอง ความรูความสาบัว
มารถสรางรายได
จากอาชีพเสริม
ได

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สตรีในเขตพื้นที่
จํานวน 30 คน

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 จํานวนผูเขารับ สตรีมีความรูความ กองสวัสดิการฯ
การฝ6กอบรม เขาใจ สรางรายได
จากอาชีพเสริมได

สตรีในเขตพื้นที่
จํานวน 30 คน

20,000 20,000

20,000 20,000

20,000 จํานวนผูเขารับ สตรีมีความรูความ กองสวัสดิการฯ
การฝ6กอบรม เขาใจ สรางรายได
จากอาชีพเสริมได

68

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

80,000
3 โครงการอบรมส%งเสริมอาชีพ เพื่อใหระชาชนได ประชาชนผู
ปศุสัตว
มีความรูเรื่องปศุ ประกอบอาชีพ
สัตว
เลี้ยงสัตวในตําบล
หนองบัว
4 โครงการฝ6กอบรมอาชีพใหกับ เพื่อใหผูสูงอายุมี ผูสูงอายุในเขต
ผูสูงอายุ
ความรูดานการ พื้นที่ตําบลหนอง
ประกอบอาชีพ บัว จํานวน 30
และมีรายได
คน
5 โครงการฝ6กอบรมอาชีพใหกับ เพื่อใหคนพิการ คนพิการและ
คนพิการและผูดูแลคนพิการ และผูดูแลคน ผูดูแลคนพิการใน
พิการไดมีความรู เขตพื้นที่ตําบล
หนองบัว จํานวน
30 คน
6 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมี ผูสูงอายุในเขต
ผูสูงอายุ
ความรูดานการ พื้นที่ตําบลหนอง
ดํารงชีวิต การใช บัว จํานวน 30
ชีวิตอย%างคุมค%า คน
และการเปCน
ตัวอย%างที่ดีใน
หมู%บาน ชุมชน
รวม 6 โครงการ
120,000

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

80,000

80,000 80,000

20,000

20,000 20,000

20,000

20,000 20,000

30,000

20,000 20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

80,000 รอยละหรือ
จํานวน
ผูเขาร%วม
โครงการ
20,000 รอยละของ
จํานวนผูเขารับ
การอบรม

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
ความเขาใจในการ อบต.
ประกอบอาชีพ

ผูสูงอายุมีความรูดาน กองสวัสดิการฯ
การประกอบอาชีพ
มีอาชีพเสริมและ
สรางรายได
20,000 รอยละของ คนพิการและผูดูแล กองสวัสดิการฯ
จํานวนผูเชารับ คนพิการมีความรู
การอบรม
ดานการประกอบ
อาชีพ มีอาชีพเสริม
และสรางรายได
20,000 รอยละของ ผูสูงอายุมีความรู กองสวัสดิการฯ
จํานวนผูเขารับ ความรูดานการใช
การอบรม
ชีวิตอย%างมีคุณค%า
และเปCนตัวอย%างที่ดี

190,000 180,000 180,000 180,000

69
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2.2 แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

1 โครงการส%งเสริม/สนับสนุน เพื่อให (ศบกต.)
ศูนยบริการและถ%ายทอดทาง เปCนศูนยกลางใน
เทคโนโลยีการเกษตร (ศบกต.) การใหบริการและ
ประจําตําบลหนองบัว
ถ%ายทอดทางเทค
โนโลยีทางการ
เกษตรกรรม
2 โครงการอบรมใหความรูและ เพื่อใหเกษตรกรมี
เพิ่มประสิทธิภาพแก%เกษตรกร ความรูความเขาใจ
ภายในตําบลหนองบัว
เกี่ยวกับการทําการ
เกษตร
3 โครงการอบรมใหความรู
เพื่อใหเกษตรกรมี
เกี่ยวกับการทําปุHยอินทรีย ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการทําการ
เกษตร
4 โครงการอบรมใหความรู
เพื่อใหเกษตรกรมี
เกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืช ความรูเกี่ยวกับการ
จัดการศัตรูพืชเพื่อ
ลดการใชสารเคมีใน
การจัดการศัตรูพืช

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เกษตรกรภายใน
ตําบลหนองบัว

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

20,000 20,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

20,000 20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 รอยละหรือ
เกษตรกรไดรั บความรู สํ า นั ก ปลั ด
จํานวนเกษตรกร ทางการเกษตรอย% า ง อบต.
ที่เขาร%วมโครง- ถูกตอง
การ

เกษตรกรภายใน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 รอยละหรือ
ตําบลหนองบัว
จํานวนเกษตรกร
จํานวน 80 คน
ทีเ่ ขาร%วมโครง การ
50,000
เกษตรกรภายใน
รอยละหรือ
ตําบลหนองบัว
จํานวนผูเขาร%วม
จํานวน 80 คน
โครงการ
เกษตรกรภายใน
ตําบลหนองบัว
จํานวน 50 คน

50,000 50,000

50,000

-

หน'วยงาน
ผลที่คาดว'าจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

-

เกษตรกรมีความรู
ทางดานการเกษตร

สํานักปลัด
อบต.

เกษตรกรลดการใช
ปุHยเคมี สามารถลด
ตนทุนการผลิตได

สํานักปลัด
อบต.

รอยละหรือ
เกษตรกรมีความรูใน สํานักปลัด
จํานวนผูเขาร%วม การกําจัดศัตรูพืชลด อบต.
โครงการ
การใชสารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืช
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

5 โครงการฝ6กอบรมการผลิตขาว เพื่อบํารุงและ
พันธุดี
ส%งเสริมการประ
กอบอาชีพของ
ประชาชน

จํานวน 5 โครงการ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดฝ6กอบรม
ใหกับประชาชนที่
ประกอบอาชีพ
ทํานา จํานวน
30 คน จัดทํา
แปลงสาธิตการ
ผลิตขาวพันธุดี
จํานวน 2 ไร%

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
10,000

2563
(บาท)

2564
(บาท)

10,000 10,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน'วยงาน
ผลที่คาดว'าจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

10,000 รอยละของ
ประชาชนผูเขารับการ สํานักปลัด
จํานวนผูเขารับ ฝ6กอบรมไดรับการ อบต.
การฝ6กอบรม พัฒนาในการประกอบ
อาชีพการทํานาและมี
รายไดเพิ่มขึ้น

210,000 270,000 220,000 170,000 170,000
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว

ที่
1

2

3

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน-าอยู-และคุณภาพชีวติ ที่ดี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
2563
2564
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการการแพทย เพื่อใหบริการและช-วย ผูขอรับการช-วย 550,000 550,000 550,000 550,000
ฉุกเฉิน
เหลือประชาชนภายใน เหลือหรือเจ็บ
ตําบลหนองบัว
ป5วยฉุกเฉิน
ภายในตําบล
หนองบัว
โครงการป<องกัน เพื่อป<องกันและควบคุม การป<องกันและ 150,000 150,000 150,000 150,000
โรคติดต-อต-างๆ
โรคติดต-อต-างๆ เช-น โรค ควบคุมโรคติดต-อ
ไขเลือดออก, โรคพิษสุนัข มิใหเกิดขึ้น หรือ
บา ,โรคมือปากเทาเป?@อย, ลดนอยที่สุด
โรคอุจาระร-วง
โครงการทองถิ่นไทย เพื่อใหประชาชนทําความ อบรมใหความรู
20,000
10,000 10,000 10,000
ใส-ใจความสะอาด สะอาดภายในตําบล
แก-ประชาชนและ
ทําความสะอาด
ภายในตําบล
หนองบัว

หน'วยงาน
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
2565
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
550,000 จํานวนผูที่
ประชาชนไดรับ
สํานักปลัด
ไดรับช-วยเหลือ บริการช-วยเหลือ อบต.
ไดทันท-วงที เบื้องตน ลดการ
สูญเสียชีวิต
ตัวชี้วัด
(KPI)

150,000 จํานวนผูป5วย ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด
ลดลง การแพร- อนามัยดี เกิดความ อบต.
ระบาดของโรค ปลอดภัยจาก
ลดลงหรือไม- โรคติดต-อ
เกิดขึ้นเลย
10,000 จํานวน
ชุมชนมีสภาพ สํานักปลัด
แวดลอม
อบต.
ผูเขาร-วม
โครงการ
ที่ดีขึ้น
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

4 โครงการสัตวปลอด เพื่อป<องกันและควบคุม
โรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบา
โรคพิษสุนัขบาฯ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ฉีดวัคซีนป<องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบา

2561
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่มา
2563
2564
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000 68,600 68,600

หน'วยงาน
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
2565
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
68,600 รอยละของ สามารถควบคุม
สํานักปลัด
สุนัขและแมว การแพร-ระบาด อบต.
ไดรับการฉีด ของโรคพิษสุนัขบา
วัคซีน
ใหกับประชาชน
15,000 รอยละของ หน-วยงานราชการ สํานักปลัด
จํานวนการ มีขอมูลสุนัขและ อบต.
สํารวจ
แมว สําหรับใชใน
การป<องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บา
ตัวชี้วัด
(KPI)

5 โครงการสํารวจ
เพื่อสํารวจและขึ้นทะเบียน ทําการสํารวจปI
15,000
15,000 15,000 15,000
ขอมูลจํานวนสัตว จํานวนสุนัขและแมวในเขต ละ 2 ครั้ง ครั้ง
และขึ้นทะเบียนสัตว องคการบริหารส-วนตําบล แรกภายในเดือน
ตามโครงการสัตว หนองบัว
มีนาคม ครั้งที่ 2
ปลอดโรค คน
ภายในเดือน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สิงหาคม
สุนัขบาฯ
6 โครงการพระราชดําริ เพื่อใหประชาชนไดรับการ จัดทําโครงการ
240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของ
ดานสาธารณสุข
ดูแลดานสาธารณสุข
ตามพระราชดําริ
ประชาชนที่เขา
ดานสาธารณสุข
ร-วมโครงการ
อย-างนอย 3
โครงการ
7 อุดหนุนคณะกรรม เพื่ออุดหนุนใหคณะกรรม อุดหนุนใหคณะ 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 รอยละของ
การหมู-บาน สําหรับ การหมู-บานทัง้ ๑๒ หมู-บาน กรรมการหมู-บาน
ประชาชนที่มี
การดําเนินโครงการ ในเขตพื้นที่ตําบลหนองบัว จํานวน ๑๒
สุขภาพที่ดีขึ้น
ตามพระราชดําริดาน เพื่อจัดทําโครงการ
หมู-บานๆ ละ
๒๐,๐๐๐ บาท
สาธารณสุข
พระราชดําริ ดาน
สาธารณสุข
รวม 7 โครงการ
1,050,000 1,280,000 1,273,600 1,273,600 1,273,600

ประชาชนไดรับ
การดูแลดาน
สาธารณสุข

สํ า นั ก ปลั ด
อบต.

ประชาชนไดรับ
สํ า นั ก ปลั ด
การดูแลดาน
อบต.
สุขภาพและมี
สุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง
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3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห#
ที่

โครงการ

1 โครงการช-วยเหลือผูมี
รายไดนอย

เป-าหมาย
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อช-วยเหลือประชาชน จํานวน 30
ผูมีรายไดนอยไม-เพียงพอ ครัวเรือน
แก-การเลี้ยงชีพ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561 2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนครัว
เรือนไดรับการ
ช-วยเหลือ

2 โครงการจัดงานประเพณี - เพื่อแสดงความกตัญMู ผูสูงอายุในเขต
50,000
ตําบลหนองบัว
รดน้ําขอพรผูสูงอายุ
กตเวทีแก-ผูสูงอายุ
- เพื่อเสริมสรางสถาบัน จํานวน 250 คน
ครอบครัวใหแข็งแรง
- เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยใหยั่งยืน
รวม 2 โครงการ

-

110,000 60,000

-

-

-

60,000 60,000 60,000

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีรายได กองสวัสดิการฯ
เพิ่มมากขึ้นและ
เพียงพอต-อการ
เลี้ยงชีพ
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
จะไดรับ

จํานวนผูสูงอายุ -เกิดความตระหนัก กองสวัสดิการฯ
ที่เขาร-วมโครง ในคุณค-าของผูสูง
การตามจํานวน อายุ
ทั้งหมด
- ไดร-วมกิจกรรม
เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญMูกตเวที
ต-อผูสูงอายุ
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3.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ)
(บาท)
1 โครงการฝQกอบรมป<องกัน เพื่ออบรมใหความรูแก- จํานวน 80 คน
และแกไขปRญหายาเสพติด นักเรียน เยาวชน ให
รูจักโทษของยาเสพติด
2 โครงการป<องกันและแกไข
ปRญหายาเสพติด
(กิจกรรมบําบัดฟ?นT ฟูและ
กิจกรรมฝQกอบรมอาชีพ)

เพื่อจัดกิจกรรมบําบัด
ฟ?Tนฟูใหแก-กลุ-มเสี่ยง
เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับ
อาชีพใหแก-กลุ-มเสี่ยง
3 โครงการฝQกอบรมเยาวชน เพื่ออบรมใหความรู
ป<องกันการมีเพศสัมพันธ การป<องกันการมีเพศก-อนวัยอันควร
สัมพันธก-อนวัยอันควร

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564 2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนนักเรียน
เยาวชนที่เขาร-วม
โครงการ

กลุ-มครอบครัว 60,000 60,000
ทั่วไป และกลุ-ม
เสี่ยงตําบล
หนองบัว
จํานวน 10 คน
จํานวน 40 คน
-

4 โครงการฝQกอบรมอาชีพ เพื่อใหกลุ-มสตรีมี
สตรีในเขตพื้นที่
ใหแก-สตรีตําบลหนองบัว ความรูความสามารถ จํานวน 30 คน
สรางรายไดจากอาชีพ
เสริมได

-

-

ผลลัพธ#ที่คาดว'า
จะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน เยาวชน มี กองสวัสดิการฯ
ความรู รูจักโทษของ
ยาเสพติด สามารถ
ป<องกันตนเองจากสิง่
เสพติด
60,000 60,000 60,000 จํานวนกลุ-มเป<า- กลุ-มเป<าหมายหาย- กองสวัสดิการฯ
หมายที่เขารับ จากการติดยาเสพติด
การบําบัด ฟ?Tนฟู มีอาชีพสามารถเลี้ยง
ดูตนเองได
20,000 20,000 20,000 จํานวนหรือรอย
ละของเยาวชน
หญิงที่เขาร-วม
โครงการ
18,000 18,000 18,000 จํานวนผูเขารับ
การอบรม

เยาวชนมีความรู
กองสวัสดิการฯ
สามารถป<องกันการมี
เพศสัมพันธก-อนวัย
อันควร
สตรีมีความรูความ กองสวัสดิการฯ
เขาใจสรางรายได
จากอาชีพเสริม
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เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ)
(บาท)
5 โครงการฝQกอบรมอาชีพ เพื่อใหคนพิการและ คนพิการและ
ใหกับคนพิการและผูดูแล ผูดูแลคนพิการสราง ผูดูแลคนพิการ
คนพิการ
รายไดจากอาชีพเสริม จํานวน 30 คน
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมี
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
ความรูความเขาใจใน จํานวน 45 คน
การดูแลสุขภาพตนเอง
7 โครงการฝQกอบรมอาชีพ เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ ผูสูงอายุ
ใหกับผูสูงอายุ
สรางรายไดเสริมได จํานวน 30 คน
8 โครงการส-งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
2563
2564 2565
2562
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ มีความรูความเขาใจ
การอบรม
สรางรายไดจาก
อาชีพเสริม

-

-

-

-

เพื่อช-วยเหลือ
จํานวน 10
ประชาชนผูมีรายได ครัวเรือน
นอยไม-เพียงพอแก-การ
เลี้ยงชีพ
9 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่ออบรมใหความรู เยาวชน
20,000 20,000
จริยธรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม
จํานวน 60 คน
จริยธรรมแก-เยาวชน
10 โครงการอบรมเพิ่ม
เพื่ออบรมใหความรู เด็กและเยาว- 10,000 10,000
ชน จํานวน 50
ประสิทธิภาพใหกับสภา เกี่ยวกับบทบาท
เด็กและเยาวชนตําบล หนาที่ของสภาเด็กและ คน
หนองบัว
เยาวชนตําบลหนองบัว

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ มีความรูความเขาใจ กองสวัสดิการฯ
การอบรม
ในการดูแลสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น
20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขารับ มีความรูความเขาใจ กองสวัสดิการฯ
การอบรม
สรางรายไดจาก
อาชีพเสริม
30,000 30,000 30,000 จํานวนครัวเรือน ครอบครัวที่ไดรับการ กองสวัสดิการฯ
ที่ไดรับการ
ช-วยเหลือมีคุณภาพ
ช-วยเหลือ
ชีวิตที่ดีขึ้น
20,000 20,000 20,000 จํานวนหรือรอย
ละเยาวชนที่เขา
ร-วมโครงการ
10,000 10,000 10,000 จํานวนหรือรอย
ละ ของเด็กและ
เยาวชนที่เขาร-วม
โครงการ

เยาวชนมีความรู
กองการศึกษาฯ
ประพฤติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
กลุ-มเป<าหมาย มี
กองการศึกษาฯ
ความรู ความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่
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งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ 2561 2562
2563
2564 2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
11 ส-งเสริม/สนับสนุน กลุ-ม เพื่ออุดหนุนกลุ-มอาชีพ กลุ-มอาชีพ
100,000
100,000 จํานวนกลุ-ม
100,000
อาชีพภายในตําบลหนอง ภายในตําบล
ภายในตําบล
อาชีพที่ไดรับการ
บัว
หมู-ที่ 1,หมู-ที่ 3
สนับสนุน
หมู-ที่ 4 และ
หมู-ที่ 11
12 อุดหนุนที่ทําการปกครอง เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 3 ครั้ง
10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให
อําเภอปะคํา ตามโครงการ งานตามโครงการฯ สนับสนุน ปIละ
การสนับสนุน
ป<องกันและแกไขปRญหายา
1 ครั้ง
เสพติด
รวม 9 โครงการ
190,000 110,000 348,000 248,000 348,000

ผลลัพธ#ที่คาดว'า
จะไดรับ
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได

หน'วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการฯ

เพื่อป<องกันการแพร- ที่ทําการอําเภอปะ
ระบาดของยาเสพติด คํา
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3.4 แผนงานงบกลาง
ที่
1

2

3

4

งบประมาณและที่มา
หน'วยงาน
ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาดว'า
โครงการ
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการเบี้ยยังชีพ
7,573,200 7,573,200 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุไดรับเงิน กองสวัสดิการฯ
ผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพมีคุณ
ครบตาม
ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
จํานวน
โครงการเบี้ยยังชีพคน เพื่อจัดบริการ
คนพิการภายใน 4,156,800 4,156,800 4,200,000 4,200,000 4,200,000 คนพิการ คนพิการไดรับเบีย้ กองสวัสดิการฯ
พิการ
สวัสดิการทาง
ตําบลหนองบัว
ไดรับเบี้ยยัง ยังชีพ มีคุณภาพ
สังคมใหแก-คน
ชีพครบตาม ชีวิตที่ดีขึ้น
พิการ
จํานวน
โครงการเบี้ยยังชีพผูป5วย เพื่อจัดบริการ
ผูป5วยเอดสภายใน
96,000
96,000 70,000 70,000 70,000 ผูป5วยเอดส ผูป5วยเอดสไดรับ กองสวัสดิการฯ
ตําบลหนองบัว
เอดส
สวัสดิการทาง
ไดรับเบี้ยยัง เบี้ยยังชีพ มีคุณ
สังคมใหแก-ผูป5วย
ชีพครบตาม ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
เอดส
จํานวน
สมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อสมทบกองทุน จํานวน 1 กองทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 กองทุนฯมี กองทุนฯ สามารถ กองสวัสดิการฯ
ชุมชนตําบลหนองบัว สวัสดิการชุมชน
งบประมาณ ดําเนินงานไดอย-าง
ตําบลหนองบัว
ดําเนินงาน มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ
เป-าหมาย
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อจัดบริการ
ผูสูงอายุภายใน
สวัสดิการทาง
ตําบลหนองบัวที่
สังคมแก-ผูสูงอายุ ไดรับเบี้ยยังชีพ
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เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
5 สมทบกองทุนหลักประ เพื่อสมทบกองทุน จํานวน 1 กองทุน
กันสุขภาพ
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
พื้นที่ ไม-นอยกว-า
รอยละ 40 ของค-า
บริการาธารณสุข
จากกองทุนลัก
ประกันสุขภาพ
แห-งชาติ

2561
(บาท)
120,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2563
2564
2565
2562
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
120,000 120,000 120,000 120,000 กองทุนฯมี
งบประมาณ
ดําเนินงาน
เพียงพอ

6 โครงการป<องกันและ เพื่อช-วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่
500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน
บรรเทาความเดือดรอน บรรเทาความ
ตําบลหนองบัวทัง้
ไดรับการ
ของประชาชน
เดือดรอนของประ 12 หมู-บาน
ช-วยเหลือ
ชาชนทีป่ ระสบสา
ธารณภัยหรือคาด
ว-าจะเกิดสาธารณ
ภัยในเขตองคการ
บริหารส-วนตําบล
หนองบัว
12,096,000 12,596,000 13,040,000 13,040,000 13,040,000
รวม 6 โครงการ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองทุนฯ สามารถ สํานักปลัด
ดําเนินงานไดอย-าง อบต.
มีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
จะไดรับ

ประชาชนไดรับ สํานักปลัด
การช-วยเหลือและ อบต.
บรรเทาความ
เดือดรอนได
ทันท-วงที
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “อนุรักษฟ'(นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส+วนร+วม สู+สมดุลสิ่งแวดลอมอย+างยั่งยืน”
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

1 อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการกําจัด
ขยะมูลฝอย/คัดแยก
ขยะภายในครัวเรือน
รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค#
เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจถึงป>ญหาและ
ผลกระทบของขยะมูลฝอย
สรางจิตสํานึกและการมี
ส+วนร+วมในการจัดการขยะ
มูลฝอย

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให
ความรูแก+
ประชาชนภายใน
ตําบลหนองบัว

2561
(บาท)
50,000

50,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละหรือ
จํานวนผูเขาร+วม
โครงการ

50,000

50,000

50,000 50,000

หน'วยงาน
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
ประชาชนมีความรู สํานักปลัด
เกิดจิตสํานึกในการ อบต.
กําจัดขยะและคัด
แยกขยะอย+างถูก
วิธี
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4.2 แผนงานการเกษตร
เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
1 โครงการปลูกตนไม เพื่อเพิ่มจํานวนปGาไมใหมี ปลูกตนไมภายใน
เฉลิมพระเกียรติ
ความอุดมสมบูรณ
ตําบล

2 โครงการทองถิ่นไทย
รวมใจภักดิ์รักพื้นที่สี
เขียว
3 โครงการกําจัดวัชพืช
สระหนองน้ําขุน+
4 โครงการกําจัดวัชพืช
สระหนองบัว
5 โครงการกําจัดวัชพืช
สระหนองตะครอง
6 โครงการคลองสวย
น้ําใส

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
พื้นที่ตําบลหนองบัว

ปลูกตนไมภายใน
ตําบล

เพื่อกําจัดวัชพืชสระน้าํ
หนองน้ําขุ+น
เพื่อกําจัดวัชพืชสระน้าํ
หนองบัว
เพื่อกําจัดวัชพืชสระน้าํ
หนองตะครอง
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหแก+
แหล+งน้ํา

สระน้ําหนองน้ํา
ขุ+น หมู+ที่ 1
สระน้ําหนองบัว
หมู+ที่ 3
สระน้ําหนอง
ตะครอง
แหล+งน้ําภายใน
ตําบลหนองบัว

7 โครงการทองถิ่นไทย เพื่อทําความสะอาดภายใน จัดกิจกรรมอบรม
ใส+ใจความสะอาดคน ตําบล
รณรงคและทํา
ในชาติมสี ุข
ความสะอาด
ภายในตําบล

2561
(บาท)
20,000

20,000
40,000
40,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละหรือ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
จํานวนพื้นที่ปาG เพือ่ ถวายเปIนราช
ไมเพิ่มขึ้น
สักการะเปIนการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี
20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละหรือ
สามารถเพิ่มพื้นทีส่ ี
จํานวนพื้นที่ปาG เขียวภายในตําบล
ไมเพิ่มขึ้น
หนองบัว
40,000
น้ําสะอาดไม+มี ประชาชนมีนา้ํ ใช
วัชพืช
อย+างเพียงพอ
40,000
น้ําสะอาดไม+มี ประชาชนมีนา้ํ ใช
วัชพืช
อย+างเพียงพอ
40,000
น้ําสะอาดไม+มี ประชาชนมีนา้ํ ใช
วัชพืช
อย+างเพียงพอ
แหล+งน้ําไดรับ ประชาชนมี
การปรับปรุงใหมี สภาพแวดลอมที่ดี
สภาพดีขึ้น
ขึ้น
รอยละหรือ
หมู+บาน/ชุมชนมี
จํานวนผูเขาร+วม สภาพแวดลอมที่ดี
โครงการ
ขึ้น

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด
อบต.

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

8 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
9 โครงการปลูกหญา เพื่อปลูกหญาแฝกในการ
แฝก
ปPองกันการชะลาง
พังทลายของดินในพืน้ ที่ที่
มีป>ญหาและปรับ
สภาพแวดลอมใหดีขึ้น
10 โครงการขุดลอก เพื่อแกไขป>ญหาการขาด
คลองหนองขนสัตว แคลนน้าํ อุปโภคบริโภค
หมู+ที่ 7
ใหกับประชาชนภายใน
ตําบลหนองบัว
รวม 10 โครงการ

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
2561
โครงการ)
(บาท)
ศูนยพัฒนาเด็ก
150,000
เล็กตําบลหนอง
บัว
ปลูกหญาแฝกใน
พื้นที่สาธารณะ ที่
มีป>ญหาการ
พังทลายของดิน
จํานวน 10,000
กลา
ขุดลอกคลอง
หนองขนสัตว
พื้นที่ 3 ไร+

270,000

งบประมาณและที่มา
2563
2564
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

10,000

-

-

130,000

หน'วยงาน
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
2565
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
สภาพแวดลอม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการ
ศูนยพัฒนาเด็ก มีสภาพแวดลอมที่ ศึกษาฯ
เล็ก
ดีขึ้น
10,000 10,000 รอยละของ
พื้นที่ที่มปี >ญหาชะ สํานักปลัด
จํานวนหญาแฝก ลางพังทลายของ อบต.
ที่ปลูก
ดินไดรับการ
ปPองกันและมีสภาพ
ที่ดีขึ้น
247,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

90,000 297,000 50,000

ขนาดพื้นที่ที่ขุด ประชาชนมีนา้ํ
สํานักปลัด
ลอก
อุปโภคบริโภค
อบต.
เพียงพอต+อความ
ตองการ
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แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย ที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร&มเย็น เป*นสุข ในป- 2560”
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬา ประเพณี และส&งเสริมศิลปวัฒนธรรมควบคู&ภูมิป9ญญาทองถิน่ ใหยั่งยืน
5.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
2563
2564
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สนับสนุนอาหาร
เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
เด็กเล็กใน ศพด.
250,000 250,000 250 v,000 250,000
ตําบลหนองบัว
เสริม (นม) สําหรับ อาหารเสริม (นม)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ครบถวน
ตําบลหนองบัว
2. ส&งเสริมพัฒนาการ เพื่อส&งเสริมพัฒนาการแก& เด็กก&อนเกณฑใน
30,000
30,000 30,000 30,000
เรียนรูในเด็กก&อน เด็กก&อนเกณฑ
ศพด.ตําบลหนอง
เกณฑ
บัว

3 ศึกษาแหล&งเรียนรู
นอกสถานที่

เพื่อส&งเสริมพัฒนาการ เด็กเล็ก ศพด.
แหล&งเรียนรูนอกสถานที่ ตําบลหนองบัว

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงาน
ว'า
รับผิดชอบ
2565
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
250,000 รอยละหรือ เด็กเล็กในศูนย กองการศึกษาฯ
จํานวนเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กมี
ที่ไดรับนม
สุขภาพร&างกาย
แข็งแรง
30,000 รอยละหรือ เด็กก&อนเกณฑ กองการศึกษาฯ
จํานวนเด็กก&อน ในศูนยพัฒนา
เกณฑที่เขาร&วม เด็กเล็กตําบล
โครงการ
หนองบัวมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น
30,000 รอยละหรือ เด็กเล็กในศูนย กองการศึกษาฯ
จํานวนเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก
ที่เขาร&วม
ตําบลหนองบัว
โครงการ
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น
ตัวชี้วัด
(KPI)
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ที่

โครงการ

4 สนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ใหแก&
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ภายในตําบล
หนองบัว
5 ส&งเสริม/สนับสนุน
วัสดุอุปกรณและสื่อ
การเรียนการสอนแก&
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ.ในเขตตําบล
หนองบัว
6 สนับสนุนอาหาร
กลางวัน ใหแก&
โรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ภายในตําบล
หนองบัว
7 โครงการส&งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู
สําหรับเด็ก

วัตถุประสงค#
เพื่ออุดหนุนอาหารเสริม
(นม) ) ใหแก&โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบล
หนองบัว
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ. ในเขตตําบล
หนองบัว

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวัน ใหแก&โรงเรียน
ในสังกัด สพฐ. ในเขต
ตําบลหนองบัว
เพื่อจัดกิจกรรมใหความรู
และเด็กไดแสดงออก

งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงาน
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
ว'า
รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2561
2562
(KPI)
โครงการ)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อุดหนุนอาหาร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 รอยละหรือ เด็กนักเรียนใน กองการศึกษาฯ
เสริม (นม) ) ใหแก&
จํานวนเด็ก สังกัด สพฐ. มี
โรงเรียนในสังกัด
นักเรียนที่ไดรับ สุขภาพแข็งแรง
สพฐ. ในเขตตําบล
อาหารเสริมนม
หนองบัว
อุดหนุนสื่อการ
40,000
40,000 40,000 40,000
40,000 จํานวนสื่อการ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
เรียนการสอน
เรียนการสอนที่ โรงเรียนสังกัด
ใหแก&โรงเรียนใน
เพียงพอ
สพฐ. มีสื่ออุปสังกัด สพฐ,
กรณไวใชใน
ภายในตําบลหนอง
กระบวนการ
บัว จํานวน 2 แห&ง
เรียนการสอน
โรงเรียนในสังกัด 2,572,000 2,572,000 2,572,000 2,572,000 2,572,000 รอยละหรือ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
สพฐ. ในเขตตําบล
จํานวนเด็กนัก ไดรับ
หนองบัว จํานวน
เรียนที่ไดรับ สารอาหาร
2 แห&ง
อาหารกลางวัน ครบ ถวน
แข็งแรง
เด็กนักเรียน
30,000
30,000 30,000 30,000
30,000 รอยละหรือ เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
ภายในตําบลหนอง
จํานวนเด็กที่ เกิดการเรียนรู
บัว จํานวน 300
เขาร&วมโครง กลาแสดงออก
คน
การ
ตระ หนักถึง
ความ สําคัญ
ของเด็กและ
เยาวชน
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เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
8 สนับสนุนค&าใชจ&าย เพื่อเป*นค&าสื่อการเรียน นักเรียน ศพด.
การบริหารสถาน การสอน ค&าวัสดุ
จํานวน 120 คน
ศึกษา
การศึกษา และค&าอาหาร
กลางวัน ศพด.ตําบล
หนองบัว

2561
(บาท)
792,000

งบประมาณและที่มา
2563
2564
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
792,000 792,000 792,000

9 โครงการเสริมสราง เพื่อเสริมสรางและเตรียม ผูปกครองเด็ก
งานใน ศพด.ตําบล ความพรอมใหแก&
ศพด. จํานวน
หนองบัว (ปฐมนิเทศ ผูปกครอง
120 คน
ผูปกครอง)

10,000

10,000

10,000

10,000

10 โครงการฟ9นสวย ยิ้ม เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ เด็กนักเรียนและ
ใส ในเด็กก&อนเกณฑ การดูแลรักษาฟ9นอย&าง ผูปกครองเด็ก
ถูกวิธี
ศพด. จํานวน
200 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

11 โครงการส&งเสริม/ เพื่อใหเด็กไดออกกําลัง เด็กนักเรียน
สนับสนุนการแข&งขัน กาย
อนุบาลภายใน
กีฬาอนุบาลเกมส
ตําบลหนองบัว

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงาน
ว'า
รับผิดชอบ
2565
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
792,000 รอยละหรือ เด็กเกิด
กองการศึกษาฯ
จํานวนเด็กศูนย พัฒนาการ
ที่ไดรับสื่อการ เรียนรู และ
เรียนการสอน ไดรับ
และอาหาร สารอาหาร
กลางวัน
ครบถวน
10,000 จํานวน
ผูปกครองเด็ก กองการศึกษาฯ
ผูปกครองเด็ก ศพด.มีความ
ศพด.ตําบล พรอมในการ
หนองบัวที่เขา เสริมสราง
ร&วมโครงการ พัฒนาการเด็ก
30,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียน กองการศึกษาฯ
นักเรียนและ และผูปกครอง
ผูปกครองที่เขา มีความรู
ร&วมโครงการ เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาฟ9น
อย&างถูกวิธี
30,000 รอยละหรือ เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ
จํานวนเด็กที่ ร&างกายแข็งแรง
เขาร&วม
โครงการ
ตัวชี้วัด
(KPI)
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เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
12 โครงการก&อสรางลาน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก&อสรางลาน
คอนกรีตอเนก
มีสถานที่เพียงพอต&อการ คอนกรีต
ประสงคศูนยพัฒนา จัดกิจกรรมต&างๆ
อเนกประสงค
เด็กเล็ก
ช&วงที่ 1 ขนาด
กวาง 13 เมตร
ยาว 15.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ช&วงที่ 2 ขนาด
กวาง 7 เมตร
ยาว 15.50 เมตร
หนา 0.10 เมตร
13 โครงการก&อสรางอ&าง เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก&อสรางอ&างลาง
ลางหนาแปรงฟ9น มีสถานทีส่ ําหรับการดูแล หนาแปรงฟ9น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รักษาสุขภาพของเด็ก ขนาดกวาง 0.50
เมตร ยาว 4.00
เมตร สูง 0.50
เมตร

2561
(บาท)
74,700

6,500

งบประมาณและที่มา
2563
2564
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงาน
ว'า
รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
ขนาดความ ศูนยพัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ
กวาง ยาว หนา เล็กมีสถานที่
ของลาน
เพียงพอต&อการ
คอนกรีต
จัดกิจกรรม
อเนกประสงค ต&างๆที่เป*น
ประโยชนต&อ
ประชาชนและ
ทางราชการ
ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดความ
กวาง ยาว สูง
ของอ&างลาง
หนาแปรงฟ9น

ศูนยพัฒนาเด็ก กองการศึกษาฯ
กองช&าง
เล็กมีสถานที่
สําหรับการดูแล
รักษาสุขภาพ
ของเด็กที่
เหมาะสมกับ
เด็ก และไดรับ
การดูแลดาน
สุขภาพ
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ที่

โครงการ

14 โครงการก&อสรางต&อ
เติมโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

15 โครงการติดตั้งระบบ
อินเทอรเน็ตไรสาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.หนองบัว

รวม 15 โครงการ

เป-าหมาย
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก&อสรางต&อเติมโรง
มีสถานที่เพียงพอ สะดวก อาหารศูนยพัฒนา
สบาย สําหรับรับประ- เด็กเล็ก ขนาด
ทานอาหารของเด็ก
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 8.00 เมตร
สูง 3.30 เมตร
เพื่อใหเด็กเล็ก ครู และ ติดตั้งระบบ
บุคลากรที่เกี่ยวของมี อินเทอรเน็ตไรสาย
แหล&งศึกษาคนควา และ พรอมอุปกรณ
เพิ่มประสบการณดาน จํานวน 1 ชุด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานนวัตกรรมการเรียน
การสอนอย&างมี
ประสิทธิภาพ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณและที่มา
2563
2564
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
154,000
-

15,000

-

-

2565
(บาท)
-

-

5,195,200 5,283,000 5,144,000 5,144,000 5,144,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ขนาดความ
กวาง ยาว สูง
ของโรงอาหาร
ที่ต&อเติม
รอยละของเด็ก
ครู และ
บุคลากรที่
เกี่ยวของที่ใช
ระบบ
อินเทอรเน็ต

ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงาน
ว'า
รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
เด็กไดรับความ กองการศึกษาฯ
สะดวก สบาย
และมีความ
ปลอดภัยใน
การรับประทาน
อาหาร
เด็ก ครู และ กองการศึกษาฯ
บุคลากรที่
เกี่ยวของมี
แหล&งศึกษา
คนควาขอมูล
ข&าวสารทาง
อินเทอรเน็ต
และสามารถนํา
ความรูมาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน
ไดอย&างมี
ประสิทธิภาพ
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5.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

1 แข&งขันกีฬาเยาวชน
เพื่อใหประชาชนได
ประชาชนตําบลหนองบัว ออกกําลังกายและ
(หนองบัวเกมส)
สรางความสามัคคี
ภายในตําบล
2 แข&งขันกีฬาเยาวชนตาน เพื่อใหประชาชนได
ยาเสพติด (หนองบัวคัพ) ออกกําลังกายและ
สรางความสามัคคี
ภายในตําบล
3 ส&งทีมเขาร&วมการแข&งขัน เพื่อใหประชาชนได
กีฬาระดับอําเภอ/
ออกกําลังกาย
จังหวัด

งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เยาวชน
250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละของ
เยาวชน
ประชาชน ใน
ประชาชนที่เขา
ตําบลหนองบัว 1
ครั้ง/ปร&วมโครงการ
เยาวชน ในตําบล 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ
หนองบัว 1 ครั้ง/
เยาวชนที่เขาร&วม
ปโครงการ

หน'วยงาน
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
จะไดรับ
หลัก
ประชาชนมีสุขภาพ กองการ
ร&างกายจิตใจที่ดี ศึกษาฯ
ห&างไกลยาเสพติด

เยาวชน
ประชาชนใน
ตําบลหนองบัว

ประชาชนมีสุขภาพ กองการ
ร&างกายจิตใจที่ดี ศึกษาฯ
ห&างไกลยาเสพติด

100,000

4 อบรมใหความรูและจัด เพื่ออนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนภายใน
งานแห&เทียนเขาพรรษา ประเพณีไทย
ตําบลหนองบัว

30,000

6 สนับสนุนการแข&งขัน
ฟุตบอลประเพณีจงั หวัด
บุรีรัมยชิงถวยพระบรม
โอรสาธิราชฯ

10,000

เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
สนับสนุน ป-ละ 1
โครงการแข&งขัน
ฟุตบอลประเพณี
ครั้ง
จังหวัดฯ

100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละของ
เยาวชน
ประชาชนที่เขา
ร&วมโครงการ
30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละของ
เยาวชน
ประชาชนที่เขา
ร&วมโครงการ
10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให
การสนับสนุน

เยาวชนมีสุขภาพ กองการ
ร&างกายจิตใจที่ดี ศึกษาฯ
ห&างไกลยาเสพติด

เพื่อเป*นการรักษา กองการ
วัฒนธรรมประเพณี ศึกษาฯ
ไทย
ประชาชนมีสุขภาพ ที่ทําการ
ร&างกายจิตใจที่ดี อําเภอปะคํา
ห&างไกลยาเสพติด
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เป-าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
7 อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ตามโครงการ ขอรับเงิน
ครั้ง
อุดหนุนเพื่อจัดงานราช
พิธีและงานรัฐพิธี วันพ&อ
แห&งชาติ และวันคลาย
วันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จฯพระ
เจาอยู&หัว รัชกาลที่ 9
วันที่ 5 ธันวาคม
8 อุดหนุนที่ทําการ
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ตามโครงการ ขอรับเงิน
ครั้ง
อุดหนุนเพื่อจัดงานราช
พิธีและงานรัฐพิธี การจัด
วันแม&แห&งชาติ และวัน
คลายวันพระราชสมภพ
(สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9) วันที่ 12
สิงหาคม

2561
(บาท)
10,000

10,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
2563
2564
2565
2562
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
การสนับสนุน ตระหนักและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

10,000

10,000

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ที่ทําการ
อําเภอปะคํา

10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
ที่ทําการ
อําเภอปะคํา
การสนับสนุน ตระหนักและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี
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ที่
9

10
11

เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ตามโครงการ ขอรับเงิน
ครั้ง
อุดหนุนเพื่อจัดงานราช
พิธีและงานรัฐพิธี วันปQย
มหาราช หรือคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยู&หัว รัชกาลที่ 5
วันที่ 23 ตุลาคม
สนับสนุนจัดงาน
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุง งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ครั้ง
อุดหนุนโครงการจัดหา เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
รายไดเพื่อจัดกิจกรรม งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
สาธารณะกุศลและให
ครั้ง
ความช&วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของสํานักงานเหล&า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย

2561
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
2563
2564
2565
2562
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
การสนับสนุน ตระหนักและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให สืบสานประเพณี
การสนับสนุน ไทยและอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น
10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ไดจัดกิจกรรม
การสนับสนุน สาธารณะกุศล
ช&วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอปะคํา

ที่ทําการ
จังหวัด
บุรีรัมย
สํานักงาน
เหล&ากาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย
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ที่
12

13

14

เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนงบประมาณ เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 5 ครั้ง
โครงการจัดงานอนุรักษ งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
ครั้ง
บุรีรัมย (วันสถาปนา
เมืองแปะ)
อุดหนุนที่ทําการ
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 4 ครั้ง
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ตามโครงการ ขอรับเงิน
ครั้ง
อุดหนุนเพื่อจัดงานราช
พิธีและงานรัฐพิธี การจัด
งานวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน
อุดหนุนที่ทําการ
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 4 ครั้ง
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
ตามโครงการ ขอรับเงิน
ครั้ง
อุดหนุนเพื่อจัดงานราช
พิธีและงานรัฐพิธี การจัด
งานวันเฉลิมพระชนม พรรษา สมเด็จสมเด็จ
พระเจาอยู&หัว วันที่ 28
กรกฎาคม

2561
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่มา
หน'วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2562
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000 5,000 จํานวนครั้งที่ให เกิดจิตสํานึกในการ ที่ทําการ
การสนับสนุน รักชาติรักแผ&นดิน จังหวัด
ใหเห็นความเป*นมา บุรีรัมย
ของจังหวัดบุรีรัมย

-

10,000

10,000

10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
ที่ทําการ
การสนับสนุน ตระหนักและ
อําเภอปะคํา
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี

-

10,000

10,000

10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
ที่ทําการ
การสนับสนุน ตระหนักและ
อําเภอปะคํา
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี
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ที่
15

16

17

งบประมาณและที่มา
เป-าหมาย
หน'วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลลัพธ#ที่คาดว'า
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2561
2562
(KPI)
จะไดรับ
โครงการ)
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
อุดหนุนที่ทําการ
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 3 ครั้ง
10,000 10,000 10,000 จํานวนครั้งที่ให เพื่อช&วยเหลือ
ที่ทําการ
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
การสนับสนุน บรรเทาทุกข
อําเภอปะคํา
ตามโครงการขอรับเงิน
ครั้ง
ผูประสบภัยและ
อุดหนุนเทศบาล/
สังคมสงเคราะหแก&
องคการบริหารส&วน
ผูยากไร
ตําบล (กิ่งกาชาดอําเภอ
ปะคํา)
โครงการวันผูสูงอายุและ เพื่อแสดงความกตัญTู ผูสูงอายุในเขต
50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูสูงอายุที่ -เกิดความตระหนัก กองการ
สืบสานประเพณีวัน
กตเวทีแก&ผูสูงอายุ ตําบลหนองบัว
เขาร&วมโครง การ ในคุณค&าของผูสูง ศึกษาฯ
สงกรานต
เพื่อเสริมสรางสถาบัน จํานวน 250 คน
ตามจํานวน
อายุ ไดร&วม
ครอบครัวใหแข็งแรง
ทั้งหมด
กิจกรรมเพื่อ
เพื่อสืบสานประเพณี
แสดงออกถึงความ
ไทยใหยั่งยืน
กตัญTูกตเวที
อุดหนุนที่ทําการ
เพื่ออุดหนุนในการจัด จํานวน 3 ครั้ง
5,000
5,000 5,000 จํานวนครั้งที่ให ประชาชนได
ที่ทําการ
ปกครอง
ปกครองอําเภอปะคํา งานตามโครงการฯ สนับสนุน ป-ละ 1
การสนับสนุน ตระหนักและ
เพื่อจัดงานราชพิธีและ
ครั้ง
แสดงออกถึงความ อําเภอปะคํา
งานรัฐพิธี การจัดงานวัน
จงรักภักดี
คลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนารถ
บพิตร รัชกาลที่ 9
วันที่ 13 ตุลาคม
รวม 17 โครงการ
470,000 540,000 560,000 560,000 560,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค#การบริหารส'วนตําบลหนองบัว

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 ดานการบริหารจัดการ”การบริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานธรรมาภิบาล”
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส,วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกรe
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตการมีสว, นร,วมของประชาชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป-าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค#
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 จัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

เพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีมี
ระบบแน,นอน
และสามารถ
ตรวจสอบได
โดยสะดวก
2 โครงการสํารวจความพึง เพื่อสํารวจ
พอใจในการใหบริการของ ความพึงพอใจ
ประชาชน
ดานต,างๆใน
การใหบริการ
ประชาชน

จัดทําแผนที่ภาษีและ 100,000 277,500
ทะเบียนทรัพยสินให
ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดของ อบต.
หนองบัว
สํารวจความพึงพอใจ
ของประชนภายใน
ตําบลหนองบัว

15,000

15,000

-

15,000

-

15,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละหรือ
จํานวนการ
เก็บภาษีเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป@นการตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลและ
เป@นการส,งเสริมความ
เจริญกาวหนาของ
อบต.หนองบัว

กองคลัง

15,000 รอยละหรือ สามารถทราบถึง
จํานวนผูที่เขา ปDญหาความตองการ
ร,วมโครงการ ของประชาชนภายใน
ตําบลหนองบัว

สํานักปลัด
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

3 ออกใหความรูและรับชําระ เพื่อออก
ออกใหบริการชําระ
10,000
รอยละหรือ เพื่อเพิ่มรายได อบต. กองคลัง
ภาษีเคลื่อนที่
ใหบริการชําระ ภาษีเคลื่อนที่และให
จํานวนการ โดยการเก็บภาษีตา, งๆ
ภาษีเคลื่อนที่ ความรูเรื่องภาษี
เก็บภาษีเพิ่ม ไดอย,างครบถวนและ
และใหความรู
มากขึ้น
เป@นธรรม
เรื่องภาษี
4 จัดเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น เพื่อจัดการ จัดการเลือกตั้ง
150,000 500,000 800,000 500,0000 500,000 รอยละของ อบต.หนองบัวสามารถ สํานักปลัด
หรือสมาชิกสภาทองถิ่น เลือกตั้งใน ผูบริหารทองถิ่นหรือ
ประชาชนผูมี จัดการเลือกตั้งได
อบต.
ตําบลเป@นไป สมาชิกสภาทองถิ่น
สิทธิเลือกตั้ง อย,างมีประสิทธิภาพ
ดวยความ
ที่ว,างหรือครบวาระ
มาใชสิทธิ
เรียบรอยและ
เลือกตั้ง
สําเร็จตาม
วัตถุประสงค
5 โครงการสรางพลเมืองใน เพื่อให
ประชาชนรูจักสิทธิ
30,000
รอยละหรือ เพื่อใหประชาชนรูจัก สํานักปลัด
ระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนรูจัก และหนาที่ในระบอบ
จํานวน
สิทธิและหนาที่ใน อบต.
สิทธิและหนาที่ ประชาธิปไตย
ประชาชนที่ ระบบประชาธิปไตย
ในระบอบประ
เขาร,วม
ชาธิปไตย
โครงการ
6 ฝIกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
คณะผูบริหาร,สมาชิก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละหรือ ผูเขาร,วมโครงการมี สํานักปลัด
แก,ผูบริหาร,สมาชิกสภา ศักยภาพและ สภา อบต.พนักงาน
จํานวน
ความรูเพิ่มมากขึ้น อบต.
อบต. พนักงานส,วนตําบล ประสิทธิภาพ ส,วนตําบลและ
ผูเขาร,วม สามารถนําความรูที่
และพนักงานจาง
ในการทํางาน พนักงานจาง
โครงการมี ไดมาพัฒนางานของ
สามารถนํา
ความรูเพิ่ม ตนและองคกร
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ที่

7

8

9

10

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ความรูที่ไดมา
มากขึ้น
ประยุกตใชใน
การทํางานได
ฝIกอบรม/ทบทวน
เพื่อเพิ่มความรู จัดใหมีการฝIกอบรม/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละหรือ อปพร.มีความรูและ สํานักปลัด
อาสาสมัครปKองกันภัยฝLาย และทักษะ ทบทวนสมาชิก
จํานวน
ทักษะในการทํางาน อบต.
พลเรือน (อปพร.)
ใหกับ อปพร. อาสาสมัครปKองกันภัย
ผูเขาร,วม เพิ่มมากขึ้น
ฝLายพลเรือน
โครงการ
จัดเวทีประชาคมระดับ
เพื่อรับทราบ ประชาชนภายใน
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละหรือ สามารถแก,ไขปDญหา สํานักปลัด
หมู,บานระดับตําบล
ปDญหาและ ตําบลหนองบัว
จํานวนผูที่เขา ไดตรงตามความ
อบต.
ความตองการ
ร,วมโครงการ ตองการของประชาชน
ของประชาชน
ภายในตําบล
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพดาน เพื่อเพิ่มความรู เจาหนาที่พนักงาน
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละหรือ บุคลากรมีความรูดาน สํานักปลัด
คอมพิวเตอรและ
อบต.
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ดานคอมพิว- จาง สมาชิกสภา
จํานวน
สารสนเทศใหแก,บุคลากร เตอรและ
อบต.หนองบัว
บุคลากรที่ เทคโนโลยีมากขึ้น
เทคโนโลยี
ไดรับการ
สารสนเทศ
อบรมดาน
ใหแก,บุคลากร
คอมพิวเตอร
เพื่อใชในการ
และ
ปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีฯ
โครงการอบรมวินัยเบื้องตน เพื่อเผยแพร, จัดอบรมใหความรูแก,
25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละของ การปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด
แก,ผูบริหาร สมาชิกสภา ความรูใหกับ ผูบริหาร สมาชิกสภา
ผูเขาร,วม องคการบริหารส,วน อบต.
อบต. พนักงานส,วนตําบล ผูบริหาร
อบต. พนักงานส,วน
โครงการ
ตําบลหนองบัวเป@นไป
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค#

เป-าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

และพนักงานจางองคการ สมาชิกสภา ตําบลและพนักงาน
บริหารส,วนตําบลหนองบัว อบต. พนักงาน จาง จํานวน 50 คน
ส,วนตําบลและ
พนักงานจาง
รวม 10 โครงการ
835,000 1,347,500 1,370,000 1,070,000 1,070,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว'าจะไดรับ
อย,างถูกตอง ตาม
ระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

96
แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค)กรปกครองส+วนทองถิ่น
องค)การบริหารส+วนตําบลหนองบัว
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส)วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการท)องเที่ยวและกีฬา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบานเมืองน)าอยู)
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เป/าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค) (ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการก)อสราง
ถนนลาดยาง สาย
บานบ)อทอง หมู)ที่
4 ตําบลหนองบัว
เชื่อมบานบ)อน้ําใส
หมู)ที่ 15 ตําบล
โคกมะม)วง
2 โครงการก)อสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบานดอน
ใต หมู)ที่ 7

เพื่อใหประชา
ชนมีถนน
สําหรับใชใน
การคมนาคม
อย)างสะดวก

ถนนลาดยาง สาย 15,000,000
บานบ)อทอง หมู)ที่ 4
ตําบลหนองบัว เชื่อม
บานบ)อน้าํ ใส หมู)ที่
15 ตําบลโคกมะม)วง
ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 5,000 เมตร
เพื่อให
สายบานดอนใต หมู)ที่ 20,000,000
ประชาชนมี 7 (จุดสิ้นสุดเดิม)
ถนนสําหรับใช เชื่อมบานโคกไมแดง
ในการ
หมู)ที่ 17 ตําบลหู

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะ
รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก
ประชาชนไดรับ อบจ./กรม
ความสะดวก ทางหลวง
สบายในการ ชนบท
สัญจร

-

-

-

-

เสนทาง
คมนาคมที่
ไดมาตรฐาน

-

-

-

-

เสนทาง ประชาชนไดรับ อบจ./กรม
คมนาคมที่ ความสะดวก ทางหลวง
ไดมาตรฐาน สบายในการ ชนบท
สัญจร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค)

เป/าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2561
(บาท)

(จุดสิ้นสุดเดิม)
คมนาคมอย)าง ทํานบ ขนาดกวาง 5
เชื่อมบานโคก
สะดวก
เมตร ยาว 8,000
ไมแดง
เมตร
3 โครงการปรับปรุง เพื่อให
สายบานบ)อทอง หมู) 1,200,200
ซ)อมแซมถนนลูกรัง ประชาชนมี ที่ 4 ตําบลหนองบัว
พรอมลงหินคลุก ถนนสําหรับใช เชื่อมบานบ)อน้ําใส
สายบานบ)อทอง ในการ
หมู)ที่ 15 ตําบลโคก
หมู)ที่ 4ตําบลหนอง คมนาคมอย)าง มะม)วง ขนาดกวาง 5
บัว เชื่อมบานบ)อน้าํ สะดวก
เมตร ยาว 5,000
ใส หมู)ที่ 15 ตําบล
เมตร
โคกมะม)วง
4 โครงการปรับปรุง เพื่อให
สายบานดอนใต หมู)ที่ 1,900,000
ซ)อมแซมถนนลูกรัง ประชาชนมี 7 (จุดสิ้นสุดเดิม)
พรอมลงหินคลุก ถนนสําหรับใช เชื่อมบานโคกไมแดง
สายบานดอนใต ในการ
หมู)ที่ 17 ตําบลหู
หมู)ที่ 7 (จุดสิ้นสุด คมนาคมอย)าง ทํานบ ขนาดกวาง 5
เดิม) ตําบลหนอง สะดวก
เมตร ยาว 8,000
บัว เชื่อมบานโคก
เมตร
ไมแดง หมู)ที่ 17
ตําบลหูทาํ นบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะ
รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

ประชาชนผูใชรถ อบจ./กรม
ใชถนนมีความ ทางหลวง
ปลอดภัย และ ชนบท
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การขนส)งและ
สัญจร

-

-

-

-

ประชาชนผูใชรถ อบจ./กรม
ใชถนนมีความ ทางหลวง
ปลอดภัย และ ชนบท
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การขนส)งและ
สัญจร
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ที่

โครงการ

5 โครงการก)อสราง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู)ที่ 12
บานคลองหวาย

6 โครงการก)อสราง
ถนนคอนกรีตเหล็ก
หมู)ที่ 4 บานบ)อ
ทอง

7 โครงการก)อสราง
ถนนยางพาราดิน
ซีเมนต สายบาน
คลองหวาย หมู)ที่
12 เชื่อมบานเนิน
ทอง หมู)ที่ 17

วัตถุประสงค)

เป/าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อความ ก)อสรางถนนคอนกรีต
ปลอดภัยใน เสริมเหล็ก จากบาน
การใชรถใช นายสันติธรรม จิตนา
ถนนของ
ถึงสี่แยกบานนายบุญ
ประชาชน มา จุลกิ่ง ขนาดกวาง
และปรับปรุง 6.00 เมตร ยาว
ถนนใหได 4,365 เมตร หนา
มาตรฐาน 0.15 เมตร
เพื่อความ ก)อสรางถนนคอนกรีต
ปลอดภัยใน จากศาลากลาง
การใชรถใช หมู)บานไปทางทิศ
ถนนของ
ตะวันตก(รอบ
ประชาชน หมู)บาน) ขนาดกวาง
และปรับปรุง 5.00 เมตร ยาว
ถนนใหได 2,240 เมตร หนา
มาตรฐาน 0.15 เมตร
เพื่อพัฒนา ก)อสรางถนน
ระบบคมนา- ยางพาราดินซีเมนต
คมขนส)งใหมี สายบานคลองหวาย
ความปลอด หมู)ที่ 12 เชื่อมบาน
ภัยในการ เนินทอง หมู)ที่ 17
เดินทางสัญจร ตําบลหูทาํ นบ ขนาด

งบประมาณ
2561
(บาท)
-

-

-

2562
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะ
รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

12,800,000

-

-

ขนาดความ
กวาง ยาว
หนา ของ
ถนน คสล.

ประชาชนผูใชรถ อบจ./กรม
ใชถนนมีความ ทางหลวง
ปลอดภัย และ ชนบท
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การขนส)งและ
สัญจร

5,476,000

-

-

ขนาดความ
กวาง ยาว
หนา ของ
ถนน คสล.

ประชาชนผูใชรถ อบจ./กรม
ใชถนนมีความ ทางหลวง
ปลอดภัย และ ชนบท
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การขนส)งและ
สัญจร

8,500,000 8,500,000

-

-

ระยะพื้นที่ ประชาชนมี
อบจ./
ดําเนินการ ความสะดวก กรมการ
ก)อสราง ปลอดภัยในการ ทหารช)าง
เดินทางสัญจร

-

-
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ที่

โครงการ
ตําบลหูทาํ นบ

8 โครงการก)อสราง
ถนนลาดยาง
ไร)นายบุญถึง
วรรณสุข หมู)ที่ 3
ถึงบานไทยเจริญ
9 โครงการก)อสราง
ถนนลาดยาง สาย
บานหนองตะเคียน
ถึงบานดงใหญ)
ตําบลโคกมะม)วง
รวม 9 โครงการ

วัตถุประสงค)

เป/าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กวาง 6 เมตร ยาว
4,500 เมตร
เพื่อพัฒนา ถนนลาดยางกวาง 4
ระบบคมนา- เมตร ยาว 1,000
คมขนส)งใหมี เมตร
ความปลอด
ภัยในการ
เดินทางสัญจร
เพื่อพัฒนา ก)อสรางถนนลาดยาง
ระบบคมนา- สายหนองตะเคียนถึง
คมขนส)งใหมี บานดงใหญ) กวาง 4
ความปลอด เมตร ยาว 1,500
ภัยในการ เมตร
เดินทางสัญจร

งบประมาณ

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะ
รับผิดชอบ
ไดรับ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

-

3,000,000 ระยะพื้นที่ ประชาชนมี
อบจ./กรม
ดําเนินการ ความสะดวก ทางหลวง
ก)อสราง ปลอดภัยในการ ชนบท
เดินทางสัญจร

-

-

-

-

4,500,000 ระยะพื้นที่ ประชาชนมี
อบจ./กรม
ดําเนินการ ความสะดวก ทางหลวง
ก)อสราง ปลอดภัยในการ ชนบท
เดินทางสัญจร

-

7,500,000

38,100,200 8,500,000 26,776,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส)วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน)าอยู)และคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน
3.1 แผนงาน การเกษตร
งบประมาณ
เป/าหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค)
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการขุดลอกสระหนอง

เพื่อแกไขปHญหา
ตะครอง หมู)ที่ 5 บานดอน การขาดแคลนน้าํ
นางงาม
อุปโภคบริโภค
ใหกับประชาชน
ภายในตําบล
หนองบัวและ
ประชาชนใน
ตําบลใกลเคียง
2 โครงการขุดลอกสระหนองน้ํา เพื่อแกไขปHญหา
ขุ)น หมู)ที่ 1 บานหนองน้ําขุน) การขาดแคลนน้าํ
อุปโภคบริโภค
ใหกับประชาชน
ภายในตําบล
หนองบัวและ
ตําบลใกลเคียง

แบบ ผ. 02/1

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

ขุดลอกสระขนาด
กวาง 190 เมตร
ยาว 300 เมตร
ลึก 3.00 เมตร

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

-

ขนาดความ ประชาชนมีนา้ํ
กวาง ยาว ลึก อุปโภคบริโภค
ของสระน้ํา เพียงพอต)อความ
ตองการ

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ํา/
กรมชลประทาน

ขุดลอกสระขนาด
กวาง 240เมตร
ยาว 400 เมตร
ลึก 5.00 เมตร

20,000,000 20,000,000 20,000,000

-

ขนาดความ ประชาชนมีนา้ํ
กวาง ยาว ลึก อุปโภคบริโภค
ของสระน้ํา เพียงพอต)อความ
ตองการ

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ํา/
กรมชลประทาน
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค)

เป/าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3 โครงการวางท)อระบายน้ําและ เพื่อแกไขปHญหา วางท)อส)งน้ํา คสล.

ติดตั้งประตูระบายน้าํ หมู)ที่
10 บานโคกเจริญ

รวม 3 โครงการ

งบประมาณ
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

65,000

65,000

65,000

30,065,000

30,065,000

30,065,000

การขาดแคลนน้าํ ขนาด Ø 1 เมตร
อุปโภคบริโภค จํานวน 10 ท)อน
ใหกับประชาชน พรอมประตูระบาย
น้ํา เชื่อมคลองส)ง
น้ําชลประทาน

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน+วยงาน
ผลที่คาดว+าจะไดรับ รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดความ ประชาชนมีนา้ํ
กวาง ยาว ลึก อุปโภคบริโภค
ของสระน้ํา เพียงพอต)อความ
ตองการ

อบจ./กรม
ทรัพยากรน้ํา/
กรม
ชลประทาน

102

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส)วนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน)าอยู)และคุณภาพชีวิตที่ดี
4. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เปJาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561 2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการปJองกันปHญหายา เพื่อปJองกัน
เสพติด โดยการก)อสรางลาน และแกไข
กีฬา อบต.หนองบัว
ปHญหายาเสพ
ติด ส)งเสริม
สุขภาพ
พลานามัยของ
ประชาชน

รวม 1 โครงการ

ก)อสรางลานกีฬา อเนกประสงค
ตามแบบ
มาตรฐานสมาคม
สันนิบาตเทศบาล
แห)งประเทศไทย
จํานวน 1 แห)ง
ขนาดกวาง 52
เมตร ยาว 52
เมตร

-

1,200,000

1,200,000

แบบ ผ. 02/1

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
256
(KPI)
5
(บาท)
- ขนาดความ
กวาง ยาว
ลึก ของสระ
น้ํา

ผลที่คาดว)าจะ
ไดรับ
ประชาชนมีนา้ํ
อุปโภคบริโภค
เพียงพอต)อความ
ตองการ

หน)วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบจ.
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แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารส'วนตําบลหนองบัว
งบประมาน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

6,500

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

112,000

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

ติดตั้งโทรศัพทพรอมพ5วงสาย 100,000
ภายในสํานักงาน อบต.หนอง
บัว จํานวน 4 หอง
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า จัดซื้อเครื่องเสียงพกพา ตู
15,000
และวิทยุ
ลําโพง อเนกประสงค 15
นิ้ว แบบเคลื่อนที่พรอมไมค
ลอย จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
16,000
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 ชุด

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

2 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

3 บริหารงานทั่วไป
4 บริหารงานทั่วไป
5 บริหารงานทั่วไป

6 บริหารงานทั่วไป

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตูเก็บเหล็กเอกสาร 2 บาน
สําหรับงานกิจการสภาฯ
จํานวน 1 ตู
พัดลมไอน้าํ ตั้งพืน้ จํานวน 8
ตัว
โต1ะพับ จํานวน 10 ตัว

2561
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
9 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ภายใน
ยานพาหนะ
และขนส5ง
10 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า
ภายใน
และวิทยุ
11 การศึกษา ศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
และวัฒนธรรม
สํานักงาน
12 การศึกษา ศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
และวัฒนธรรม
สํานักงาน
13 การศึกษา ศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
และวัฒนธรรม
บานงานครัว
14 การศึกษา ศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
และวัฒนธรรม
สํานักงาน
15 การศึกษา ศาสนา ครุภัณฑ ครุภัณฑ
และวัฒนธรรม
คอมพิวเตอร
16 สาธารณสุข

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ยานพาหนะ

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เครื่องพิมพชนิดเลเซอร

7,900

-

-

-

-

เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA

5,800

-

-

-

-

รถบรรทุกน้ํา (อเนกประสงค)
จํานวน 1 คัน

-

-

-

-

2,500,000

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

จัดซื้อไฟสัญญาณวาบวับ
ติดตั้งบนเสา จํานวน 3 ชุด
จัดซื้อโต1ะ จํานวน 3 ตัว

60,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
กองการศึกษาฯ

จัดซื้อตูเก็บเอกสารแบบ 2
บานพับ จํานวน 2 ตู
จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา จํานวน
1 ชุด
จัดซื้อโต1ะยาว พรอมมานั่ง

12,000

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

70,000

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

150,000

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

5,800

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ9า
ขนาด 1 kVA จํานวน 1
เครื่อง
รถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คัน

-

1,500,000
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

17 สาธารณสุข
18 สาธารณสุข
19
20
21
22
23
24

หมวด

ประเภท

และขนส5ง
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
เคหะและชุมชน
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า
และวิทยุ
เคหะและชุมชน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
เคหะและชุมชน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ของชุมชน
สํานักงาน
การพาณิชย
ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว
บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 ชุด
เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA

16,000

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

5,800

-

-

-

-

จัดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ9า
ขนาด 3 กิโลวัตต
เครื่องพิมพชนิดแบบฉีดหมึก
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA
จํานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อตูเหล็กเอกสาร บาน
เลื่อนกระจกสูง จํานวน 1 ตู
จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอ
แข็ง จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส5วน ชนิดแขวน ขนาด
๒๔,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๖
เครื่อง ราคาเครื่องละ
๓๒,๔๐๐ บาท

27,500

-

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
กองช5าง

-

7,900

-

-

-

กองช5าง

-

5,800

-

-

-

กองช5าง

6,500

-

-

-

-

-

9,500

-

-

-

กองช5าง

-

194,400

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

กองสวัสดิการฯ
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

25 บริหารงานทั่วไป
26 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ก5อสราง
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า
และวิทยุ

27 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

28 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

29 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

30 บริหารงานคลัง
31 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เลื่อยโซ5ยนต ขนาด 5.3
แรงมา จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องรับ-ส5งวิทยุ ระบบ VHF
ขนิดมือถือ 5 วัตต จํานวน 6
เรื่อง ราคาเครื่องละ
12,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม5
นอยกว5า 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1
kVA จํานวน 1 เครื่อง
ตูเก็บเอกสาร 2 บาน (มอก.)
จํานวน 8 ตู ราคาตูละ
5,500 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม5
นอยกว5า 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

-

50,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

-

36,000

36,000

-

-

-

16,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

-

9,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

-

5,800

-

-

-

-

11,000

11,000

11,000

11,000

สํานักปลัด
อบต.
กองคลัง

-

16,000

-

-

-

กองคลัง
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

เครื่องพิมพ Multifunction
ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
ขาวดํา จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ
เครื่องสํารองไฟ ขนาด 1
คอมพิวเตอร kVA จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑโฆษณา โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
และเผยแพร5 ระดับความละเอียดจอภาพ
1,920x 1,080 พิกเซล
ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรโน1ตบุ1ก
คอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน ราคา
16,000 บาท จํานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑ
อุปกรณกระจายสัญญาณไร
คอมพิวเตอร สาย (Access Point) แบบที่
1
ครุภัณฑอื่นๆ เครื่องเล5นสนาม จํานวน 3
155,000
ชุด ประกอบดวย
(1) กระดานลื่นพลาสติก
หลากสี ตัวสไลดผิวเรียบ
จํานวน 1 ชุด

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

32 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

9,000

-

-

-

กองคลัง

33 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ

5,800

-

-

-

กองคลัง

34 การศึกษา

ครุภัณฑ

23,200

-

-

-

กองการศึกษาฯ

35 การศึกษา

ครุภัณฑ

16,000

-

-

-

กองการศึกษาฯ

36 การศึกษา

ครุภัณฑ

5,700

-

-

-

กองการศึกษาฯ

37 การศึกษา

ครุภัณฑ

-

-

-

-

กองการศึกษาฯ
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

38 เคหะและชุมชน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

39 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ของชุมชน
สํานักงาน
40 บริหารงานทั่วไป
41 บริหารงานทั่วไป
42 บริหารงานทั่วไป
43 บริหารงานทั่วไป
44 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
(2)บานนอยแสนรักพลาสติก
จํานวน 1 ชุด
(3) บานเด็กนอย 2 ชั้น ผจญ
ภัยพลาสติก จํานวน 1 ชุด
เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink
Tank Printer) จํานวน 1
เครื่อง
ตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)
จํานวน 2 ตู ราคาตูละ
7,900 บาท
โต1ะประชุมจํานวน 30 ตัว
เกาอี้อเนกประสงคบุนวม
จํานวน 80 ตัว
เกาอี้นั่งประชุม จํานวน 24
ตัว
เกาอี้นั่งคอย แบบ 4 ที่นงั่
จํานวน 4 ตัว
พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

-

5,300

-

-

-

-

15,800

-

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

105,000

-

-

-

-

40,000

-

-

-

-

36,000

-

-

-

-

16,000

-

-

-

-

20,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

กองช5าง
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

45 บริหารงานทั่วไป
46 บริหารงานทั่วไป
47 บริหารงานทั่วไป

48 บริหารงานทั่วไป

49 บริหารงานทั่วไป
50 บริหารงานทั่วไป
51 บริหารงานทั่วไป
52 บริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า ตูควบคุมวงจรไฟฟ9า ระบบ 3
และวิทยุ
PHASE จํานวน 1 ตู
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า เครื่องเสียงหองประชุม
และวิทยุ
จํานวน 1 ชุด
ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา กลองโทรทัศนวงจรปlด ชนิด
และเผยแพร5 เครือข5าย แบบมุมมองคงที่
สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
จํานวน 8 กลอง
ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณา อุปกรณบันทึกภาพผ5าน
และเผยแพร5 เครือข5าย (Network Video
Recorder) แบบ 8 ช5อง
จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน ผาม5านพรอมอุปกรณ จํานวน
บานงานครัว 11 ชุด
ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
บานงานครัว จํานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน ถังตมน้ํารอนสเตนเลส ขนาด
บานงานครัว ความจุ 21 ลิตร จํานวน 1
ถัง
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
คอมพิวเตอร งานสํานักงาน (จอขนาดไม5
นอยกว5า 19 นิ้ว)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

-

12,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

-

65,000

-

-

-

-

64,000

96,000

96,000

-

-

22,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

-

39,000

-

-

-

-

-

-

9,500

-

15,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

-

16,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.

110

งบประมาน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

จํานวน 1 เครื่อง
53 การศึกษา

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

-

-

16,000

-

-

กองการศึกษาฯ

54 สาธารณสุข

ครุภัณฑ

-

14,700

-

-

-

55 การพาณิชย

ครุภัณฑ

-

11,000

-

-

-

สํานักปลัด
อบต.
กองช5าง

56 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

-

-

2,500

-

-

57 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

-

-

26,000

-

-

58 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

-

-

18,000

-

-

59 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

-

-

36,000

-

-

60 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ

-

-

20,000

-

-

เครื่องคอมพิวเตอรโน1ตบุ1ก
สําหรับงานสํานักงาน จํานวน
1 เครื่อง
ครุภัณฑงาน ตูเย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต
บานงานครัว จํานวน 1 ตู
ครุภัณฑ
เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข5ง
การเกษตร
มอเตอรไฟฟ9า สูบน้าํ ได 450
ลิตร ต5อนาที จํานวน 1
เครื่อง
ครุภัณฑโรงงาน เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ
ขนาด 4 นิ้ว
ครุภัณฑ
โต1ะทํางาน ระดับ 3-6
สํานักงาน
จํานวน 4 ตัว
ครุภัณฑ
เครื่องพิมพ multifunction
คอมพิวเตอร เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ
ตูเก็บของบานเลื่อนกระจก
สํานักงาน
จํานวน 6 ตู
ครุภัณฑ
ชุดโต1ะหินขัดสี่เหลี่ยม มีพนัก
สํานักงาน
พิง จํานวน 4 ชุดๆละ
5,000 บาท

สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.
สํานักปลัด
อบต.

111

งบประมาน
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

61 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ ครุภัณฑชุด
ภายใน
ดับเพลิง
62 บริหารงานคลัง
ครุภณ
ั ฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
63 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

64 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

65 บริหารงานคลัง
66 บริหารงานคลัง

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
67 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ของชุมชน
คอมพิวเตอร
68 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ของชุมชน
สํานักงาน
69 สรางความเขมแข็ง ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ของชุมชน
สํานักงาน

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ชุดดับเพลิง จํานวน 2 ชุด
ราคาชุดละ 14,000 บาท
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไม5
นอยกว5า 19 นิ้ว) จํานวน 1
เครื่อง
เครื่องพิมพ multifunction
เลเซอร หรือ LED ขาวดํา
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องสํารองไฟฟ9า ขนาด 1
kVA จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องพิมพ ชนิด Dot
Matrix Printer แบบแคร5สนั้
จํานวน 1 เครื่อง
เครื่องอ5านบัตรประชาชน
จํานวน 2 เครื่อง
เครื่องอ5านบัตรประชาชน
จํานวน 1 เครื่อง
ตูเหล็ก แบบ 2 บาน
จํานวน 2 หลัง
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

2563
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

28,000

-

-

-

17,000

-

-

สํานักปลัด
อบต.
กองคลัง

-

-

18,000

-

-

กองคลัง

-

-

5,800

-

-

กองคลัง

-

-

22,000

-

-

กองคลัง

-

-

1,400

-

-

กองคลัง

-

-

700

-

-

-

-

5,500

-

5,500 กองสวัสดิการฯ

-

-

7,900

-

7,900 กองสวัสดิการฯ

กองสวัสดิการฯ

112

งบประมาน
ที่

แผนงาน

70 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
71 สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
72 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
73 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
74 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
75 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
76 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
76 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
77 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
78 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
79 การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ
ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน
บานงานครัว
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
ก5อสราง

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

เครื่องสํารองไฟขนาด 1 kVA

-

-

ฉากกั้นหอง จํานวน 4 แผง

-

ฉากกั้นหอง จํานวน 4 แผง
โต1ะหมู5บูชา หมู5 5 จํานวน 1
ชุด
โต1ะหมู5บูชา หมู5 7 จํานวน 1
ชุด
โต1ะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ
1-2 จํานวน 2 ชุด
โต1ะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ
3-6 จํานวน 1 ชุด
ตูเหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง
แทรมโพลีนสําหรับกลางแจง
ขนาด 10 ฟุต
เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
จํานวน 1 เครื่อง
รถเข็นปูน ลอคู5

2563
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5,800

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

16,000

-

-

กองสวัสดิการฯ

-

-

17,000

-

-

กองการศึกษา

-

-

2,000

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

2,500

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

4,500

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

6,500

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

7,900

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

15,000

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

9,500

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

2,500

-

กองการศึกษาฯ
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งบประมาน
ที่

แผนงาน

80 เคหะและชุมชน
81 การพาณิชย

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟ9า
และวิทยุ
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

82 การพาณิชย

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร

83 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

84 บริหารงานทั่วไป
รวม 84 โครงการ

เป1าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
ตูควบคุมมอเตอรปstมน้ํา
ขนาด 3 แรงมา 220 V
เครื่องสูบน้ําหอยโข5ง
มอเตอรไฟฟ9า สูบน้าํ ได 450
ลิตรต5อนาที จํานวน 3
เครื่อง
เครื่องสูบน้ําหอยโข5ง
มอเตอรไฟฟ9า สูบน้าํ ได
1,130 ลิตรต5อนาที จํานวน
2 เครื่อง
เครื่องอ5านบัตรประชาชน
จํานวน 1 เครื่อง
พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว
จํานวน 10 ตัว

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

2563
(บาท)

หน'วยงาน
รับผิดชอบ
(หลัก)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

17,000

-

-

กองช5าง

-

33,000

-

-

กองช5าง

-

-

36,400

-

-

กองช5าง

-

-

700

-

-

กองช5าง

-

20,000

-

-

สํานักปลัด
อบต.

-

811,800 2,437,900 3,017,100

143,500

24,400

