
 



 
 

คํานํา 
 

เนื่องดวยพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทอ งถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ี
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น หมายถึงแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
แจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความ
ชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ  และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบา นหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามกฎหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ จึงดําเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  
และพรอมท่ีจะนําไ ปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  จึงหวังเปน
อยางยิ่งวาการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคการบริหารส วนตําบลบัวใหญ  ฉบับนี้ จะเปน
แนวทางในการพัฒนาตําบลท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
                                                            มิถุนายน 2562 
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สวนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ดานกายภาพ 
1.1 ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
สภาตําบลบัวใหญ ไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ซ่ึงจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ. 2537 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2539 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลมท่ี 113 ตอนท่ี 90 ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 ในเขตตําบล บัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมีพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด 14 หมูบาน 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีสํานักงาน  ตั้งอยูเลขท่ี 114 หมูท่ี 1 ถ.ปาตอง-หลุบกุง ตําบลบัวใหญ 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท 0-4400-1446 หมายเลขโทรสาร 0-4400-1446 อยูทางทิศ
เหนือของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หางจากจังหวัดนครราชสีมา 111 กิโลเมตร และอยูหางจากท่ีวาการอําเภอ
บัวใหญ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตอกับเขตตําบลดานชาง อําเภอบัวใหญ และเขตตําบลบัวลาย อําเภอบัวลาย 
ทิศใต  ติดตอกับตําบลหนองแจงใหญ และตําบลเสมาใหญ 
ทิศตะวันออก ติดตอกับเขตตําบลกุดจอก 
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลดานชาง 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีพ้ืนท่ี โดยประมาณ 45.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,343.75 ไร 

เนื้อท่ีสวนใหญอยูติดกับเทศบาลเมืองบัวใหญ ท้ัง 4 ดาน สวนใหญเปนท่ีราบสูง ไมมีภูเขา โดยท่ัวไป เปนท่ีราบเอียงไม
สมํ่าเสมอ มีลําหวยโจด ลําหวยลิงข้ี ไหลผานตอนกลางของตําบล และลําหวยกสิกรรมอยูทางตอนลางของตําบลมี
หนองน้ําและสระน้ํากระจายอยูท่ัวไปในตําบล พ้ืนท่ีสูงกวาน้ําทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศ ขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มี 3 ลักษณะ ไดแก 

- ฤดูรอน ชวงระหวางเดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 
- ฤดูฝน ชวงระหวางเดือนกรกฎาคม - เดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต 

 - ฤดูหนาว ชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.4 ลักษณะของดิน 
 ตําบลบัวใหญ โดยท่ัวไปเปนท่ีเนิน ดินเปนดินปนทรายหนาดินถูกชะลาง ขาดแรธาตุในดิน มีลําหวยไหลผาน
พ้ืนท่ีท้ังตําบล จํานวน 3 ลําหวย คือลําหวยแคน ลําหวยโสกข้ีหนู ลําหวยลิงข้ี ลําหวยสวนใหญมีสภาพตื้นเขิน ทําให
เกิดน้ําทวมขังในฤดูฝนและน้ําแหงแลงในฤดูแลง มีเนื้อท่ีท้ังหมด 36,000 ไร 
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

ตําบลบัวใหญ มีการปกครอง แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ การปกครองสวนภูมิภาค แบงการ ปกครองเปน  
14 หมูบาน 2,290 ครัวเรือน แตละหมูบานมีผูใหญบานเปนหัวหนาการปกครอง และมีกํานันเปนผูดูแลในระดับตําบล 
ตามพระราชบัญญัติการปกครองทองท่ี พ .ศ. 2457 สวนการปกครองรูปแบบท่ี 2 คือ การปกครองสวน ทองถ่ิน มี
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ ทําหนาท่ีบริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตําบลบัวใหญ 
   หมูท่ี 1  บานปาตอง   315  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 2  บานโนนพลวง     67  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 3  บานหนองพะเนียด  114  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 4  บานทาเนิน   356  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 5  บานหนองปรือ   148  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 6  บานหวยโจด   195  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 7  บานหนองตะไก   114  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 8  บานหวยแคน   113  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 9  บานดอนฆาเสือ   137  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 10  บานสระครก     94  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 11  บานน้ําออม   239  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 12  บานหันเกา   103  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 13  บานคึมมวง   136  ครัวเรือน 
   หมูท่ี 14  บานหนองแวงเนินสวัสดิ์  159  ครัวเรือน 
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 ขอมูลกํานัน และผูใหญบาน 
ลําดับ ช่ือ- สกุล ตําแหนง หมูบาน 

1 นายสมชาย  ตระกูลสันติรัตน ผูใหญบานหมูท่ี  1 บานปาตอง 
2 นายบุญนงค  กองทอง ผูใหญบานหมูท่ี 2 บานโนนพลวง 
3 นายพล  ไพรงาม ผูใหญบานหมูท่ี 3 บานหนองพะเนียด 
4 นายประสาท  จันทรภิรมย ผูใหญบานหมูท่ี 4 บานทาเนิน 
5 นายสมควร  ชาวสวน ผูใหญบานหมูท่ี 5 บานหนองปรือ 
6 นายพรชัย  ทองคํา ผูใหญบานหมูท่ี 6 บานหวยโจด 
7 นายวิเศษ  มะโนรัมย ผูใหญบานหมูท่ี 7 บานหนองตะไก 
8 นายทวนทอง  อัปมาโน ผูใหญบานหมูท่ี 8 บานหวยแคน 
9 นายวรณัฐ  ศรีวุฒิพงษ กํานันตําบลบัวใหญ บานดอนฆาเสือ 
10 นายอํานวย  วงษษา ผูใหญบานหมูท่ี 10 บานสระครก 
11 นายคําพันธ  อาสานอก ผูใหญบานหมูท่ี 11 บานน้ําออม 
12 นายพิชิต  โทนหงษา ผูใหญบานหมูท่ี 12 บานหันเกา 
13 นายชัชวาลย  หยิบสูงเนิน ผูใหญบานหมูท่ี 13 บานคึมมวง 
14 นายบุญชู  โชยจอหอ ผูใหญบานหมูท่ี 14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ 

 
2.2 การเลือกตั้ง 

 ตําบลบัวใหญ ไดมีการเลือกตั้งผูบริหารทองถ่ิน ครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
ครั้งลาสุดเม่ือวันท่ี 20 ตุลาคม 2556 ซ่ึงแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน ดังนี้ 
 

หมูบาน ชื่อหมูบาน ชื่อผูใหญบาน 
จํานวนผูมี

สิทธิ์เลือกตั้ง 
(ชาย) 

จํานวนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้ง 

(หญิง) 
รวม 

1 บานปาตอง นายสมชาย ตระกุลสันติรัตน 322 348 670 
2 บานโนนพลวง นายบุญนงค  กรองทอง 119 122 241 
3 บานหนองพะเนียด นายพล  ไพรงาม 146 147 293 
4 บานทาเนิน นายประสาท  จันภิรมย 360 377 737 
5 บานหนองปรือ นายสมควร  ชาวสวน 236 253 489 
6 บานหวยโจด นายพรชัย  ทองคํา 305 291 596 
7 บานหนองตะไก นายวิเศษ  มะโนรัมย 119 138 257 
8 บานหวยแคน นายทวนทอง  อัปมาโน 168 173 341 
9 บานดอนฆาเสือ นายวรณัฐ  ศรีวุฒิพงษ 207 212 419 
10 บานสระครก นายอํานวย  วงษษา 95 95 190 
11 บานน้ําออม นายคําพันธ  อาสานอก 232 266 498 
12 บานหันเกา นายพิชิต  โทนหงษา 149 140 289 
13 บานคึมมวง นายชัชวาล  หยิบสูงเนิน 211 211 422 
14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ นายบุญชู  โชยจอหอ 220 254 474 

รวมท้ังส้ิน 2,912 2,996 5,908 
 

หมายเหต ุขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 
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3. ดานประชากร 
 -  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด  2,164  ครัวเรือน 
 -  จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 5,916 คน 
 -  จํานวนประชากรท้ังหมด  7,722 คน 
  ชาย   3,833 คน 
  หญิง   3,889 คน 

มีความหนาแนนเฉลี่ย  192.40 คน/ตารางกิโลเมตร 
  จํานวนหมูบาน  แบงเปน จํานวนหมูบานในเขต อบต. ท้ังหมูบาน 14 หมูบาน ไดแก  
 

หมูบาน ชื่อหมูบาน 
จํานวนหลังคา 

เรือน 
จํานวน

ประชากร 
(ชาย) 

จํานวน
ประชากร 

(หญิง) 
รวม 

1 บานปาตอง 315 435 459 894 
2 บานโนนพลวง 67 160 137 297 
3 บานหนองพะเนียด 114 191 204 395 
4 บานทาเนิน 356 452 467 919 
5 บานหนองปรือ 148 327 318 645 
6 บานหวยโจด 195 391 376 767 
7 บานหนองตะไก 114 150 177 327 
8 บานหวยแคน 113 203 212 415 
9 บานดอนฆาเสือ 137 269 274 543 
10 บานสระครก 94 120 132 252 
11 บานน้ําออม 239 326 332 658 
12 บานหันเกา 103 203 182 385 
13 บานคึมมวง 136 292 277 569 
14 บานหนองแวงฯ 159 314 342 656 

รวมท้ังส้ิน 2,290 3,833 3,889 7,722 
  

ขอมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม 2562 
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

 สภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชนตําบลบัวใหญ  สวนใหญประชาชนยังมีการศึกษาในระดับพ้ืนท่ีต่ํา คือ
จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา เนื่องจากยังมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไมมาก และอยูหางไกล การ
คมนาคม เดินทางไปศึกษาไมสะดวก  ไมมีรถโดยสารประจําทาง  และประชาชนยังมีคา นิยมท่ีไมสงเสริมใหบุตรหลาน
เรียนตอในระดับท่ีสูง เพราะตองการใชแรงงานในครัวเรือนประกอบอาชีพทางดานการเกษตร 
 สถานศึกษา 
 -  โรงเรียนท่ีเปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน  2  แหง คือ 
  1. โรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี (หมูท่ี 1) 
  2. โรงเรียนวัดบานหนองตะไก (หมูท่ี 7) 
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 -  โรงเรียนท่ีเปดสอนถึงระดับประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน  4  แหง คือ 
  1. โรงเรียนบานหนองปรือคึมมวง (หมูท่ี 5) 
  2. โรงเรียนบานหวยโจด (หมูท่ี 6) 
  3. โรงเรียนบานดอนฆาเสือ (หมูท่ี 9) 
  4. โรงเรียนนพบุตรศึกษา (เอกชน) (ตั้งอยูท่ี หมูท่ี1) 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา    จํานวน -  แหง 
 -  ศูนยการเรียนรูชุมชน อบต.   จํานวน  1  แหง 

- ทีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  จํานวน 3 แหง คือ บานปาตอง หมูท่ี 1 บานหวยแคน หมูท่ี 8 และ 
บานคึมมวง หมูท่ี 13    

- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  2  แหง 
1. ศพด. อบต.บัวใหญ  
2. ศพด. บานดอนฆาเสือ หมูท่ี 9 

 

ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมูท่ี 
จํานวนเด็กชาย 

(คน) 
จํานวนเด็กหญิง 

(คน) 
รวม ชื่อครูผูดูแลศูนย 

อบต.บัวใหญ 1 21 20 41 นางอรนุช คําสุวรรณ 
บานดอนฆาเสือ 9 7 7 14 นางสมมาศ หึมวัง 

รวม 28 27 55 ขอมูล ณ มิ.ย. 62 
 

ขอมูลโรงเรียนในเขตชุมชนตําบลบัวใหญ 
 

ช่ือโรงเรียน 
หมู
ท่ี 

นักเรียน
ชาย 
(คน) 

นักเรียน
ชาย 
(คน) 

รวม 
ครูชาย 
(คน) 

ครูหญิง 
(คน) รวม 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 

โรงเรียนบานปาตอง 
ทาเนินสามัคคี 

1 51 25 76 - 5 5 นางเพ็ญพิศ  
โคตรคันทา 

โรงเรียน 
บานหนองปรือ 
คึมมวง 

5 64 55 119 - 10 10 นางสายหยุด  
ประกิคะ 

โรงเรียน 
บานหวยโจด 

6 24 16 40 1 1 2 นางพัชรินทร  
ศรีวุฒิพงศ 

โรงเรียน 
วัดบานหนองตะไก 

7 39 36 57 2 5 7 นางปวีณา  
นราพงษ 

โรงเรียน 
บานดอนฆาเสือ 

9 27 28 55 2 2 4 นายณรงค  
แสงภักดี 

รวมท้ังส้ิน 205 160 347 5 23 28   
 

4.2 การสาธารณสุข 
1. สถานีอนามัยประจําตําบล   จํานวน    -    แหง 
2. สถานพยาบาลเอกชน    จํานวน    -    แหง 
3. ศูนยสาธารณสุขมูลฐานของชุมชนตําบลบัวใหญ ตั้งอยูใน รพ.บัวใหญ 
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน    จํานวน  138  คน 
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5. ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน  จํานวน    14  แหง 
6. อัตราการใชสวมราดน้ํา รอยละ 100 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคม  
 องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีการคมนาคมทางบก โดยใชรถยนตเปนพาหนะและมีการโทรคมนาคม
โดยรถไฟ ซ่ึงมีสถานีชุมทางอยูในบริเวณเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ เปนสถานีหลักในการติดตอไปยังจังหวัดตาง ๆ  
สําหรับการคมนาคมทางบกโดยใชรถยนต มีเสนทางท่ีสําคัญ คือ 

1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ - ประทาย) 
2. เสนทาง รพช. สายบัวใหญ - โนนจาน 
3. เสนทางชนบท สายบัวใหญ - บัวลาย 

5.2 การไฟฟา 
ประชากรชุมชนตําบลบัวใหญ มีไฟฟาใชครบทุกหมูบาน แตยังไมครบทุกหลังคาเรือนและบางสวนยังตอพวง

กับบานใกลเคียง ซ่ึงจําเปนตองขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนมีไฟฟาใชและไดรับขอมูลขาวสารผานสื่อตาง 
ๆ ได เชน วิทยุ โทรทัศน และหอกระจายขาวประจําหมูบาน ระบบไฟฟาสาธารณะในแหลงชุมชนและถนนสายหลักใน
ทุกหมูบานยังไมท่ัวถึง 
 5.3 การประปา 

ระบบประปาหมูบานภายในพ้ืนท่ีตําบลบัวใหญ 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน ชนิดของประปา หนวยงานดําเนินการ สภาพปจจุบัน 

1 บานปาตอง บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 
2 บานโนนพลวง บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
3 บานหนองพะเนียด ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
4 บานทาเนิน บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 
5 บานหนองปรือ บาดาล กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 
6 บานหวยโจด บาดาล กรมอนามัย ใชการไดดี 
7 บานหนองตะไก ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
8 บานหวยแคน บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
9 บานดอนฆาเสือ ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
10 บานสระครก ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
11 บานน้ําออม ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
12 บานหันเกา ผิวดิน อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 
13 บานคึมมวง ผิวดิน กรมทรัพยากรธรณี ใชการไดดี 
14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ บาดาล อบต.บัวใหญ ใชการไดดี 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป นอาชีพหลัก (ทํานา ทําไร ทําสวน ) โดยพ้ืนท่ีทํานาและทํา

การเกษตรเปนพ้ืนท่ีตอ งอาศัยน้ําฝน จึงทํานาไดปละ 1 ครั้ง พันธุขาวท่ีเกษตรกรเพาะป ลูกสวนใหญ ไดแก ขาวดอก
มะลิ 105 และพันธุพ้ืนเมือง ลองลง มาเปนการเพาะปลูกพืชไร ไดแก ออย มันสําปะหลัง นอกนั้น เป นการเพาะปลุก
ผลไมและพืชสวนบาง สําหรับสัตวท่ีเลี้ยงเพ่ือการจําหนาย ไดแก ไกพ้ืนบาน ไกเนื้อ เปดเนื้อ โคเนื้อ เปนตน ครัวเรือน 
สวนใหญมีรถไถเดินตามเปนของตนเอง  มีบางรายท่ีมีพ้ืนท่ีทําหารเกษตรนอย หรือเชานาทําจะตองจางเพ่ือนบ านหรือ
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ญาติพ่ีนองไถให ในอัตรา ไรละ 250 บาท สวนคาแรงในการประกอบอาชีพการเกษตร คาแรงวันละ 250-300 บาท/
คน/วัน และเม่ือเกษตรกรวาง จากการทําการเกษตรในชวงฤดูแลงหรือหลังจากการฤดูการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว
ผลผลิตแลว เกษตรกรสวนใหญจะหันไปประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป 
 

แหลงสินเช่ือเพ่ือการเกษตร 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) รอยละ 40 
2. สหกรณการเกษตรบัวใหญ    รอยละ 20 
3. กองทุนหมูบาน     รอยละ  15 
4. ธนาคารพาณิชย     รอยละ 10 
5. นายทุน      รอยละ 10 
6. ญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน     รอยละ 5 

 

ขอมูลทางการตลาด ในการประกอบอาชีพการเกษตร 
1. ขาว เกษตรกรจะนําผลผลิตไปจําหนายในตลาดทองถ่ิน โรงสีขาวเอกชน อีกสวนหนึ่งจํานําขาวกับ 

ธนาคารเพ่ือ การเกษตรและสหกรณการเกษตรเพ่ือรอราคาสูงข้ึน 
2. พืชผัก จะมีพอคามารับซ้ือในหมูบาน บางสวนจะนําไปจําหนายเอง ในเขตตลาด รานคาใน 

หมูบานและตําบล 
3. ไมผล เกษตรกรจะนําไปจําหนายท่ีรานคาในหมูบานและตําบล และท่ีตลาด 

6.2 การปศุสัตว 
1. โคเนื้อ มีพอคามารับซ้ือและจํานําไปขายท่ีตลาดโค กระบือ 

6.3 อุตสาหกรรม 
1. ปมน้ํามันละกาซ จํานวน  -  แหง     5. โรงแรม   จํานวน  -  แหง  
2. โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน  -  แหง      6. โรงฆาสัตว   จํานวน  -  แหง  
3. โรงสี (หมูบาน) จํานวน  7  แหง     7. ตลาดสด        จํานวน  -  แหง 
4. ธนาคาร  จํานวน  -  แหง     8. กิจการพาณิชยของ อบต. จํานวน  -  แหง 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

1. นับถือศาสนาพุทธ รอยละ 99.07 
2. นับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.3 

7.2 ประเพณีและงานประจําป 
1. ฉลองชัยทาวสุรนารีประเพณีบัวไหมบัวใหญ 
2. ประเพณีบุญเผวด 
3. ประเพณีอนุรักษขับรองทํานองสรภัญญะ 

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
ภาษาถิ่น 
1. ภาษาโคราช,ภาษาอีสาน 
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8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1 น้ํา/ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในเขตตําบลบัวใหญ  มีแหลงน้ําท่ีเปนลํา น้ําขนาดเล็กไหลผาน จํานวน 8 สาย เชน ลําหวยโจด ลําหวยลิงข้ี  

ไหลผานตอนกลางของตําบล และลําหวยกสิกรรมอยูทางตอนลางของตําบล มีหนองน้ําและสระน้ํากระจายอยูท่ัวไป  
ในตําบล 
 

ตารางแสดงแหลงน้ําธรรมชาติในเขตชุมชนตําบลบัวใหญ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือลําหวย 
ขนาดกวาง 

(เมตร) 
ขนาดยาว 
(เมตร) 

ขนาดลึก 
(เมตร) 

ไหลผาน 
หมูบาน 

หมายเหตุ 

1 ลําหวยแคน 18 8,000 1.5 หมูท่ี 2,3,7,8  
2 ลําหวยโสกข้ีหนู 20 3,720 3 หมูท่ี 11,12  
3 ลําหวยโจด 22 5,000 1.5 หมูท่ี 1,4,5,6,14  
4 ลําหวยรากไม 20 3,000 3 หมูท่ี 13  
5 ลําหวยลิงข้ี 15 5,000 3 หมูท่ี 2,3,7,8  
6 ลําหวยกสิกรรม 15 3,000 3 หมูท่ี 9,10  
7 ลําหวยหวาย 15 970 3 หมูท่ี 12  
8 ลํารางสาธารณะ 5 1,000 3 หมูท่ี 9  

 

แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
1. ฝายน้ําลน  จํานวน    14   แหง  
2. สระน้ํา , หนองน้ํา จํานวน    28   แหง  
3. ระบบประปาหมูบาน  จํานวน    14   แหง 

 

จํานวนฝายน้ําลนในเขตพ้ืนท่ีตําบลบัวใหญ 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหมูบาน 
ชนิด     

ของฝาย 
จํานวน 
(แหง) 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

สภาพ 
ปจจุบัน 

หมายเหตุ 

1 บานปาตอง คสล. 2 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
2 บานโนนพลวง คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
3 บานหนองพะเนียด คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
4 บานทาเนิน คสล. 2 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
5 บานหนองปรือ คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
6 บานหวยโจด คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
7 บานหนองตะไก คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
8 บานหวยแคน คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
9 บานดอนฆาเสือ คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี ชํารุด 1 แหง 
10 บานสระครก คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
11 บานน้ําออม คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
12 บานหันเกา คสล. 2 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
13 บานคึมมวง คสล. 3 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี ชํารุด 2 แหง 
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14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ คสล. 1 อบต.บัวใหญ ใชการไดดี  
จํานวนสระน้ํา ,หนองน้ํา ภายในชุมชนตําบลบัวใหญ 

 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวน (แหง) สภาพปริมาณน้ํา 
1 บานปาตอง 3 ขาดแคลนน้ํา 
2 บานโนนพลวง 2 ขาดแคลนน้ํา 
3 บานหนองพะเนียด 2 ขาดแคลนน้ํา 
4 บานทาเนิน 1 ขาดแคลนน้ํา 
5 บานหนองปรือ 2 ขาดแคลนน้ํา 
6 บานหวยโจด 2 ขาดแคลนน้ํา 
7 บานหนองตะไก 7 ขาดแคลนน้ํา 
8 บานหวยแคน 2 ขาดแคลนน้ํา 
9 บานดอนฆาเสือ 2 ขาดแคลนน้ํา 
10 บานสระครก 1 ขาดแคลนน้ํา 
11 บานน้ําออม 3 ขาดแคลนน้ํา 
12 บานหันเกา 1 ขาดแคลนน้ํา 
13 บานคึมมวง 1 ขาดแคลนน้ํา 
14 บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ 1 ขาดแคลนน้ํา 

 

การใชท่ีดิน 
ตามพ้ืนท่ีภูมิศาสตรของตําบลบัวใหญ  สวนใหญเปนท่ี นาซ่ึงสามารถทํานาไดปละครั้ง นอกนั้นเปนพ้ืนท่ี  

ทําการเกษตรอ่ืน ๆ เชน ปลูกออย ปลูกผลไม ไมยืนตน และการปลุกพืชผักตางๆ สภาพดินสวนใหญเปนดินรวนปน
ทรายและดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงต่ํา จัดเปนพวกดินเค็มเหมาะสําหรับปลูกขาวในฤดูฝน แตมัก
เสี่ยงตอความลมเหลว ถาปริมาณน้ําไมเพียงพอ จึงจําเปนอาศัยการชลประทานเพ่ือใหมีน้ําในการปลูกขาวและการใช
ปุยบํารุงดิน 



 

 

สวนที่ สวนที่ 22  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาว  ตามพระราชบัญญัติกําหนด

แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 ไดกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอนและกระบ วนการในการถาย
โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขท่ีระบุไวอยางชัดเจนวา  ในอนาคตอันใกลนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนท่ีสูงข้ึน  มีอัตรากําลังมากข้ึน  รวมท้ังมีภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบท่ี
เพ่ิมข้ึนตามกันไปดวย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงจะตองมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากําลังจากหนวยง านสวนกลางและสวน
ภูมิภาคตามท่ีกฎหมายกําหนด  เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึง
หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองเรงกําหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนใหชัดเจน  มีการ
กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอ งกับจุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเปนระบบ  โดยมีความ
ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ดาน อันเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามท่ีราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคจะถายโอนมาให
อยางมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยสนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปญหา /
ความตองการขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนําไปสูการกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา  การกําหนดภารกิจ  และ
แนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายดังกลาวอยางเปนระ บบ ซ่ึงจะชวยใหการกําหนดแผนงาน /โครงการ มี
ทิศทางท่ีสอดคลองและประสาน  สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน  ซ่ึงนอกจากจะทําใหปญหา /ความตองการไดรับการ
ตอบสนองอยางเหมาะสมแลว ยังเปนการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดในขณะเดียวกันดวย 

หลักการสําคั ญท่ีถือเปนหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาก็คือ  การกําหนดจุดมุงหมายการ
พัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสูการบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว  ท้ังนี้เพราะหากไมมี
จุดมุงหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจนแลว การบริหารงานก็จะเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาไปเรื่ อยๆ เม่ือมีปญหาอยาง
ซํ้าซอนและไมมีท่ีสิ้นสุดแลว  ยังอาจทําใหปญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแกไขได  ดังนั้น การจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาในครั้งนี้  จึงเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดกําหนดจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพอยางเปนระบบ ซ่ึงนอกจากจะเปนการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใตทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดแลว  ยังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการถายโอนภารกิจจาก
หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งดวย 
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1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 
วิสัยทัศนประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก  ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

ยุทธศาสตรชาต ิ
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทํา ใหประเทศไทยพัฒนา ไปสู อนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จํา เปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนด ยทุธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตอง กําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสู การ
ปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และ สรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และ
เกิดการ รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสราง
และรักษาไวซ่ึงผลประโยชน แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุม ประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี
ความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ซ่ึงยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป 
จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
   (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
   (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพคน  
   (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ เทาเทียมกันทางสังคม  
   (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม    
   (6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระสําคัญ ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  มีเปาหมายท้ังในการ สรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก 
รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคม โลกท่ีมีตอประเ ทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ   
   (1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกค รองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข  
   (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น 
สรางความเชื่อม่ันใน กระบวนการยุติธรรม  
   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบ เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและ ชายฝงทะเล   
   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ รวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับ ประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลัง ปองกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบรอยภายในประเทศ  สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ  
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม   
   (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน   
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  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนา แลว ซ่ึงจําเปนตองยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตและการใชนวัตกรรมใน การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน สา ขาอุตสาหกรรม 
เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและ ปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน 
ผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใต กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตร
ทุกดาน อันไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ สติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย 
และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ   
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริม การคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอ สังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหได ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบน ของหวง
โซมูลคามากข้ึน 
 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการ ใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุง
สูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม รูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนนิธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปน แหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิต ใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แขงขันของภาคเกษตร สงเสริม เกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทํา การเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และ การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพแ ละอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและ การคา มาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมี ความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ 
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียวและพัฒนาใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ  เปนตน  
   (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  
   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมี ประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการ จัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ  
   (5) การลง ทุนพัฒนาโครง สรางพ้ืนฐาน ในดาน การขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา   
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมค วามรวมมือ กับนานาชาติในการสรางความม่ั นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทขอ งไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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  3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกายใจ สติปญญา 
มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคา
ความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตให สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   
   (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง    
   (3) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  
   (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี   
   (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง  
  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  
  เพ่ือเรงกระจายโอกาสการพัฒนาและ สรางความม่ั นคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ํา ไปสูสังคมท่ีเสมอ
ภาคและ เปนธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
   (1) การสรางความม่ันคงและการลดความ เหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   
    (3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย   
   (4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน 
   (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
  5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ัง
มีความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอกา รเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมช าติ และ
พัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
   (1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ํา ใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา  เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการ อุทกภัยอยางบูรณาการ  
   (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  
  6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  เพ่ือให หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภบิาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ  
   (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของ หนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม   
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
   (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล  
   (6) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
   (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา   
  ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 
ใชเปนแนวทางในการจัดทํา แผนยุท ธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา เศรษฐกิจแล ะสังคม
แหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความ ม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธ รรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน 
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเ ปนกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมี เอกภาพใหบรรลุเปาหมาย 
โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือ  จากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกํา หนดเก่ียวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร ชาติและแนวทางในการนํา ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ื อท่ีสวน ราชการและหนวยงาน
ตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง ตอเนื่องและบูรณาการ    

ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ  
  1. สาระของยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศน ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกํา หนดเปาหมายและภาพใน
อนาคตของ ประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกั น สามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการ กําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 
  2. ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับต างๆ เพ่ือใหสวนราชการนํา ยุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบ กฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยา กร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมี 
บูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกํา หนดใหการดํา เนินการตาม ยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง  รวมท้ังมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ   
  3. กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ /สอดคลอง ตั้งแตระดับการจัดทํา ยุทธศาสตร การนํา ไปสูการ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํา กับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ   
สูการปฏิ บัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถ กําหนดแผนงาน โครงการให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ   
  4. การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสราง ความเขาใจตอสาธารณชน มีก ารรับฟงความคิดเห็น
จากทุกกลุม สรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
  1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โด ยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแล ผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึนในสังคมสูงวัย ท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพ 
  2. ยุทธศาสตรการสราง ความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาส ใหทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
  3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการ ปฏิรูปภาษีท้ัง
ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท้ังหวงโซคุณคาในภาคเกษตร
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 
  4. ยุทธศาสตรดานการเติบโต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ั นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุล  ระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืน และเปนธรรมบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
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  5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  ใหความสํา คัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาใน ทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 
  6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ  และตรวจสอบได
อยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวมประเทศ ปราศจากคอรรัปชั่น มีการ กระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ี  
เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 
  7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส  
  มุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการ คมนาคมขนสงการเชื่อมโยงเครือขา ย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง 
การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 
  8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา  
วิทยาศาสตรฯ 
  9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสํา คัญ ใหสอดคลองกับทิศท างการพัฒนาประเทศ  ศักยภาพ 
โอกาสและขอจํา กัดของพ้ืนท่ี รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาค 
  ประสานและพัฒนาความรวมมือกันระ หวางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนน
การดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศ
สมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาค 
  1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนน้ํา  ดินคุณภาพต่ํา  ประสบอุทกภัยและ  
ภัยแลงซํ้า ซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอมดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้ น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสูความ “ม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรูเทคโนโลยีนวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติ บโตไดอยางเต็มศักยภาพ 
พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนํา ความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใช
ประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับ
โครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษ ฐกิจหลักของประเทศ รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงแ ละ
ขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบ านในกลุม  อนุภูมิภาคลุมแมน้ํา โขงท่ีกําลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสราง
กิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อม ล้ํากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ 
ของประเทศไดในระยะยาว 
  2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร 
  พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง” 
 



16 

 

  3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ํา และดิน ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ การดํา รงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
  2. เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง  พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  
  3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนให
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  
  4. เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ  
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลาง เศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา โขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
  4. เปาหมายและตัวช้ีวัด  
  1. พ้ืนท่ีชลประทานและรับประโยชนเพ่ิมข้ึน ปริมาณกักเก็บน้ําเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงลดลง  
  2. สัดสวนคนจนลดลง  
  3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมต่ํากวาระดับประเทศ 
  4. มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  
  5.  รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
  5. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ํา ใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  อยาง
ย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาแหลงน้ําเดิมและแหลงน้ํา ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเ ก็บน้ํา โดยการปรับปรุง
อางเก็บน้ํา  หนอง ฝายและพ้ืนท่ีชุมน้ํา ท่ีมีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ํา ธรรมชาติใหสามารถ  เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ 
รวมท้ังพัฒนาแหลงน้ําใตดินตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม สรางแหล งกักเก็บ (แกม
ลิง) อางเก็บน้ํา ฝาย และแหลงน้ําขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร  
  2) พัฒนาแหลงน้ําใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ําเลย ชี มูล โดยศึกษาสํารวจ และจัดหาพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาแหลงน้ํา
ตลอดจนการผันน้ําระหวางลุมน้ํา แมน้ําในภาคและระหวางภาค 
  3) พัฒนาระบบสงและกระจายน้ํา เชน ระบบสูบน้ํา อาคารบังคับน้ํา คลองสงน้ํา เปนตน 
  4) บริหารจัดการน้ํา แบบบูรณาการโดยดํา เนินการในระดับลุมน้ํา ใหมีความสมดุล  ระหวางการใชน้ํา
ทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ํา ตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของทุกภาคสวน และมี  การจัดทํา แผนบริหาร
จัดการน้ําท้ังในระยะเรงดวนและระยะยาวเพ่ือปองกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลด  ความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม  
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของคนยากจน โดยสรางโอกาสใหกลุมคนจนมีท่ีดิน ทํากินของตนเอง 
สงเสริมการ มีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ  และอบรมให
ความรู เพ่ือใหมีรายไดเสริมและเกิดความม่ันคงทางรายได 
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  2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  โดยเพ่ิมสวัสดิการ
ทางดานสังคมใหกับก ลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน  ในการดูแลผูพิการและ
ผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ  สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนท่ีหางไกล
ใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทางอินเตอรเน็ตเชื่อม โยง โรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแล
ผูปวยและผูสูงอายุ  
  3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดาน  การศึกษาท่ีมี
คุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายได  ตามศักยภาพของ
แตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน  
  4) พัฒนาระบบการปองกันและควบคุมโรคเฉพาะถ่ิน แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับ  ในพ้ืนท่ีเสี่ยง อาทิ 
จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลําภู กาฬสินธุ อํานาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร 
โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชน  ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก  ปลาน้ําจืดมีเกล็ด กําจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณ
รอบแหลงน้ําอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขาย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิ
ใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ําดี พรอมท้ังพัฒนาระบบคัดกรองกลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทํางาน  
  5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแก  พอแมหรือผูดูแล
เด็กในดานโภชนาการท่ีเหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กท่ีเหมาะสม  เพ่ือกระตุนการพัฒนาเด็ก
ในชวง 0-3 ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนท่ีหางไกลใหได มาตรฐาน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพ
เด็กกอนวัยเรียน ใหมีพัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม  
  6) อํานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา  โดยยกระดับการใหความชวยเหลือ  ผูมีรายไดนอยและ
ผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ  บูรณาการการทํา งานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ  และเครือขายภาค
ประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิ ธีและสรางการรับรูกฎหมาย  เพ่ือสรางภูมิคุมกันในการปกปอง
ตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 
  ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความม่ั นคงของเกษตรกรรายยอย  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร  แปลงใหญ 
สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหม ใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการเขาถึง แหลงเงินทุนท่ีเปนธรรมนํา รอง 
ในจังหวัดกาฬสินธุ นครพนม บุรีรัมย อํา นาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร  มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี  อุดรธานี 
ศรีสะเกษ และหนองบัวลําภู  
  2) พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร สุรินทร 
รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต  ใหอยูภายใตมาตรฐาน
เกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกข้ันตอนการผลิต พรอมท้ัง  ขยายพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
โดยสงเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรียใหแตกตางจากสินคา  เกษตรท่ีใชสารเคมี และการพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริมกระบวนการตรวจ  รับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมท้ังการจัดทําโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรียอยาง เปนรูปธรรม โดยนํา รองใน
พ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมและเหมาะสม และเชื่อมโยงไปสูการทองเท่ียวเชิงเกษตรหรือการทองเท่ียววิถีไทยเพ่ือขยายฐาน
รายได พรอมท้ั งจัดทําฐานขอมูลเกษตรอินทรีย  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ใหตอบสนองตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย 



18 

 

ตลอดจนมาตรการสงเสริมตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถ่ิน สงเสริมเกษตรกรและก ลุมเกษตรกรจํา หนายสินคาผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
  3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี (Zoning) และความ
ตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี  โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคาเกษต ร การประชาสัมพันธ
และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมท้ังสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสํา คัญท่ีเปนสารตั้งตนใน การแปรรูปผลิตสินคา ในพ้ืนท่ี
นํารองจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน
การเกษตรตามความตองการของต ลาดท้ังในและตา งประเทศ และจัดทํา ฐานขอมูลพ้ืนท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการ
บริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 
สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับ ปรุง
พันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุงคุณภาพอาหาร  สัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร 
รวมท้ังการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมชองทางการจํา หนายและขยาย
ตลาดไปสูอาเซียน  
  4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหมท่ี สําคัญ ของภาค 
โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ท่ีใช  ทรัพยากรฐาน
ชีวภาพ (พืช สัตว จุลินทรีย ) รวมถึงวัสดุเหลื อท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ํา เสียจากโรงงาน  อุตสาหกรรม ฟารม
ปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพท่ีมีมูลคาสูง กอใหเกิดความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติ
ใหมๆ ท่ีสงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย พลังงาน  อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม 
โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร เปนศูนยกล าง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร  มหาสารคาม สุรินทร และอํา นาจเจริญ 
โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหไดมาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง  ผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหม  และธุรกิจแนวใหมในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนลาง ดวยการพัฒนาตอยอดจากวัตถุดิบและของเหลือท้ิงทางการเกษตร /
อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู  ผลิตภัณฑมูลคาสูง เชน เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (Bio-
plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซม /อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปนตน รวมท้ังสรางความม่ัน คงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการนําวัตถุดิบในชุมชน  ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือ
ใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
  5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุรอยเอ็ด มุกดาหาร 
เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเ นนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใชวัตถุดิบในพ้ืนท่ี รวมท้ังสนับสนุนความรู
ดานกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม การ  พัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนท่ีต่ํา
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, E-Marketing เปนตน  
  6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพ้ืนท่ีท่ีมี  ศักยภาพใหกาว
ไปสูการเปนศูนยกลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา  สุรินทร และสกลนคร  
เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคา การออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโ นโลยีและงานศึกษาวิจัย
สรางนวัตกรรมเพ่ิมมูลคา พรอมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอ่ืนๆ  ยกระดับผูประกอบการและนักออกแบบ
รุนใหม ใหมีทักษะ มีความรูความสามารถท้ังการออกแบบและการจัดการ เพ่ือใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย 
สรางความเชื่อมโยงระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ  ขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริม
การจับคูธุรกิจเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ  
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  7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมื อง จัดระบบ บริการสังคมท่ีได
มาตรฐาน ท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสํา คัญตอการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ความสะอาด และดูแล
ความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
  8) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีว ภาพของพ้ืนท่ี   
ตนน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกํา หนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปา
อนุรักษและพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปองกันการบุ กรุก 
เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีปาตนน้ําและปองกันการชะลางพังทลายของดิน รวมถึงการอนุรักษพ้ืนท่ีชุมน้ํา 
  9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา  ท่ีกระจายตัวอยูใน
พ้ืนท่ี สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมในลักษณะ 
คลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานและบุ คลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลองเพ่ิมข้ึน ท้ังการจัดทํา
ผลิตภัณฑตนแบบ การทําวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนํา รอง เพ่ือใหสามารถแปลงงานวิจัยไปสูการ
ใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  
  แนวทางการพัฒนา  
  1) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนท่ี โดยสงเสริมชุมชนในการ
สรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจํา ถ่ินในแตละเดือนในพ้ืนท่ีตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแกนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและตางประเทศ เพ่ือสรางการรับรูสินคาบริการ และแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนอัตลักษณของชุมชน พัฒนาแบรนด
และสื่อสารความแตกตางของชุมชนตางๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) สงเสริมการขายแพ็กเกจการ
ทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสริมการตลาดแบบมีเปาหมาย  เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุม
นักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน  
  2) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวอารยธรรมอีสานใตในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเท่ียวในแตละจังหวัดท่ีดึงจุดเดน  หรืออัตลักษณของแตละ
พ้ืนท่ีมาสรางเสนทางทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต และเชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพํา นักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม  นักทองเท่ียวคุณภาพท้ังชาวไทยและ
ตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการท่ีมีจุดเดนหรืออัตลักษณท่ีสรางจากทุนทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความจดจํา และ
สรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการการทองเท่ียวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐาน
การใหบริการ จัด ทําแผนท่ีทองเท่ียวใหทองเท่ียวไดตล อดท้ังป พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถา ยนักทองเท่ียวอยางเปน
ระบบไปสูแหลงทองเท่ียวดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเท่ียว  
  3) พัฒนาและสงเสริ มการทองเท่ียววิถีชีวิตลุมน้ํา โขง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง  กาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวกับประเทศ  เพ่ือนบาน 
อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลําภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนาแหลง  ทองเท่ียว สินคา
และบริการใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของสองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียว
ใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเท่ียว /พักผอนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุมแมน้ําโขง (Leisure/Lifestyle) การ
ทองเท่ียวดวยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน  (Cycling/Caravan Tours) การทองเท่ียวเชิงมหกรรม 
(Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนนเชื่อมโยงระหวาง แหลงทองเท่ียว พัฒนาทาเรือใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 
สงเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพ่ือสรางงานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการและ
ทักษะทางภาษาเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวตางชาติท่ี เพ่ิมข้ึน  
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  4) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตร ในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ  อุดรธานี
หนองบัวลํา ภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหลงทองเท่ียวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรค  และมีชีวิต 
ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวม มีความสนุกรื่นรมยเสมอ (play 
and learn) ท้ังภาษาไทยและตางประเทศเพ่ือขยายฐานนักทองเท่ียวท่ีสนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผาน  กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการ
ของครอบครัว พัฒนาสินคา /บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุง สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 
โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเขาสูแหลงทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและกลับมา
ไดบอยครั้ง  
  5) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ  นครราชสีมา โดย
สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เ พ่ือสรางมูลคาเพ่ิมท้ังจากการกีฬาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ 
อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ /ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแขงขัน  อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม 
รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  ทุกระดับ เปนตน สงเสริมการศึกษา ในดาน
เวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ  รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับนักทองเท่ียว 

6) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดย 
สงเสริมการทองเท่ียวท่ีคํา นึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ  เพ่ือใหเกิดความสมดุลและยั่งยืน 
มุงเนนนักทองเท่ียวคุณภาพเพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีมุงเนนใ หเกิดความคุมคาตอประสบการณ
มากกวาการทองเท่ียวท่ีคุมคาเงิน สนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเท่ียวในพ้ืนท่ีมากข้ึน  เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาด
ตางประเทศ รวมท้ังใหความรูนักทองเท่ียวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอยางถูกวิธี  
  7) พัฒนาแหลงทอง เท่ียวและสิ่งอํา นวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
และพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย  เพ่ือกระจายนักทองเท่ียวจากเมืองหลักไปสูชุมชน
และทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจก รรมการทองเท่ียวระหวางภาคเอกชน กับชุมชนและทองถ่ิน ท้ังใน  ประเทศและกับประเทศ
เพ่ือนบาน ท่ีสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนาทักษะฝมือ  บุคลากรในภาคบริการและการ
ทองเท่ียว จัดฝกอบรมมัคคุเทศกดานภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา  OTOP สินคาวิสาหกิจชุมชน ของท่ี
ระลึก รานอาหาร ท่ีพักใหมีคุณภาพดี สงเสริมการทองเท่ียวเฉพาะกลุมตาม ความสนใจของนักทองเท่ียว รวมถึงระบบ
การจัดการสิ่งแวดลอมในแหลงทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี  เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  
  แนวทางการพัฒนา  
  1) เรงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลัก  ภาคกลางและพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง การพัฒนา
โครงขายรถไฟทาง คู และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมืองตามยุทธศาสตรแผนพัฒนา  โครงสรางพ้ืนฐานดา น
คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558-2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
  2) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบท่ีสมบูรณ อาทิ  การพัฒนา
รถไฟสายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานภายในภาค 6 แหง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย 
รอยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแกน) และขยายถนน 4 ชองจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
  3) พัฒนาเมืองสํา คัญ ขอนแกน นครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลาง  การคา การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนยกลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ี
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เชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน พรอมท้ัง  สงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมือง
ใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน  
  4) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนส งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ี สําคัญ อาทิ  เมืองขอนแกน และ
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ  เมืองนครพนม เมือง
หนองคาย เมืองมุ กดาหาร โดยสนับสนุนใหมีการจัดทํา โครงการนํา รองท่ีใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การวางผังเมือง
ควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ  เพ่ือนบานในการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
  แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ  สนับสนุนการ
จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล  เรงเชื่อมตอ
ระบบสารสนเทศภายในและระหวางหนวยงานเพ่ือสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพ่ิม
อัตรากําลังเจาหนาท่ีใหเพียงพอ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรนการคาชายแดน ท่ีมีศักยภาพ  
  2) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย- ลาว แหงท่ี 5  
(บึงกาฬ- ปากซัน ) เพ่ือเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคมระ หวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก 
ประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง  
  3) พัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเปนพ้ืนท่ี นํารอง เพ่ือ
เสริมสรางศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ชายแดน พรอม
ท้ังเรงรัดการดําเนินงานโครงการและมาตรการสําคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย  ใหมีความพรอมดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน และบริการ CIQ ท่ีไดมาตรฐานสากล 
 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 ตําแหนงทางยุทธศาสตร  (Strategics 
Position) 
 1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
 3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
 4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
 วิสัยทัศน (Vision) 
 “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม การคาชายแดน สังคมเปนสุข” 

พันธกิจ (Mission) 

1. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 

2. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 

3. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม 

6. สงเสริมการทองเท่ียว ใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 

7. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาชายแดน 

8. สงเสริมการพัฒนาดานสังคม 
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เปาประสงครวม (Obgective) 
1. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

2. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  

3. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 

4. มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

5. ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
3. การสงเสริมพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 กลยุทธ (Strategy) 

1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
     1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
    1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 
     1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม 
    1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 
     1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     1.6 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร 
     1.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
     1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
     1.9 สงเสริมการใชนวัตรรมและพลังงานทดแทน 
     1.10 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเท่ียว 
2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
2.4 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 
2.5 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว 
2.6 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.7 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 

4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.2 สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และสงเสริมสรางศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง 
4.3 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



23 

 

แผนท่ียุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
Strategy Map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
วิสัยทัศน “โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคม

ปลอดภัย” 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 
  1. สงเสริมการทองเท่ียว มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
   1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  แหลงทองเท่ียว รอบ
แหลงทองเท่ียวและเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 
   2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 
   3. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 
  2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
   1. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการภาคการเกษตร 
   2. สงเสริมการสรางมูลคาสินคาและบริการนอกภาคการเกษตร 
   3. สงเสริมการนําผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม  และอาหารปลอดภัย  (Food 
Valley) มาใชกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
   4. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
   5. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน 
   6. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ ผูอยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 การลดความเหล่ือมลํ้า เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 
  1. ลดความความเหลื่อมล้ําทางสังคมทุกมติ มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
   1. สงเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
   2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
   3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
   4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
   5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
   6. สงเสริมและพัฒนาหมูบานลาหลัง ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 
   7. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืนๆ     
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยาง
ย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 
  1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้  
   1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และใหความรู สรางจิตสํานึกประชาชน  ไดตระหนักถึงคุณคา 
และประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ  และรณรงคใหทุกภาคสวนรวม   สํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
   3. สงเสริมการมีสวนรวมการจัดการน้ําเสีย และสงเสริมพัฒนาฟนฟู ลําน้ํา คู คลอง
สาธารณะ 
   4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําในเขตชลประทาน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   5. สงเสริมใหมีการบริ หารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน (นอกเขตชลประทาน ) ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   7. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมในพ้ืนท่ีชุมชนเมือง  และเพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย
ของตลิ่งตามเสนทางน้ํา 
   8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็มเพ่ือการเกษตร 
  2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเปนอุทยานธรณีโลกยูเนสโก  มีแผนงาน /กลยุทธ
ดังตอไปนี้  
   1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
  3. ใชพลังงานและพลังงานสะอาดอยางมีประสิทธิภาพ  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้  
   1. สงเสริมการรณรงคประหยัดพลังงาน และสงเสริมการใชพลังงานสะอาด 
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  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  4 การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 
  1. เสริมสรางความม่ันคงเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
   1. สรางความรูความเขาใจ  ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยให
ประชาชนไดรับรูรับทราบ 
   2. สงเสริมพัฒนาอาชีพ ตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการเรียนรู
หลักการทรงงาน 
  2. เปนศูนยบริหารการจัดการเครือขายการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคงอยางยั่งยืน  มี
แผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 

   1. สรางระบบเครือขายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
  3. เสริมสรางความปรองดองและความสมานฉันท  มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
           1. สงเสริมกา รสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชน หรือนักเรียน นักศึกษาใน
จังหวัด 
   2. สงเสริมในการใหความรู และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน    
  4. เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  มีแผนงาน/กลยุทธ
ดังตอไปนี้ 
   1. จัดระบบการปองกันปราบปรามผูกระทําความผิด 

   2. สรางระบบเครือขายการทํางานเฝาระวัง 
   3. สงเสริมการเตรียมความพรอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City , Mice 
City และดานอื่นๆ  
  แนวทางการพัฒนา/เปาประสงค 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแผนงาน/กลยุทธดังตอไปนี้ 
   1. เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครั ฐ และเครือขาย ดวยองคความรู เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
   2. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง องคกรภาครัฐ ดวยองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
   3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
  1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ํา  ตามพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
  1.2 พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการศึกษา 
  2.1 สงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ 
  2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช 
  2.4 สนับสนุนคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 
  2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
  3.1 พัฒนาปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธพืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะไดเพ่ิมผลผลิต 
  3.2 ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร 
  3.3 สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) 
  3.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปลรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ 
  3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3.6 สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพ่ือการบริโภคและจําหนาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  
  4.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบาน 
  4.2 สงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูบานใหพ่ึงตนเองได 
  4.3 สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาสฯ 
  4.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพตอไป 
  4.5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน 
  4.6 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองคกรปกครองสวนทองถ่ินฯ 
  4.7 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือใหบริการประชาชนฯ 
  4.8 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและสรางคุณประโยชนตอสังคมฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม. 
  5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาภายาบาลประชาชนในระดับตําบลฯ 
  5.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  6.1 สงเสริมและสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานฯ 
  6.2 กอสรางปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึงฯ  
  6.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
  6.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภคฯ 
  6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแกไขปญหาการจราจรฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
  7.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของโคราชฯ 
  7.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหมฯ 
  7.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวฯ 
  7.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแขงขันกีฬา  
 ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
  8.1 ปรับปรุงโครงการสรางการบริหารงานเพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีฯ 
  8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกรเพ่ือใหบริการกับประชาชนฯ 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัยฯ 
  8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวมกันระหวางงานภาครัฐฯ 
  8.5 เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการฯ 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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 ยุทธศาสตรท่ี 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติฯ 
  9.2 สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการหนวยงานฯ 
  9.3 สงเสริมสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในชุมชนฯ 
  9.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานฯ 
 ยุทธศาสตรท่ี 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  10.1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาฟนฟู
อนุรักษธรรมชาติฯ 
  10.2 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ ในการสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหามลพิษฯ 
  10.3 สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวมฯ 
 

2. ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2.1 วิสัยทัศน 
“สิ่งแวดลอมท่ีดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

2.2 ยุทธศาสตร 
1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 2.3 เปาประสงค 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุมรองรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ใหเปนชุมชนนาอยู มีความเขมแข็ง  

โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคม ขนสงสินคาทางการเกษตร และสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนอยาง
พอเพียง 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษาศาสนา สุขภาพอนามัย มี 
การเรียนรู พรอมท้ังใชแ ละจัดการทรัพยากรรอบตัวใหเกิดประโยชนและพ่ึงตนเองไดตามแนวทางปลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือน เพ่ิมมูลคาสินคา 
ทางการเกษตร เพ่ิมศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝมือและการรวมกลุมทางการเกษตรและอุตสาห กรรมครัวเรือนให
สามารถแขงขันกับตลาดภายในอกได รวมถึงการสงเสริมใหชุมชนมีรายไดลดภาระคาใชจายเพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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4. สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐให 
บรรลุตามเป าหมายของหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหทันตอการพัฒนา
ของชุมชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ พรอมท้ังนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนควบคูกันไป 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของถนน สะพาน ทางระบายน้ํา รวมท้ังมีการ
บํารุงรักษา 
2. จํานวนแหลงน้ํา ฝาย คลองสงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน รวมถึงการพัฒนา
บํารุงรักษา 
3. มีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
4. มีการพัฒนาสถานท่ีสําหรับออกกําลังกาย และการพักผอนหยอนใจ  

2.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชน 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมความรู ความเขาใจในดานตาง ๆ
ของประชาชน 
3. จํานวนบุคลากรท่ีไดเขารับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ รวมถึงสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล 
4. จํานวนโครงการท่ีเปนนโยบายแหงรัฐท่ีองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินการ 

3.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก 
สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน รวมถึง
การจัดสวัสดิการโดยชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

4.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 1. จํานวนบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดเขารับการอบรมเพ่ิมพูนทักษะ 
ความรูเพ่ิมเติม 
2. จํานวนเด็กนักเรียนท่ีไดรับการพัฒนาทางดานความรู และการไดรับ
สวัสดิการข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 
3. มีการนําเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใชเปนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน 
 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมการลดภาระคาใชจายของ
เกษตรกร 
2. ผลผลิตและผลตอบแทนท่ีไดรับเปรียบเทียบกับการลงทุนท่ีผานมา 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีสะทอนถึงการรณรงคใหประชาชนหันมา
ใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ 
2. จํานวนประชาชนของแตละหมูบาน ท่ีมีการเขารวมกิจกรรมในการ
ออกกําลังกาย 
3. มีกิจกรรมการพัฒนาดานสภาพแวดลอมภายในหมูบาน 
4. จํานวนโรคติดตอภายในตําบลบัวใหญลดลงหรือไมมีเลย 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

1. เด็กและเยาวชนไดรับการพัฒนาและสงเสริมทักษะดานการกีฬา     
มีอุปกรณและสถานท่ีเลนกีฬาอยางพอเพียง 
2. มีกิจกรรมดานการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินไมให
สูญหายและสืบทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน 
 

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1. ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. มีระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
3. ประชาชนมีความรูในการพัฒนา อนุรักษและใชประโยชนจากดิน
และแหลงน้ํา 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

1. ปญหาดานการจราจรบนทองถนนและปญหาดานอาชญากรรมลดลง 
2. ประชาชนมีความรูในการปองกันเหตุภัยพิบัติตางๆ 
 

 

 2.5 คาเปาหมาย 
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตตําบลบัวใหญใหมี
ความสะดวกและไดมาตรฐาน เพ่ือสนับสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ 
ใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคม ขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

เพ่ือสนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและการตรวจสอบ
การทํางานของรัฐ ประชาชนมีสิทธิไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตาม
กฎหมาย ,รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน นําไปสูสังคมท่ีดี 
สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสม 
สอดคลอง สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรมของภาคประชาชน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข โดยสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพและ
มีขวัญกําลังใจท่ีดี รวมถึงการจัดระบบสงเสริมสุขภาพประชาชนเพ่ือ
การพ่ึงพอตนเองของประชาขนสูการมีสุขภาพท่ีดี (คุมครองผูบริโภค/
การควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาขน/
อนามัย/โรงเรียน 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สงเสริมสนับสนุนทางดานการศึกษา ท้ังเด็กในระดับกอนวัยเรียน 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร เพ่ือสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยใชเกษตรอินทรีย สงเสริมให
ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการสงเสริม
การเกษตรทฤษฎีใหม 
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ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข สงเสริมดานการสาธารณสุข อนามัย การควบคุมการแพรระบาดของ

โรค สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนดานสาธารณสุข โดยสงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สูการมีสุขภาพท่ีดี 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการทองเท่ียว การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน ภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตอไป และ
สนับสนุนสงเสริมดานกีฬา เพ่ือใหประชาชนรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน หางไกลยาเสพติด มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไมใหถูกบุกรุก 
ทําลาย เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหมากข้ึน จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย สนับสนุนและรณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

เพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน การลดอุบัติเหตุจราจร สนับสนุนงาน อปพร. 
ตํารวจบานใหทํางานอยามีคุณภาพ 

 

2.6 กลยุทธ 
ยุทธศาสตร กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

1. กอสรางและปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทา รางระบายน้ํา 
2. พัฒนา สงเสริมการเชื่อมโยงชลประทาน กอสรางฝาย ขุดลอก     
ขุดสระพัฒนาแหลงน้ํา ระบบประปา ขยายเขตไฟฟาสูครัวเรือน และ
สาธารณะ 
3. สงเสริมสถานท่ีเพ่ือการนันทนาการและออกกําลังกาย 

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินใน
ทุกๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง  
ดําเนินการตามนโยบายแหงรัฐ 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 1. สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน 
ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส ประชาชน และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน จัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 1. สนับสนุนดานการศึกษา รวมถึงการพัฒนาและเตรียมบุคคลดาน
การศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือ
และสื่อประกอบการศึกษา/พัฒนาศูนยการเรียนรู 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 1. ลดตนทุนการผลิต ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ พัฒนาเกษตรกร
สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง (เกษตรทฤษฎีใหม) โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 1. สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพ

แข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การ
ปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน
และการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตาม
ข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย สงเสริมความเขมแข็งและสนับสนุน
การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

1. ฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินเพ่ือการอนุรักษสืบสาน
ตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
2. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬา
หรือนันทนาการประเภทตางๆ 

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1. สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับประชาชน/สวนราชการภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุม น้ํา
ลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
2. สงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นใน
ท่ีสาธารณะ 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 
 

1. การปองกันและบรรเทาสาธารภัย/ความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ํา 
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจ
บาน/อปพร. ใหทํางานอยางมีคุณภาพ 

 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาชุมชนใหนาอยู มีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะ พัฒนาโครสรางพ้ืนฐานท่ี 

จําเปนเพ่ือรองรับดานการคมนาคมและการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2. ระบบบริหารจัดการดานธรรมาภิบาล และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชาชนโดยรวม 
4. สงเสริมการศึกษาทุกระดับ ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
5. สงเสริมประชาชนในการดํารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
6. สงเสริมดูแลสุขภาพ อนามัยประชาชนโดยรวม 
7. จัดทําบริการสาธารณะและจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
8. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
การสร    
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

                

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

นครราชสีมา 

1. การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ 
 

2. การลดความเหล่ือมลํ้า 
เพ่ือยกระดับสังคมใหเปน
เมืองนาอยู ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

3. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม ใหมีความ
สมบูรณอยางย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

4. การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
 

 

5. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice City 
และดานอื่นๆ  

 

 

ยทุธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

ดานความ
มั่นคง 

การพัฒนาและ
สงเสริมศักยภาพคน 

ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน  

การสรางโอกาสความเสมอภาค
และ เทาเทียมกันทางสังคม 

การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม    

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา

เศรษฐกิจ

ฉบบัท่ี 12 

การ
เสริมสราง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

การสราง 
ความเปน
ธรรมลด

ความเหล่ือม
ลํ้าในสังคม 

การสราง
ความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขัน

ไดอยางยั่งยืน 

ดานการเติบโต 
ที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม

เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตร
ดาน 

ความมั่นคง 

ดานการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

ดานการ
พัฒนา

โครงสราง
พ้ืนฐาน และ

ระบบ 
โลจิสติกส  

ดาน
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ดานการ
ตางประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบาน 

และภูมิภาค 

ยทุธศาสตร์

กลุ่มจงัหวดั 

1. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ

แขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและการ

แปรรูปอาหาร 

 

2. การยกระดับการ
ทองเท่ียวและ
ผลิตภัณฑไหม 

3. การสงเสริม
พัฒนาการคาการ
ลงทุน และการคา

ชายแดน 

4. ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต    
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ยทุธศาสตร์การพพฒันา 

อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อบต.บวัใหญ่ 

2.ด้านการ

พฒันา

การศกึษา 
 

3. ด้านการ

พฒันาการ

เกษตร 
 

4. ด้านการ

พฒันาสงัคม 
 

6. ด้านการ

พฒันาโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

 

8. ด้านการ

บริหารจดัการ

บ้านเมืองท่ีดี 
 

9. ด้านการรักษา

ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

10. ด้านการ

อนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิง่แวดล้อม 

 

1. ด้านการสาน

ต่อแนวทาง

พระราชดําริ 

 

7. ด้านการ

พฒันาการ

ท่องเท่ียวศาสนา

วฒันธรรม

ประเพณีและกีฬา 

5. ด้านการ

พฒันา

สาธารณสขุ 
 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็ง 

แผนงาน 
การศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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แผนผังยุทธศาสตร (strategic map) 
 

 

 

” 
 

              

 

             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน “สิ่งแวดลอมที่ดี มีวัฒนธรรม กาวนําเศรษฐกิจ 
สงเสริมคุณภาพชีวิต สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยทุธศาสตร์ 

1.  ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

2. ยุทธศาสตร
ดานการบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 

 

3. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สังคม 

4. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
การศึกษา 

5. ยุทธศาสตร
ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 

6. ยุทธศาสตร
ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

7. ยุทธศาสตรดาน
การพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

 

เป้าประสงค ์
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีครอบคลุม
รองรับการพัฒนาในทุกๆ ดานใหเปน
ชุมชนนาอยู มีความเขมแข็ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคมนาคม 
ขนสงสินคาทางการเกษตร และ
สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานแก
ประชาชนอยางพอเพียง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ัง
ทางดานรางกาย จิตใจ การศึกษา
ศาสนา สุขภาพอนามัย มีการเรียนรู 
พรอมท้ังใชและจัดการทรัพยากรรอบตัว
ใหเกิดประโยชนและพ่ึงตนเองไดตาม
แนวทางปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวน ใหมี
สวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทํางานของภาครัฐใหบรรลุตาม
เปาหมายของหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีพัฒนาระบบการจัดการ
สิ่งแวดลอมใหทันตอการพัฒนาของ
ชุมชน และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
พรอมท้ังนําทรัพยากรมาใชใหเกิด
ประโยชนควบคูกันไป 

สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล 
ครัวเรือน เพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร 
เพ่ิมศักยภาพทักษะในการพัฒนาฝมือ
และการรวมกลุมทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมครัวเรือนใหสามารถแขงขัน
กับตลาดภายในอกได รวมถึงการสงเสริม
ใหชุมชนมีรายไดลดภาระคาใชจายเพ่ือ
บรรเทาปญหาความยากจน และสราง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

8. ยุทธศาสตรดาน
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอม 

9. ยุทธศาสตร
ดานการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
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กลยุทธ 

 

(1) 

1. กอสรางและปรับปรุง 
บํารุงถนน สะพาน ทาง
เทา รางระบายน้ํา 
2. พัฒนา สงเสริมการ
เชื่อมโยงชลประทาน 
กอสรางฝาย ขุดลอก     
ขุดสระพัฒนาแหลงน้ํา 
ระบบประปา ขยายเขต
ไฟฟาสูครัวเรือน และ
สาธารณะ 
3. สงเสริมสถานที่เพ่ือ
การนันทนาการและ
ออกกําลังกาย 

(2) 

1. สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน 
สงเสริมศักยภาพของ
ทองถิ่นในทุกๆ ดาน 
ตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ด ี
พัฒนาเทคโนโลยีและ
บุคลากรขององคกรให
มีความเหมาะสม
สอดคลองดําเนินการ
ตามนโยบายแหงรัฐ 

(3) 

1. สงเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก สตรี 
เยาวชน ผูสูงอายุ  
ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ผูปวยเอดส ประชาชน 
และคุมครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 
จัดสวัสดิการชุมชน 
โดยชุมชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ 

(4) 

1. สนับสนุนดาน
การศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาและเตรียม
บุคคลดานการศึกษา 
ครู นักเรียน ใหเปนผู
มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล การ
นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปน
เคร่ืองมือและส่ือ
ประกอบการศึกษา/
พัฒนาศูนยการเรียนรู 

 

(5) 

1. ลดตนทุนการผลิต 
ปรับปรุงผลิตผลใหมี
คุณภาพ พัฒนา
เกษตรกรสนับสนุนการ
ทําการเกษตรทางเลือก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง (เกษตรทฤษฎี
ใหม) โดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
โดยขอความรวมมือและ
ใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

(6) 

1. สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ทุกระดับ ใหมีสุขภาพ
แข็งแรง โดยใหการ
เรียนรูการดูแลสุขภาพ 
การออกกําลังกาย  
การปองกันโรค การใช
ยาอยางถูกตอง การ
รับประทานอาหารที่มี
ประโยชนและการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการดาน
สาธารณสุขตามขั้นตอน
และวิธีการทางการ
แพทย สงเสริมความ
เขมแข็งและสนับสนุน
การดําเนินงานดาน
สาธารณสุข 

(7) 

1. ฟนฟูและสงเสริม
กิจกรรมดานศาสนา  
ภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
สืบสานตอและเชื่อมโยงสู
กิจกรรมการทองเที่ยว 
2. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาชุมชน และ
จัดการแขงขันกีฬาหรือ
นันทนาการประเภทตางๆ 

แผนงาน 
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สรางความ
เขมแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 

(8) 

1. สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับ
ประชาชน/สวนราชการภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอม แหลงน้ํา ลุม น้ําลําคลอง 
และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
2. สงเสริมการจัดสวนสาธารณะ
ชุมชน/สงเสริมการสรางความรมร่ืนใน
ที่สาธารณะ 

(9) 

1. การปองกันและบรรเทาสาธารภัย/
ความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
และทางน้ํา 
2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
โดยสงเสริมและสนับสนุนตํารวจบาน/
อปพร. ใหทํางานอยางมีคณภาพ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  

เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิ น  
รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ  
SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญในภาพรวม ดังนี้ 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 
1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)   

- ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิด 
และกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 

- บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิอยูในระดับ 
ท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

- เทคนิคการทํางาน สวนมากเปนงานท่ีไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูงนัก 
- งบประมารณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับท่ีไมสูงมาก 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานสังคม 

และการศึกษาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานการ 

ทองเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
- ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานตาม 

แผนการกระจายอํานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- ประชาชนไดรบประโยชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาก มีศูนยบริการประชาชน   

เจาหนาท่ีดานความม่ันคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันระดับตําบลในการใหบริการ อํานวยการชว ยเหลือเก่ียวกับ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสม สอดคลองกับภารกิจและชุมชน 
- มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีนาทองเท่ียวใหความสนใจ 

2. จุดออน (W = WEAJBESS) 
- โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินโครงการได 
- มีจํานวนโครงการท่ีตองการจํานวนมาก และไมท่ัวถึง 
- ประชาชนยังไมสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความชวยเหลือ 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
- ประชาชนยังไมเขาใจ ไมใหความสําคัญถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 
- ประชนชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียวคอนขางนอย 
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการรับผิดชอบรวมมือกันในการบริหาร 
- ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทําอาชีพเสริมไดคอนขางนอยเนื่องจากไมมีการเชื่อมโยงดานการ 

จําหนายผลิตภัณฑในจังหวัด 
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3. โอกาส (O = OPPORTUNITY) 
- รัฐมีการใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ิน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบ 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน 
- พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ี 

ในการสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก อบต. 
- การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
- ดานผูนําหมูบาน มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมในการพัฒนา 

4. อุปสรรคหรือขอจํากัด (T = THREAT) 
- งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนไมเพียงพอ การแกไขปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปนงานท่ี 

ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวเกิดความลาชาในการทํางาน 

ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
- การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตอง 

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานก ารเมือง การบริการ เปนงาน ท่ีตองอาศัยความรวมมือจา กหลายๆ  
สวนท่ีตองประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

- การพัฒนาดานการเมือง การบริหารเปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจสวนบุคคล   
จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

3.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ผลการพัฒนาองคการบริหารส วนตําบลบัวใหญตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ซ่ึงสงผลในก าร
ดําเนินงานการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานดานสังคม 
1. สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกคนชรา ผูพิการและผูปวยเอดส 
2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. สนับสนุนโครงการฝกอบรม อปพร. 

ผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
1. สงเสริมการประกอบอาชีพ 
2. สงเสริมการเกษตรในตําบล 
3. สงเสริมการจางนักเรียนในชวงปดเทอม 

ผลการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. ปรับปรุงซอมแซมและกอสรางถนนภายในเขตตําบล 
2. กอสรางระบบประปาใหท่ัวถึง 
3. ขุดลอกลําหวยเพ่ือกักเก็บน้ํา 
4. พัฒนา/บํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ 
5. จัดหาแหลงน้ําเพ่ือการประปา 

ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข 
1. รณรงคและปองกันโรคติดตอ   
2. สงเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุม อสม. 
3. สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

 
. 
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ผลการดําเนินการดานบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามป 
2. สงบุคลากรเขารับการศึกษา อบรมในหลักสูตรตางๆ   
3. ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพ่ือพัฒนารายได 
4. เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม และผลการปฏิบัติงาน 
5. ดําเนินงานตามโครงการสงเสริมประชาธิปไตย 
6. จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. สงเสริมการปลูกหญาแฝก ปลูกตนไมตามพระราชดําริ 
2. การลดปริมาณขยะมูลฝอย 

ผลการดําเนนิงานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีทองถ่ิน 
2. สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดงานสําคัญของทางราชการ 



สวนท่ี 3  
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง กองคลัง 
กองชาง 

2 ดานการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- บริหารท่ัวไป 
- การศึกษา 
- เคหะและชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

กองชาง 

กองคลัง 
กองชาง 

3 ดานการพัฒนาสังคม - บริการชุมชนและ
สังคม 

- สังคมสงเคราะห 
- สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
- งบกลาง 

สํานักงานปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 

4 ดานการพัฒนา
การศึกษา 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การศึกษา 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองชาง 

กองคลัง 

5 ดานการพัฒนาการ
เกษตร 

- การเศรษฐกิจ 
 

- การเกษตร 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

กองคลัง 

6 ดานการพัฒนา
สาธารณสุข 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข 
- อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองสาธารณสุข 
กองชาง 

กองคลัง 
กองชาง 

7 ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม และกีฬา 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- บริหารท่ัวไป 
- การศึกษา 
- การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 

กองคลัง 

8 ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

- บริการชุมชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 

กองสาธารณสุข 
กองชาง 

กองคลัง 

9 ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

- บริหารงานท่ัวไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 

- การรักษาความสงบ
ภายใน 
- เคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด 
กองชาง 

กองคลัง 
กองชาง 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 
 

แบบ ผ.01 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ 



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 36 6,652,000 36 6,652,000 39 7,952,000 39 7,952,000 39 7,952,000 189 37,160,000

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 232 67,076,500 256 74,633,100 291 86,096,000 291 86,096,000 291 86,096,000 1,361 399,997,600

รวม 268 73,728,500 292 81,285,100 330 94,048,000 330 94,048,000 330 94,048,000 1,550 437,157,600

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 13 1,005,000 16 1,185,000 18 1,220,000 17 1,205,000 17 1,205,000 64 5,820,000

     2.2 แผนงานการศึกษา 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 16 1,100,000

     2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 8 750,000

     2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 600,000 5 1,250,000 5 1,250,000 5 1,250,000 5 1,250,000 17 5,600,000

รวม 21 1,975,000 27 2,805,000 29 2,840,000 28 2,825,000 28 2,825,000 133 13,270,000

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร

ป 2564



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 17 435,000 17 435,000 17 435,000 17 435,000 17 435,000 85 2,175,000

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

     3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27 2,800,000 27 2,800,000 27 2,800,000 27 2,800,000 27 2,800,000 135 14,000,000

     3.4 แผนงานงบกลาง 3 11,860,000 3 11,860,000 3 11,860,000 3 11,860,000 3 11,860,000 15 59,300,000

รวม 48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 48 15,115,000 240 75,575,000

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     4.1 แผนงานการศึกษา 15 3,260,000 21 3,350,000 21 3,350,000 21 3,350,000 21 3,350,000 99 16,660,000

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 100,000 2 300,000 3 400,000 3 400,000 3 400,000 12 1,600,000

รวม 16 3,360,000 23 3,650,000 24 3,750,000 24 3,750,000 24 3,750,000 111 18,260,000

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

     5.1 แผนงานการเกษตร 11 250,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 59 1,410,000

รวม 11 250,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 12 290,000 59 1,410,000

2

ป 2563ป 2561 ป 2562 ป 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ป 2565 รวม 5 ป

ยุทธศาสตร



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

     6.1 แผนงานสาธารณสุข 17 1,255,000 17 1,255,000 17 1,255,000 17 1,255,000 17 1,255,000 85 6,275,000

     6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 2,080,000 17 2,080,000 17 2,080,000 17 2,080,000 17 2,080,000 85 8,320,000

รวม 34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 34 3,335,000 170 16,675,000

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

     7.2 แผนงานการศึกษา 3 125,000 3 125,000 3 125,000 3 125,000 3 125,000 15 625,000

     7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 565,000 13 565,000 13 565,000 13 565,000 13 565,000 65 2,825,000

รวม 17 720,000 17 720,000 17 720,000 17 720,000 17 720,000 68 2,880,000

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานสาธารณสุข 4 260,000 4 260,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 23 1,450,000

     8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 8 1,240,000 8 1,240,000 9 1,640,000 9 1,640,000 9 1,640,000 43 7,400,000

รวม 12 1,500,000 12 1,500,000 14 1,950,000 14 1,950,000 14 1,950,000 52 6,900,000

3

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 5 ปป 2565

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 570,000 12 570,000 12 570,000 12 570,000 12 570,000 60 2,850,000

     9.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 2 600,000 10 3,000,000

รวม 14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000 14 1,170,000 70 5,850,000

รวมทั้งสิ้น 441 101,153,500 479 109,870,100 522 123,218,000 521 123,203,000 521 123,203,000 2,484 580,647,600

4

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม 5 ป



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานปาตอง หมูที่ 1

1 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

สาธารณะ จากบานนางเฉลิมศรี ถึงบาน ทั่วถึง จํานวน 2 จุด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

นายไพบูลย คําเมืองแสน ตามแบบ อบต.กําหนด มีไฟฟาใช

2 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากถนนลาดยาง ถึงบานนางลัดดาวัลย ทั่วถึง จํานวน 2 จุด ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

มีไฟฟาใช

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานปาตอง หมูที่ 1

1 โครงการวางทอประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอประปา ขนาด Ø 2 นิ้ว 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

จากแยกโรงเรียนบานปาตองทาเนิน บริโภคอุปโภคเพิ่มมากขึ้น ความยาวรวม 1,020 เมตร มีน้ําประปา สําหรับอุปโภคบริโภค

สามัคคีถึงเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น มากขึ้น

รอยละ 70

2 โครงการวางทอระบายน้ํา จากศาลา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 160 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

กลางบาน ถึงบานนางชไม ปองกันปญหาน้ําทวม เมตร ลึก 0.40 เมตร พรอมฝาปด ที่สะดวกขึ้น บริเวณพื้นที่หมูบาน

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

3 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณ เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

หนาโรงเรียนบานปาตองทาเนิน ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 200 เมตร พรอมบอพัก ที่สะดวกขึ้น บริเวณพื้นที่หมูบาน

สามัคคีถึงแยกคุมกลาง ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ชางแถม ตอจากงบป 61 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 276,200 276,200 276,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

อาจารยบุญโฮม ตอจากงบป 62 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 180 เมตร 380,000 380,000 380,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยกาบบัวแดง ตอจากงบป 59 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

7 โครงการวางทอสงน้ํา จากลําหวย เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

โสกขี้หนู ถึงสระหนองหญาขาว อุปโภคบริโภค พรอมบอพัก ระยะทาง 700 เมตร มีน้ําใช เพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด เพิ่มขึ้น

รอยละ 60

7

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากซอย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานนางสังวาลย ถึง อบต.บัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 225 เมตร 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 สายบานปาตอง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร รอยละ 90 ไปมา และขนสง

ถึงโรงพยาบาลบัวใหญ เชื่อมตอเทศบาล ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 1,350 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

เมืองบัวใหญ มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนลาดยางสายหนา รพ.บัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 90 ไปมา และขนสง

ชวงหนาบานนายอดิศักดิ์ แสงอรุณ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ถึงลานมัน มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

11 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 178 เมตร 499,900 499,900 499,900 499,900 499,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนลาดยางทางไปที่นา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายอินทร พลราช ถึงลําหวยทางขาม ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 712 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ไปบานทาเนิน มากขึ้น (รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

8

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานปาตอง ซอยบานนายสกล ศรีอุน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ลาดยาง ถึงสระหนองหญาขาว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน ตามแบบ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

อุปโภคบริโภค อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ เพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

15 โครงการวางทอระบายน้ํา จากทางแยก เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอขนาด Ø 0.60 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

โรงเรียนบานปาตองทาเนินสามัคคี อุปโภคบริโภค ระยะทาง 220 เมตร ที่สะดวกขึ้น เพียงพอ

ถึงบานรอยตํารวจโทพยุงศักดิ์ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

16 โครงการวางทอระบายน้ํา จากบานนาง เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอขนาด Ø 0.30 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

นวลจันทร ถึงบานนางกา การถาง อุปโภคบริโภค ระยะทาง 160 เมตร ที่สะดวกขึ้น เพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการซอมสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ศาลากลาง ถึงสวนนางละมุลพรรณ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

18 โครงการวางทอระบายน้ํา จากซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอขนาด Ø 0.30 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

ผูชวยวิโรจน ถึงสุดซอย อุปโภคบริโภค ระยะทาง 160 เมตร ที่สะดวกขึ้น เพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

19 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายอินทร ถึงบานนายเบิ้ม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ยายสังวาลย ถึงสระหนองหญาขาว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1 ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

บริเวณคอสะพานทาเนิน อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ เพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 ประชาชน ประชาชน กองชาง

โรงกลึงขางบาน อ.คําพันธ บุญยืด ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 รอยละ 40

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ มีความ

มากขึ้น พึงพอใจ พึงพอใจ

23 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.60 เมตร พรอม 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

โรงเรียนบานปาตองทาเนิน หมูที่ 1 ปองกันปญหาน้ําทวม บอพัก ระยะทาง 200 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

24 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยกลางทุง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

25 โครงการวางทอระบายน้ํา จากบาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

นายประภาส ชื่นโพธิ์ ถึงสามแยกบาน ปองกันปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

นางประมวล เศษศิริ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล.  เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ทอลอดเหลี่ยม กวาง 2.4 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ลําหวยโจด หมูที่ 1 ปญหาน้ําทวม ยาว 8 เมตร สูง 2.4 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

27 โครงการกอสรางถนน คสล. สายขาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 255,600 255,600 255,600 255,600 255,600 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ที่ทําการ อบต.บัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ลาดยาง ถึง อบต.บัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

29 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1 ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

(บริเวณคอสะพานทาเนิน) หมูที่ 1 อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ เพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายยรรยง กลาหาญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

31 โครงการซอมแซมคันคูดินลําหวยโจด เพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําไวใช วางทอ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร 190,200 190,200 190,200 190,200 190,200 ประชาชน ประชาชนมีน้ําไวใช กองชาง

หมูที่ 1 (บริเวณที่นานางฉันทนา สําหรับทําเกษตรกร จํานวน 8 ทอน พรอมเทคอนกรีต รอยละ 40 สําหรับทําการเกษตร

มาตรไตร และบริเวณที่นานายแสวง รัดรอบ จํานวน 2 จุด ตามแบบ มีความ มากขึ้น

ชาวสวน) อบต.กําหนด พึงพอใจ

32 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 340 เมตร 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 สายกลางบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจร รอยละ 70 ไปมา และขนสง

เชื่อมถนนลาดยางสายบานน้ําออม ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 1,360 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ไปตําบลดานชาง มากขึ้น รายละเอียด ตามแบบมาตรฐาน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

33 โครงการปรับปรุงตอเติมฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 16 เมตร 61,500 61,500 61,500 61,500 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค สูง 0.40 เมตร ตามแบบ ที่ อบต. มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

บัวใหญ กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 โครงการวางทอสงน้ํา จากลําหวย เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.60 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

โสกขี้หนู ถึงสระหนองหญาขาว ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 750 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

35 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 90 เมตร 401,500 401,500 401,500 401,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 ซอยบานนาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เดนชัย จันทรประโคน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 405 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการจํานวน 1 ปาย

(รายละเอียด ตามแบบ ท.1-01 

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 35 โครงการ - - 7,499,700 7,962,700 10,268,900 10,268,900 10,268,900 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานโนนพลวง หมูที่ 2

1 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากหนาวัดโนนพลวง ถึงลําหวยแคน ทั่วถึง 500 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายอิสระถึงบาน ทั่วถึง 400 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

นายจักรกฤษณ ขอพึ่งบัว กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 2 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานโนนพลวง หมูที่ 2

1 โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจากงบ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ป 59 ถึงบานนายประพันธ ขอพึ่งบัว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สามแยกวัดโนนพลวง ถึงลําหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ รองระบายน้ําตัวยู ขนาดกวาง 930,000 930,000 930,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

จากสี่แยกกลางบาน ถึงลําหวยแคน ปองกันปญหาน้ําทวม 0.60 x 0.60 เมตร ความยาวรวม ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

2 ฝงทาง 930 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

4 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางระบบประปาหมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

5 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 97 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสําราญ ไปทางสามแยกถนนสาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

บานหนองตะไก-ออยชาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 388 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เสนเดิม ถึงสามแยกบานหนองพะเนียด ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากหนา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

วัด ถึงลําหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ผูใหญ ถึงสุดซอย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายบุญเหลือ ถึงสุดซอย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานผูใหญ ถึงสามแยกออยชาง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนนดิน จากที่นา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายเสน ศรีบุด ถึงที่นานายดวน แอบบัว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 กอสรงถนนดิน จากสามแยกวัด หมูที่ 2 เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 800 เมตร 385,000 385,000 385,000 385,000 385,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ถึงเขตติดตอตําบลบัวลาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการกอสรางระบบประปา  เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางระบบประปาหมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 อุปโภคบริโภค พรอมถังน้ํา จํานวน 4 ถัง มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

14 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 อุปโภคบริโภค ตามสภาพความเสียหาย มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการขยายเขตระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 อุปโภคบริโภค 700 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

16 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 133 เมตร 369,800 369,800 369,800 369,800 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ตอจากงบประมาณ ป 2562 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 532 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางถนน คสล. ตอจาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 297,600 297,600 297,600 297,600 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

งบป 2560 ไปทางถนนหนองตะไก- ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 70 ไปมา และขนสง

ออยชาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญกําหนด)

18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 276,200 276,200 276,200 276,200 276,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 90 ไปมา และขนสง

สายหนาวัดโนนพลวงไปทาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

บานหวยแคน (ตอจากถนนเดิม) มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 18 โครงการ - - 4,371,200 5,038,600 5,968,600 5,968,600 5,968,600 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 3 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายอุทัย ถึงบานนาย ทั่วถึง 600 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ทองจันทร กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 1 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 2.5 เมตร ยาว 40 เมตร 67,100 67,100 67,100 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายบานนายหอม โสภณ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 100 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 97 เมตร 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายไปทางบานนายเวียง รอดสวัสดิ์ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 388 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนนดิน บริเวณหนา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานนางจอม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง สูง 1 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 30 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายมา ถึงสามแยก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางเสมอ ถึงลําหวยหวาย ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 120 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

6 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางถนอม ถึงลําหวยหวาย ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 120 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,400 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายรื่น แขนจอหอ ถึงเขต ทม.บัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายชื่น ถึงบาน น.ส.พิกุล หมื่นนารินทร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 85 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางเสมอ แอบบัว ไปทางคลองสวย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

รีสอรท ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 340 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 250 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายเวียง รอดสวัสดิ์ ถึงบานนายสงวน คําผา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,820 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองพะเนียดเชื่อมตอคุมหนองคอกควาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

25
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการติดตั้งถังประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ถังประปาขนาดความจุ 12 ลบ.ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 น้ําประปา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

พรอมอุปกรณ หมูที่ 3 (หนองคอกควาย) อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด คุณภาพดีขึ้น อยางเพียงพอ

รอยละ 60

13 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 154,500 154,500 154,500 154,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 216 มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ลูกบาศกเมตร พรอมติดตั้งปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 62 เมตร 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายเฉลียว โสภณ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 30 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 297,600 297,600 297,600 297,600 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายมา ไปทางสามแยกโนนใบบัว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 70 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญกําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการขุดลอกลําหวย เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ชวงที่ 1 ขนาดปากบอกวาง 18 เมตร 487,800 487,800 487,800 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ยาว 90 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง รอยละ 50 อยางพอเพียง

1:1 หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา มีความ

2,880 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

ชวงที่ 2 ขนาดปากบอกวาง 14 เมตร

ยาว 250 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง

1:1 หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา

6,000 ลูกบาศกเมตร

ชวงที่ 3 ขนาดปากบอกวาง 11 เมตร

ยาว 145 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง

1:1 หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา

2,610 ลูกบาศกเมตร

ชวงที่ 4 ขนาดปากบอกวาง 6 เมตร

ยาว 220 เมตร ลึก 2 เมตร ลาดเอียง

1:1 หรือปริมาณดินขุดไมนอยกวา

1,760 ลูกบาศกเมตร รายละเอียด

ตามแบบ ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

รวม 16 โครงการ - - 2,210,000 2,912,100 3,807,000 3,807,000 3,807,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานทาเนิน หมูที่ 4

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟา ระยะทางรวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายพิกุล กลาหาญ ทั่วถึง 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายแดง หัดกระโทก กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายจันทา ถึงบาน ทั่วถึง 200 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

นางสลักจิต กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานทาเนิน หมูที่ 4

1 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสาย เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก ทอระบายน้ํา Ø 0.30 เมตร 65,000 65,000 65,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

กลางบาน จากบานนางรุงนภา ยกมา ปองกันปญหาน้ําทวม พรอมบอพัก ความยาวรวม 160 ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ถึงสามแยกศาลากลางบาน เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

2 โครงการกอสรางถนน คสล. คุมสวนผัก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,200 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานทาเนินบริเวณหลังโรงฆาสัตว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 220 เมตร 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนาบานนางบุญสวน แสงภักดี ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 270 เมตร 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานทาเนิน หมูที่ 4 สายโรงฆาสัตว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นผิว รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก จราจรไมนอยกวา 1,350 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน กวาง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน ปญหาน้ําทวม ลึก 0.60 เมตร ตามแบบ อบต. ที่สะดวกขึ้น บริเวณพื้นที่หมูบาน

กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน ตามแบบ อบต. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เขตรอยตอทางรถไฟ อุปโภคบริโภค กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

8 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน ตามแบบ อบต. 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

นายเกียะเฮียง อุปโภคบริโภค กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 50

9 โครงการวางทอระบายน้ํา ถนนสาย เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก วางทอขนาด Ø 0.80 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บัวใหญ-บัวลาย บริเวณโกดังมาลีโตะจีน ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 160 เมตร ตามแบบ ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

อบต.กําหนด รอยละ 40

10 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ถังประปาแบบแชมเปญ พรอม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

(ถังแชมเปญ) อุปโภคบริโภค อุปกรณสงน้ํา จํานวน 1 ถัง มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการซอมแซมทอลอดเหลี่ยม เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก ซอมแซมทอลอดเหลี่ยมอางเก็บน้ํา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

อางเก็บน้ํา บานทาเนิน หมูที่ 4 ปองกันปญหาน้ําทวม บานทาเนิน ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 พื้นที่ที่ดําเนินการ

มีความ

พึงพอใจ

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 16.50 เมตร 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานทาเนิน ซอยบานนางสุพิน พรมปอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 82.50 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางไป เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 95 เมตร 276,200 276,200 276,200 276,200 276,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

อางเก็บน้ําทาเนิน (ตอจากจุดเดิม งบป 59) ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 380 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการปรับปรุงถนนดิน หมูที่ 4 เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,500 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เลียบ 2 ฝงคลองอีสานเขียว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร 95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายอุด หมื่นนารินทร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

16 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน รองระบายน้ําทรงตัวยู กวาง 0.60 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

รอบหมูบาน ปญหาน้ําทวม เมตร ระยะทางรวม 1,000 เมตร รอยละ 40 บริเวณพื้นที่หมูบาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

17 โครงการปรับปรุงสะพานขามลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีทางสําหรับใช สะพาน กวาง 10 เมตร ยาว 20 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

คมนาคมอยางสะดวก เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 ที่สะดวก

มีความ

พึงพอใจ

18 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายบุญมี ศรีโคกกรวด (คุมหัวสะพาน) ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสมหวัง แกนสม คุมสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

(ตอจากจุดเดิม) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

20 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 112 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายพลาญชัย ไพรงาม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 336 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

21 โครงการซอมสรางฝายลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลนคุม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 4 อุปโภคบริโภค บูณรณะ (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

22 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 57 เมตร 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานทาเนิน หมูที่ 4 ซอยบานชางโตง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 228 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการกอสรางถนน คสล. บานทาเนิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูที่ 4 จากบานนางกาญจนา ลมไธสง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ถึงบานนางสุภาพร พิชัย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 660 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก คุมสวนผัก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร หนา 0.20 เมตร 264,000 264,000 264,000 264,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานทาเนิน หมูที่ 4 บริเวณหลังโรงฆาสัตว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง พรอมเสริมดินกวาง 6 เมตร รอยละ 70 ไปมา และขนสง

(ซอย 2) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก สูง 0.30 เมตร ความยาวรวม มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น 276 เมตร พรอมติดตั้งปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการกอสรางถนน คสล. บานทาเนิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 70 เมตร 157,300 157,300 157,300 157,300 157,300 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูที่ 4 ซอยหลังโรงพยาบาลบัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 90 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 210 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 25 โครงการ - - 6,114,500 7,278,500 7,843,500 7,843,500 7,843,500 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองปรือ หมูที่ 5

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาระยะทางรวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนางทองลา แกวพรม ทั่วถึง 200 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางอริสา คิดถาง กําหนด มีไฟฟาใช

2 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ติดตั้งไฟฟาสองสวางสาธารณะ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มาตรฐาน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ในหมูบาน ทั่วถึง จํานวน 3 จุด กฟภ. อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด

รวม 2 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองปรือ หมูที่ 5

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 900 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สระน้ํา ถึงโคกโนนดู ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. รอบสระน้ํา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ชวงที่ 1 กวาง 4 เมตร ยาว 22 เมตร 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ในหมูบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 88 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ชวงที่ 2 กวาง 2.5 เมตร ยาว 132 เมตร พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 330 ตารางเมตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 75 เมตร 210,900 210,900 210,900 210,900 210,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางทองลา ไปทางบานนางอริสา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 22 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหนองปรือ ซอยบานนายสุพรรณ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 30 ไปมา และขนสง

สมบัติไทย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 66 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการกอสรางคลองสงน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ คลองสงน้ํา กวาง 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

จากโคกโนนดูไปสระน้ําหมูบาน อุปโภคบริโภค ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.40 เมตร มีน้ําใช อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด เพิ่มขึ้น

รอยละ 60

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูบาน ไปที่สาธารณะโคกมาบรกฟา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ที่สะดวกขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

มากขึ้น พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ําตัวยู พรอมฝาปด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางอริสา ถึงสระน้ําหมูบาน ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

8 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 1.90 เมตร ยาว 54 เมตร 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายเดช ประกอบผล ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 102.60 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1 ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณที่นานายทองมวน เย็นจอหอ อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

10 จัดซื้อเครื่อซัมเมิรด ระบบประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ําใชอยางเพียงพอ จัดซื้อเครื่องซัมเมิรด จํานวน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หนองปรือ หมูที่ 5 และทั่วถึง 1 เครื่อง พรอมอุปกรณ มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ทอลอดเหลี่ยม กวาง 2.4 เมตร 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ลําหวยโจด ปญหาน้ําทวม ยาว 8 เมตร สูง 2.4 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอสรางถนนดิน จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 240 เมตร 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสมควร ชาวสวน ถึงถนนเสนไป ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 1.00 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 30 ไปมา และขนสง

มาบรกฟา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการกอสรางรอง'ระบายน้ํา (ตัวยู) เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน รองระบายน้ํา ตัวยู กวาง 0.40 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

จากบานนางมุก วันจงคํา ถึงบาน ปญหาน้ําทวม เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 225 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

นายธวัชชัย ทองคํา ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

14 โครงการกอสรางรอง'ระบายน้ํา (ตัวยู) เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน รองระบายน้ํา ตัวยู กวาง 0.40 80,000 80,000 80,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

จากบานนางไพรวรรณ วันจงคํา ปญหาน้ําทวม เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว 90 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ถึงบานนายสินธ โคตรชาลี ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

15 โครงการวางทอระบายน้ํา จากบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร 10,000 10,000 10,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใชอยาง กองชาง

นางเกษศิริ พืชสิงห ถึงบานนายสินธ อุปโภคบริโภค ยาว 6 เมตร ตามแบบ อบต. ที่สะดวกขึ้น เพียงพอ

โคตรชาลี กําหนด รอยละ 40

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ 5 บริเวณหนาบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายคํามูล ธรรมรักษ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 240 ตารางเมตร พรอม มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ติดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด

42

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝาทอ เพื่อใหฝาทอระบายน้ําที่ชํารุด ปรับปรุงซอมแซมฝาทอระบายน้ํา 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ฝาทอระบายน้ําใน กองชาง

ระบายน้ําในหมูบาน ใหอยูในสภาพที่เปนระเบียบ ในหมูบาน ตามแบบ อบต. รอยละ 40 หมูบาน มีประสิทธิภาพ

เรียบรอยและปลอดภัย กําหนด มีความ ที่ดีขึ้นและปลอดภัย

พึงพอใจ

18 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 98 เมตร 297,100 297,100 297,100 297,100 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ 5 สายแยกบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

หนองแวงเนินสวัสดิ์ ไปทางบานนาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 392 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ทองลา มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการจํานวน 1 ปาย

(รายละเอียด ตามแบบ ท.1-01 

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 18 โครงการ - - 2,733,100 3,030,200 3,920,200 3,920,200 3,920,200 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหวยโจด หมูที่ 6

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากหมูบาน ไปบริเวณที่นา ทั่วถึง 250 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ของนายปา ปะวันจะ กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 6 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากหมูบานไปบริเวณที่นา ทั่วถึง 250 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ของนายหลา คนรู กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 2 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหวยโจด หมูที่ 6

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 420 เมตร 930,000 930,000 930,000 930,000 930,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางทองพิศ ถึงศาลปูตา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนนดิน รอบหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บริเวณหนาบานนายคําหลา ถึงที่นา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง สูง 1 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 20 ไปมา และขนสง

นายกมล ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนนดิน เสนปาชานอย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,500 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ปาตอง-หลุบกุง ถึงบานหนองเม็ก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางทองแทง ถึงที่นานางเกยูร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 2,500 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เสนมาบรกฟา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร สูง 0.50 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 340 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานนายทวิทย เรืองศรี ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 70 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการวางทอระบายน้ํา คลองอีสาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

เขียว บริเวณที่นานางบุญยารัตน ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 120 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

9 โครงการวางทอระบายน้ํา คลองอีสาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

เขียว บริเวณที่นานางจิตลัดดา ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 120 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากสระ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ประปาหมูบาน เชื่อมตอบานหนองไฮ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ตําบลบัวลาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

11 โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1 ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 850 เมตร 476,000 476,000 476,000 476,000 476,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากชวงบริเวณประปาหมูบานหวยโจด ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เชื่อมตอบานปาหวาย ตําบลบัวลาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 680 ลบ.ม. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมปานโครงการ จํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-06

ตามที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

13 โครงการวางทอระบายน้ํา สงน้ําเขา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ทอ คสล. ขนาด 0.30 เมตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

คลองอีสานเขียว (สระหนองแต) อุปโภคบริโภค ระยาะทาง 10 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 97 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยหลังโรงเรียน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 388 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

15 โครงการขุดเจาะบอบาดาลที่สาธารณ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ เจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประโยชนทําเลปาชานอย บานหวยโจด อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการขุดเจาะบอบาดาล เพื่อการ เพื่อใหประชาชนมีน้ําไวใชสําหรับ เจาะบอบาดาล จํานวน 1 บอ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เกษตร บริเวณที่นานายชาลีย ลุนมาตร ทําการเกษตร (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

17 โครงการปรับปรุงซอมแซม ถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 35 เมตร 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหวยโจด หมูที่ 6 บริเวณหนาบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายสุพรรณ เสาเวียง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 140 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

18 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 125 เมตร 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสิงทอง ศิริแสน ตลอดสาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

19 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายวัน อาคธานี (คุมนอย) ตลอดสาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หวยโจด หมูที่ 6 อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

21 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กวาง 2.40 เมตร สูง 2.40 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ลําหวยโจด บานหวยโจด หมูที่ 6 อุปโภคบริโภค ยาว 6 เมตร จํานวน 1 ชอง มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

22 โครงการวางทอสงน้ํา บานหวยโจด เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ทอ คสล. ขนาด 0.30 เมตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

เขาคลองอีสานเขียว (สระหนองแต) อุปโภคบริโภค ระยาะทาง 10 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

23 โครงการกอสรางฝายน้ําลน บริเวณที่นา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลน จํานวน 1 ฝาย 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

นายปา ปะวันจะ บานหวยโจด หมูที่ 6 อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

รวม 23 โครงการ - - 6,826,000 6,826,000 6,826,000 6,826,000 6,826,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองตะไก หมูที่ 7

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ไปสระหนองคอกควาย ทั่วถึง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานผูใหญไปคุมสวนผัก ทั่วถึง 500 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

3 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 7 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จาก หมูที่ 7 ไปถึงโรงฆาสัตว ทั่วถึง 2,000 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 3 โครงการ - - 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองตะไก หมูที่ 7

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 130 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนางหนูเพลิน หลังโรงฆาสัตว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 78 ลูกบาศกเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 170 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายเหมา ถึงตลอดสาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการยายถังประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ยายถังประปาหมูบาน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หนองคอกควาย อุปโภคบริโภค หนองคอกควาย ตามแบบ อบต. มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สามแยกหมูบาน ถึงหนองคอกควาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางระบบประปาแบบมาตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หนองตะไก หมูที่ 7 อุปโภคบริโภค ฐาน หรือ ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

6 โครงการกอสรางหอถังเหล็กเก็บน้ํา เพื่อใหฐานสงน้ําของหมูบานมี ขนาดบรรจุ 12 ลูกบาศกเมตร 371,500 371,500 371,500 371,500 371,500 การสงน้ํามี ฐานสงน้ําของหมูบาน กองชาง

บานหนองตะไก หมูที่ 7 ประสิทธิภาพตอการใชงาน สูง 12 เมตร ตามแบบกรมทรัพยากร ประสิทธิภาพ ไดมาตรฐานและ

เพิ่มมากขึ้น น้ําบาดาล ที่ อบต.กําหนด เพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพ

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 97 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

(ตอจากงบป 59) ถึงบานหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 388 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 810 เมตร 525,000 525,000 525,000 525,000 525,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองตะไก เชื่อมตอคุมสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 ไปมา และขนสง

บานทาเนิน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ทอลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10 461,400 461,400 461,400 461,400 461,400 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานหนองตะไก หมูที่ 7 ปญหาน้ําทวม เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ชอง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

พรอมติดตั้งปาย จํานวน 1 ปาย รอยละ 40

ตามแบบ อบต.กําหนด

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 300 เมตร 140,000 140,000 140,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนน คสล. ไปซอยบานนางเปลี่ยง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

จันทรภิรมย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนลาดยาง ไปซอยบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายเจริญ วงศหนูพะเนาว ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 โครงการวางทอสงน้ําเขาสระ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ วางทอ คสล. ขนาดกวาง 3 เมตร 60,000 60,000 60,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หนองคอกควาย อุปโภคบริโภค ยาว 130 เมตร หนา 0.20 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต. กําหนด รอยละ 40

13 โครงการขุดลอกลํารางสาธารณประโยชน เพื่อใหประชาชนไดมีทางน้ําไหล ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 950 เมตร 474,300 474,300 474,300 474,300 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานหนองตะไก หมูที่ 7 ลงสูลํารางสาธารณประโยชน สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รอยละ 40 อยางเพียงพอเพิ่ม

ในการใชสําหรับอุปโภค หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา มีความ มากขึ้น

13,063 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียด พึงพอใจ

ตามแบบที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 13 โครงการ - - 3,617,900 4,152,200 4,572,200 4,572,200 4,572,200 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหวยแคน หมูที่ 8

1 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานหวยแคน หมูที่ 8 ถึง ทั่วถึง 1,400 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

หนองตะลุมปุก กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานหวยแคน หมูที่ 8 ทั่วถึง 2,600 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานคึมมวง กําหนด มีไฟฟาใช

3 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

บานหวยแคน หมูที่ 8 ทั่วถึง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

จากบานรุง ถึงบานนางสา กําหนด มีไฟฟาใช
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

หมูที่ 8 จากบานนางทองศรี ทั่วถึง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายเคน กําหนด มีไฟฟาใช

5 ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

หมูที่ 8 จากหนาโรงเรียน ทั่วถึง 1,000 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายวันนา กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 5 โครงการ - - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหวยแคน หมูที่ 8

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หวยแคน ไปคุมสวนผัก บานทาเนิน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร พรอม มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ติตดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

และปายประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตาม

แบบ ท.1-01 ที่ อบต.บัวใหญ

กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยขนม เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จีน ถึงบานนางหงษ ชํานินอก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

3 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสุวรรณ ปราบนอก ถึงถังประปา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

หมูบาน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ํา กวาง 0.50 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

บานนายอุดร เยี่ยมไธสง ถึงบานนาย ปองกันปญหาน้ําทวม ยาว 800 เมตร ลึก 0.50 เมตร ที่สะดวกขึ้น บริเวณพื้นที่หมูบาน

รังสรรค สีปตหา ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

5 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณบาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอระบายน้ํา กวาง 1.00 เมตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การระบายน้ํา ลดปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

นายทวนทอง อัปมาโน ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 10 เมตร ตามแบบ ที่สะดวกขึ้น บริเวณพื้นที่หมูบาน

อบต.กําหนด รอยละ 40

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หวยแคน ถึงหนองตะลุมปุก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 178 เมตร 499,900 499,900 499,900 499,900 499,900 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หวยแคน ไปบานโนนพลวง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 712 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น (รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

8 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางสมหวัง ถึงบานนายสมัคร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางหนูพลุก ถึงบานนางติ๋ม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหวยแคน (ตอจากขอบัญญัติ ป 63) ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ผูใหญทวนทอง ถึงบานนางมุน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หวยแคน ถึงบานปาหวาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

หนาโรงเรียน ถึงบานนายรังสรรค ปองกันปญหาน้ําทวม เมตร พรอมวางทอ ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

14 โครงการขุดลอกสระน้ําหวยแคน เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ขุดลอกสระน้ําหวยแคน หมูที่ 8 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หมูที่ 8 อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

15 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางติ๋ม ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 200 เมตร พรอมเท ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

คอนกรีต ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางทองศรี ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 200 เมตร พรอมเท ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

คอนกรีต ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

17 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางยุน ชวงกลาง ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 200 เมตร พรอมเท ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

คอนกรีต ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

18 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณหนา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางคําเบา ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 200 เมตร พรอมเท ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

คอนกรีต ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

19 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายสุวัน ถึงประปาหมูบานหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

20 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ทอลอดเหลี่ยม ขนาด 2.10 x 2.10 461,400 461,400 461,400 461,400 461,400 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานหวยแคน หมูที่ 8 ปญหาน้ําทวม เมตร ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ชอง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

พรอมติดตั้งปาย จํานวน 1 ปาย รอยละ 40

ตามแบบ อบต.กําหนด
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 313,500 313,500 313,500 313,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หวยแคน เชื่อมตอบานโนนพลวง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 80 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 460 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

22 โครงการขุดลอกลําหวยแคน เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดปากบอ กวาง 14 เมตร 499,200 499,200 499,200 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานหวยแคน หมูที่ 8 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ยาว 565 เมตร ลึก 2.00 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง

ลาดเอียง 1 : 1 หรือปริมาณดินขุด มีความ

ไมนอยกวา 13,560 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

รายละเอียด ตามแบบ ที่ อบต.

บัวใหญ กําหนด

รวม 22 โครงการ - - 5,756,300 6,069,800 6,569,000 6,569,000 6,569,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณชลประทานบานดอนฆาเสือ อุปโภคบริโภค บริเวณชลประทาน บานดอนฆาเสือ มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

ตามแบบ อบต.กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

2 โครงการวางทอระบายน้ํา จากสามแยก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ซอยประปา ถึงสระน้ําหมูบาน ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 120 เมตร พรอมฝาปด ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยโรงสี เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 81เมตร 232,700 232,700 232,700 232,700 232,700 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ตรงขามซอยบานกํานัน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 324 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ดอนฆาเสือ ถึงชลประทาน หมูที่ 9 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการวางทอระบายน้ํา จากแยกสวน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

เสาวณีย ถึงบานนางทองสุข ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 300 เมตร พรอมฝาปด ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

6 โครงการกอสรางถนน คสล. รอบสระ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองสะแบง (ตอจากงบป 59) ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

7 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ รองระบายน้ําทรงตัวยู ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนายสิงโต ศรีพิทักษ ถึงบานนาง ปองกันปญหาน้ําทวม 200 เมตร พรอมฝาปด ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

สมหมาย ศรีวุฒิพงษ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการซอมสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางทองสา ชางเหล็ก  ถึงบานนายไสว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ศรีบุดดา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายชัยยงค กสิวัฒนา ถึงบานนายเสาร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

จตุวงศ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการขยายไหลทางถนน จากวัด เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวางขางละ 1 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ถึงโรงเรียนบานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง ระยะทาง 400 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กํานหด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,500 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ดอนฆาเสือ เชื่อมตอบานสระครก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการซอมสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายประสงค สีมานอก ถึงบานนาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

สมพงษ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 204 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายบานสระครก - ทางหลวง 202 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร หรือมีผิวจราจร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 1,224 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ตอจาก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

งบประมาณ ป 2562 (ซอยหลังสวน) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 516 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 14 โครงการ - - 3,422,700 3,772,700 3,772,700 3,772,700 3,772,700 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานสระครก หมูที่ 10

1 ขยายเขตระบบไฟฟา หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานเลขที่ 35 ไปทางทิศเหนือ ทั่วถึง 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงซุมประตูหมูบาน กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตระบบไฟฟา หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากเดิมหนา รพ.สต.หัวหนอง ทั่วถึง 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางวันวิสา ไพราม กําหนด มีไฟฟาใช

3 ขยายเขตระบบไฟฟา หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนางวันวิสา ไพราม ถึงบาน ทั่วถึง 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

นายสมเกียรติ ทองดีนอก กําหนด มีไฟฟาใช
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ติดตั้งไฟฟาสองสวาง บริเวณซุม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ซุมประตูหมูบาน ทั่วถึง ประตูหมูบาน จํานวน 3 จุด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 4 โครงการ - - 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานสระครก หมูที่ 10

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 255 เมตร 790,000 790,000 790,000 790,000 790,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ประปาหมูบาน ถึงหนาบานนายสํารวม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

คงคานอย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนนดิน จากซุมประตู เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูบาน ถึงเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง สูง 1 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร 1. ถนนกวาง 4.50 เมตร ยาว 980 857,000 857,000 857,000 857,000 857,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานสระครก หมูที่ 10 บริเวณหลัง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง

อนามัยหัวหนอง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 3,882 ลูกบาศกเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น 2. ดินถมกวาง 5 เมตร ยาว 980 เมตร พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

หนา 0.30 เมตร หรือปริมาณดินถม

ไมนอยกวา 1,470 ลูกบาศกเมตร

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ท.1-06 ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูที่ 10 ภายในหมูบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกมากขึ้น กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ภายในซอยหมูบาน (คุมใหญ) ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวกมากขึ้น กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานนายทองสุข ถึงสามแยกบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นางพัชรินทร ศรีวุฒิพงษ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ลําหวยใหญ จากที่นานายจรูญ บุญมา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ถึงที่นานายสุเมตร ชัยบุตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการกอสรางถนนดิน หมูที่ 10 เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 1,500 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนสายหัวหนอง-โนนตาเถร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เชื่อมตอเขตตําบลเสมาใหญ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 80 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เลขที่ 23/1 ถึงที่นานายสุรชิต ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ศรีวุฒิพงษ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการซอมแซมฝายน้ําลน ลําหวย เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายน้ําลนแบบมาตรฐาน 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

สะแกราช อุปโภคบริโภค ขนาดกวาง 8 เมตร มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอกลําหวยนอย (คุมหวย) เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ขุดลอกลําหวย ขนาดพื้นที่ 10 ไร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานสระครก หมูที่ 10 อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

12 โครงการปรับปรุง/พัฒนาพื้นที่ เพื่อปองกันการบุกรุกที่สาธารณะ ปรับปรุงพื้นที่โคกปาชาตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ที่สาธารณะ ที่สาธารณะไมถูก กองชาง

ที่สาธารณะโคกปาชา บานสระครก หรือตามแบบ อบต.กําหนด มีพื้นที่ที่ดีขึ้น บุกรก

หมูที่ 10 รอยละ 60

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูที่ 10 บริเวณหนา รพ.สต.หัวหนอง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร สูง 0.60 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ กวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ประชาชน น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานสระครก หมูที่ 10 ปองกันปญหาน้ําทวม ยาว 8 เมตร จํานวน 2 ชองทาง รอยละ 70 พื้นที่ที่ดําเนินการ

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน มีความ

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ พึงพอใจ

โครงการ จํานวน 1 ปาย รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

73

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 275,300 275,300 275,300 275,300 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางเจือ ถึงถังประปาหมูบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 70 ไปมา และขนสง

(หนองคูขาด) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย 

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

16 โครงการซอมแซมฝายน้ําลน เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ซอมแซมฝายน้ําลนลําหวยสะแกราช 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ลําหวยสะแกราช อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต. กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

17 โครงการกอสรางถนน คสล. จากศาลา เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ถึงบานนายสวิง ศรศาสตร ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

รวม 17 โครงการ - - 5,704,000 5,979,300 6,879,300 6,879,300 6,879,300 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานน้ําออม หมูที่ 11

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากหมูบาน ถึงชลประทาน ทั่วถึง 450 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายวัชรินทร เมืองศรี ทั่วถึง 50 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายบันลือเกียรติ หาญชัยศิริ มีไฟฟาใช

3 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนางอนงค พงษอุดม ทั่วถึง 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางนอย แคนไชย กําหนด มีไฟฟาใช
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนายทองแดง หาญพรมกิติ ทั่วถึง 70 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางปุน ธงอาจ มีไฟฟาใช

5 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนางอิงอร แคนไชย ทั่วถึง 80 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายบุญโฮม ชัยสงค มีไฟฟาใช

6 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 11 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบริเวณถังประปาหมูบาน ทั่วถึง 50 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางทองมี สงคมา มีไฟฟาใช

รวม 6 โครงการ - - 562,000 562,000 562,000 562,000 562,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานน้ําออม หมูที่ 11

1 โครงการซอมสรางถนน คสล. จากสระ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

น้ําออม ถึงบานนายทองแดง ปะวะรัง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 70,000 70,000 70,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายปฏิภาณ ถึงบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นางนอย แคนชัย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางหนูทิพย ถึงบานนางรุงรัศมี ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นาคสังข ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายบัญลือเกียรติ์ ถึงบานนางสําราญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

หาญโกย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการวางทอระบายน้ํา จากที่ เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.80 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

สาธารณะ ลงคลองอีสานเขียว ปญหาน้ําทวม จํานวน 20 ทอน ตามแบบ อบต. ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

กําหนด รอยละ 40

6 โครงการปรับปรุงซอมแซมลําหวย เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ กวาง 20 เมตร ยาว 800 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

โสกขี้หนู เชื่อมตอลําหวยแคน อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

78

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการขุดลอกลําหวยโสกขี้หนู เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา กวาง 20 เมตร ยาว 800 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานน้ําออม ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางพอเพียง

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

8 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 450 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายเฉลียว กลาหาญ ถึงชลประทาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการวางทอระบายน้ํา จากสระ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานน้ําออม ถึงลําหวยโสกขี้หนู อุปโภคบริโภค ระยะทาง 250 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

10 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน  เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 30 เมตร 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายปุนธงอาจ ถึงลําหวยโสกขี้หนู ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บริเวณขางกําแพง บริษัท สุวรรณ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เกลียวทอง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางสุวรรณ ถึงถนนลาดยางหลวงชนบท ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

13 โครงการเสริมคันดินสระน้ํา บานน้ําออม เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร เสริมคันดินกันทรุด ตามสภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หรือ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางทองมี ถึงเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากซอย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานนายประเสริฐ ถึงบานนายเทิดศักดิ์ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 600 เมตร 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากซอยหลังอบต.บัวใหญ ถึงลําหวย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

โสกขี้หนู ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

17 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฐานระบบประปาแบบ 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปาหมูบาน หมูที่ 11 อุปโภคบริโภค เหล็ก พรอมติดตั้งเครื่องกรองน้ํา มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70

18 โครงการขยายทอสงน้ําประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอสงน้ํา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 อุปโภคบริโภค ความยาวรวม 450 เมตร มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน   เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

20 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 180,000 180,000 180,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

จากบานนายอภิชาต ถึงบานนางมณฑา ปญหาน้ําทวม เมตร ความยาวรวม 95 เมตร ที่สะดวกขึ้น อยางเพียงพอ

(แบบฝาปด) ตามแบบ อบต. กําหนด รอยละ 40

21 โครงการวางทอระบายน้ํา สายบาน  เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาดกวาง 0.40 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

นายชินกฤตนรมาตร (ตอจากงบป 60) ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 80 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

22 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

รอบสระน้ําออม หมูที่ 11 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการกอสรางฝายน้ําลนบานน้ําออม เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ จุดที่ 1 ขนาดกวาง 20 เมตร 310,700 310,700 310,700 310,700 310,700 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณที่นานายบัณลือเกียรติ อุปโภคบริโภค ยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร รอยละ 70 อยางเพียงพอ

หาญชัยศิริ พรอมติดตั้งปาย จํานวน 1 ปาย มีความ

ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ

จุดที่ 2 ขนาดกวาง 20 เมตร

ยาว 20 เมตร สันฝายสูง 2 เมตร

พรอมติดตั้งปาย จํานวน 1 ปาย 

ตามแบบ อบต.กําหนด

24 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกและ ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 430,400 430,400 430,400 430,400 ประชาชน น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 (ลําหวยโสกขี้หนู) ปองกันปญหาน้ําทวม ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ชองทาง รอยละ 70 พื้นที่ที่ดําเนินการ

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน มีความ

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ พึงพอใจ

โครงการ จํานวน 1 ปาย (รายละเอียด

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการขุดลอกลําหวยโสกขี้หนู เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 8.00 เมตร ยาว 980 249,100 249,100 249,100 249,100 249,100 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บริเวณบานน้ําออม ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 1.00 เมตร ลาดเอียง รอยละ 50 อยางพอเพียง

1: 1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอย มีความ

กวา 6,860 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามที่ อบต.บัวใหญ

กําหนด)

26 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 164 เมตร 575,400 575,400 575,400 575,400 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 สายหลังโรงเรียน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

วัดประชานิมิตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 820 ตารางเมตร พรอม มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ติตดตั้งปายโครงการ จํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

และปายประชาสัมพันธโครงการ

จํานวน 1 ปาย (รายละเอียดตาม

แบบ ท.01-01 ที่ อบต.บัวใหญ

กําหนด)

รวม 26 โครงการ - - 4,489,800 5,495,600 6,145,600 6,145,600 6,145,600 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหันเกา หมูที่ 12

1 ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟาสวนภูมิภาค 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานหันเกา ไปคุมหนองแก ทั่วถึง ระยะทาง 1,300 เมตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด มีไฟฟาใช

2 ติดตั้งเสาไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ติดตั้งเสาพรอมขยายเขตไฟฟา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ไปบานนางละมัย จันภิรมย ทั่วถึง แรงต่ํา จํานวน 1 ตน รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด มีไฟฟาใช

3 ขยายไฟฟา หมูที่ 12 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

คุมหนองแก จากถนนลาดยาง ทั่วถึง 600 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนางปาวอนุกูล กําหนด มีไฟฟาใช

85

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจัดซื้อหมอแปลงไฟฟา เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง จัดซื้อหมอแปลงไฟฟา ตามแบบ 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ทั่วถึง อบต. กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

มีไฟฟาใช

5 โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตไฟฟาสองสวางสาธารณะ 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

สาธารณะ จากหมูบานไปลานกีฬา ทั่วถึง ตามแบบ อบต. กําหนด รอยละ 60 อยางเพียงพอ

มีไฟฟาใช

รวม 5 โครงการ - - 550,000 550,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหันเกา หมูที่ 12

1 โครงการกอสรางถนนดิน ตอจากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

 คสล. ในหมูบาน ไปทางทิศใต ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง สูงเฉลี่ย 1 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากศาลปูตา ไปหนาวัดบานหันเกา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก ซอยคุม เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองแก จากถนนลาดยาง ถึงบานนาง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ปาว อนุกูล ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

4 โครงการขยายพื้นผิวถนน (เสริมไหลทาง) เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขยายพื้นผิวถนน (เสริมไหลทาง) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากเขตเทศบาล ถึงถนนลาดยาง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 160 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานนางวราภรณ ถึงบานนางสุข ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

กอสูงเนิน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนายสนิท ถึงบานนางสํารอง ปญหาน้ําทวม ความยาวรวม 200 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

7 โครงการวางทอระบายน้ํา จากบานนาย เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน รองระบายน้ํา พรอมฝาปด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

สนิท กลางนอก ถึงบานนางหมึก ปญหาน้ําทวม กวาง 0.30 เมตร ยาว 300 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

จันทรภิรมย พรอมบอพัก ตามแบบ อบต. รอยละ 40

กําหนด
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการวางทอระบายน้ํา ในหมูบาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอขนาด Ø 0.60 เมตร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

และบริเวณถนนทางหลวงชนบท ปญหาน้ําทวม ระยะยาว 1,300 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากศาลปูตา ไปถึงวัดบานหันเกา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนนดิน จากสามแยก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

คุมประปา ถึงบานนางสํารวย มานจอหอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

11 โครงการกอสรางถนนดิน ซอยคุม เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองแก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนและ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การระบายน้ํา ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ทอระบายน้ํา บานหันเกา หมูที่ 12 ที่สะดวกขึ้น และเพื่อเปนการ หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย ที่สะดวกขึ้น ไปมา และน้ําไมทวมขัง

ระบายน้ําปองกันปญหาน้ําทวม ไมนอยกวา 56 ตารางเมตร รอยละ 40 บริเวณพื้นที่ที่

ตามแบบ อบต.บัวใหญ กําหนด ดําเนินการ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการเจาะบอบาดาล บริเวณที่ เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ เจาะบอบาดาล จํานวน 2 บอ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

สาธารณะประโยชนบานหันเกา อุปโภคบริโภค (ตามมาตรฐาน อบต.กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 271,000 271,000 271,000 271,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากสามแยกคุมประปา ไปยัง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร พรอมดินกวาง รอยละ 40 ไปมา และขนสง

บานเลขที่ 94 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก 4 เมตร สูง 0.30 เมตร ตามแบบ มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น อบต. กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

15 โครงการกอสรางถนนดิน เขาซอย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานเลขที่ 37,61,77,98 บานหันเกา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง สูง 1.00 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

16 โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ประปาหมูบาน บานหันเกา หมูที่ 12 อุปโภคบริโภค (ตามสภาพความเสียหาย) มีน้ําประปา อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด ใชเพิ่มขึ้น

รอยละ 70
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางฝายกักเก็บน้ํา 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

คลองอีสานเขียว อุปโภคบริโภค คลองอีสานเขียว ตามแบบ อบต. มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

18 โครงการขุดลอกลําหวยนอย เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ปากบอกวาง 18 เมตร ยาว 430 499,600 499,600 499,600 499,600 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

บานหันเกา หมูที่ 12 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 2.0 เมตร ลาดเอียง 1:1 รอยละ 50 อยางเพียงพอ

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา มีความ

13,760 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียด พึงพอใจ

ตามแบบที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 18 โครงการ - - 3,710,000 4,480,600 4,980,600 4,980,600 4,980,600 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานคึมมวง หมูที่ 13

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากที่นานายสุนทร หงสขุนทด ทั่วถึง 400 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงที่นานายสุวรรณ วัณสิงห กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

หมูที่ 13 จากบานนายสุนทร ทั่วถึง 300 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

ถึงบานนายสุวรรณ วรรณสิงห กําหนด มีไฟฟาใช

3 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 13 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

จากบานนางสาวจํารัส ถึงบาน ทั่วถึง 400 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

นางสาวสุชาดา จงออนนอม กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 3 โครงการ - - 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานคึมมวง หมูที่ 13

1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนาวัด ไปทางบานปาหงาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

2 โครงการวางทอระบายน้ํา จากบาน เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

นางนฤมล ถึงบานนายสุวรรณ ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 20 เมตร พรอมบอพัก ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

วรรณสิงห 2 บอ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ขนาดกวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

หมูที่ 13 ภายในหมูบาน ปญหาน้ําทวม เมตร ความยาวรวม 300 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

พรอมวางทอและขยายไหลทาง รอยละ 40

ตามแบบ อบต.กําหนด

4 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอขนาด Ø 0.40 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ภายในหมูบาน ปญหาน้ําทวม ยาว 100 เมตร ตามแบบ อบต. ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

กําหนด รอยละ 40

5 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางสุพิศ กลาหาญ ถึงบานนางสาว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

สุชาดา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เสนเดิม ถึงบานนางทองสี อยูสูงเนิน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

94

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายปวริศ ถึงบานนางสมพิศ กลาหาญ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 136 เมตร 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานคึมมวง เชื่อมตอคุมสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 680 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนจากบานนางพัน ถึงสี่แยก ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

กลางหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

10 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนจากบานนางแกว ถึงสี่แยก ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

กลางหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

11 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.40 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนซอยบานนายบํารุง ถึงสามแยก ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

บานนายสมาน บัวกอง ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.30 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนจากสี่แยกกลางบาน ถึงบาน ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

นายบุญยัง ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

13 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.30 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนจากสี่แยกกลางบาน ถึงบาน ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

นายปา ปากดี ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

14 โครงการวางทอระบายน้ํา บริเวณไหล เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน วางทอ ขนาด Ø 0.30 เมตร 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ทางถนนจากสี่แยกกลางบาน ถึงวัด ปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

สวางอารมณ ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

15 โครงการกอสรางถนน คสล. หนาบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 3 เมตร ยาว 100 เมตร 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายวีระ ถึงบานนางหนูเตือน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

16 โครงการกอสรางถนน คสล.จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 217 เมตร 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายทองเพชร ถึงสามแยกไปบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

หวยแคน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บริเวณ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สระประมง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ขยายไหลทาง ตามแบบ อบต. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

18 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 830 เมตร 495,800 495,800 495,800 495,800 495,800 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานคึมมวง ไปบานปาหวาย ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 664 ลบ.ม. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น (รายละเอียดตามแบบ ท.1-06 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

19 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,500 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายคึมมวง เชื่อมตอบานหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

20 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 2.50 เมตร ยาว 30 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

เขาซอยบานนายออนสา หอมกลิ่น ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร สูง 1 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการวางทอระบายน้ํา จากสี่แยก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก ทอ ขนาด Ø 0.60 เมตร 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

หมูบาน ถึงหนาวัดสวางอารมณ ปองกันปญหาน้ําทวม ระยะทาง 150 เมตร ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

22 โครงการกอสรางฝายน้ําลน ลําหวย เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กวาง 8 เมตร ยาว 15 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

รากไม บริเวณที่นานางจัน นิ่มกลาง อุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต. กําหนด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

23 โครงการกอสรางถนน คสล. บริเวณคุม เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 210 เมตร 497,000 497,000 497,000 497,000 497,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นอยหนองตะลุมปุก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

24 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,800 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หนองตะลุมปุก ถึงบานหวยแคน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

98

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โคงการปรับปรุงซอมแซมฝายลําหวย เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ ฝายน้ําลน กวาง 8 เมตร ยาว 15 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

รากไม บานคึมมวง หมูที่ 13 อุปโภคบริโภค เมตร (ตามสภาพความชํารุด) มีน้ําสําหรับ อยางเพียงพอ

ตามแบบ อบต.กําหนด อุปโภคบริโภค

รอยละ 60

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 1,500 เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ตอจากถนนลาดยาง (เดิม) ถึงเขตรถไฟ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตาม อบต.กําหนด รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

27 โครกงารกอสรางถนน คสล. บานคึมมวง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูที่ 13 จากคุมนอยหนองตะลุมปุก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

(ซอยกลางบาน) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 516 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายอุทัย บุญมา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

29 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 84 เมตร 310,000 310,000 310,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานคึมมวง เชื่อมตอคุมสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

30 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 440,300 440,300 440,300 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานคึมมวง หมูที่ 13 ปญหาน้ําทวม ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ชอง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

บริเวณที่นานายอวย อัปมานะ รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน รอยละ 40

กรมทางหลวงชนบท ที่ อบต.

บัวใหญ กําหนด

31 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน ขนาดกวาง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร 440,300 440,300 440,300 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานคึมมวง หมูที่ 13 ปญหาน้ําทวม ยาว 6 เมตร จํานวน 2 ชอง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

บริเวณที่นานางสาวจันทร นิ่มกลาง รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน รอยละ 40

กรมทางหลวงชนบท ที่ อบต.

บัวใหญ กําหนด

รวม 31 โครงการ - - 7,051,300 7,401,300 9,131,900 9,131,900 9,131,900 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14

1 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ อยางทั่วถึง 1,800 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 อยางเพียงพอ

กําหนด มีไฟฟาใช

2 ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช ขยายเขตระบบไฟฟา ดานทิศ 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช กองชาง

ดานทิศตะวันตกของหมูบาน อยางทั่วถึง ตะวันตกของหมูบาน ตามแบบ รอยละ 60 อยางเพียงพอ

อบต. กําหนด มีไฟฟาใช

รวม 2 โครงการ - - 450,000 450,000 850,000 850,000 850,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14

1 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 129 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

ตอจากงบประมาณป 2562 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 516 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บริเวณ เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ําทรงตัวยู กวาง 0.50 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

คุมสามัคคี ปองกันปญหาน้ําทวม เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ยาว 300 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40

กําหนด

3 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ํา กวาง 0.40 เมตร 222,000 222,000 222,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

คุมประปา ปองกันปญหาน้ําทวม ลึก 0.40 เมตร ความยาวรวม 195 ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

เมตร ตามแบบ อบต. กําหนด รอยละ 40

4 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 105 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนลาดยาง ไปทางยาโม ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น ตามแบบ อบต.กําหนด พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

5 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา เพื่อการระบายน้ําที่สะดวกปองกัน กวาง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

ภายในหมูบาน ปญหาน้ําทวม พรอมวางทอ ความยาวรวม ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

250 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

6 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 55,000 55,000 55,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

คุมนอยเนินสวัสดิ์ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา บริเวณ เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ําทรงตัวยู กวาง 0.50 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

คุมนอยเนินสวัสดิ์ ปองกันปญหาน้ําทวม เมตร ลึก 0.60 เมตร ระยะทาง ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ยาว 150 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40

กําหนด

8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 720,000 720,000 720,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ตอจากสามแยกดานทิศตะวันตก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

(บานฝรั่ง) ไปถึงปมเกา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล. สายรอบ เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

หมูบาน ดานทิศตะวันตก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 180,000 180,000 180,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

รอบคุมนอยเนินสวัสดิ์ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นายดวงเหลือวิชา ถึงบานนายเสมอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เครือรัตน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

12 โครงการกอสรางรองระบายน้ํา จาก เพื่อการระบายน้ําที่สะดวก รองระบายน้ําทรงตัวยู กวาง 0.40 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การระบายน้ํา น้ําไมทวมขังบริเวณ กองชาง

บานนางหนูเจียม ถึงบานนางพรทิพย ปองกันปญหาน้ําทวม เมตร ยาว 80 เมตร พรอมฝาปด ที่สะดวกขึ้น พื้นที่ที่ดําเนินการ

ฤทธิ์บุรี ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

13 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

นางพรทิพย ฤทธิ์บุรี ถึงสามแยกบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายไปล ชาวสวน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จาก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สํานักสงฆ ถึงอางน้ําบานทาเนิน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 14 เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 115 เมตร 313,500 313,500 313,500 313,500 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ภายในหมูบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 90 ไปมา และขนสง

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 460 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามแบบ ท.1-01

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

รวม 15 โครงการ - - 3,570,000 4,233,500 5,410,500 5,410,500 5,410,500 - - -
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67,076,500 74,633,100 86,096,000 86,096,000 86,096,000

หมูที่

26 30 35 35 35 1

15 17 18 18 18 2

9 12 16 16 16 3

22 24 25 25 25 4

11 12 18 18 18 5

23 23 23 23 23 6

8 10 13 13 13 7

20 21 22 22 22 8

13 14 14 14 14 9

14 15 17 17 17 10

21 23 26 26 26 11

15 17 18 18 18 12

26 27 31 31 31 13

9 11 15 15 15 14

232 256 291 291 291

6,952,000 6,952,000 8,252,000 8,252,000 8,252,000

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2



1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

3 3 5 5 5

3 3 3 3 3

1 1 2 2 2

36 36 39 39 39



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมภาค เพื่อการสงเสริมและการเรียนรู การจัดประชุมประชาคมแผน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผล ปชช. ไดเรียนรูและ สํานักงานปลัด

ประชาชนตําบลบัวใหญ หลักการบริหารประชาธิปไตย ระดับหมูบานและระดับตําบล ดําเนินการ เคารพเสียงขางมาก

2 โครงการเลือกตั้งผูบริหารหรือสมาชิก เพื่อจัดการเลือกตั้งผูบริหาร/ส.อบต. อบต.มีผูบริหารทองถิ่นและ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 60 ปชช. ไดเรียนรูหลัก สํานักงานปลัด

สภาทองถิ่น กรณีทั่วไปหรือเลือกตั้งซอม ส.อบต. ตามกฎหมายกําหนด ผูมาใชสิทธิ ประชาธิปไตย

3 โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของ เพื่ออบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ผูบริหาร พนักงาน ส.อบต. ตลอด 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ผล บุคลากรของทองถิ่น สํานักงานปลัด

ผูมีสวนเกี่ยวของการพัฒนาทองถิ่น ตามหลักการบริหารดานตาง ๆ จนผูที่มีสวนในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการ ไดรับการพัฒนาความรู

4 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อจัดหรือเขารวมกับหนวยงาน ผูบริหาร พนักงาน ส.อบต. ตลอด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผล บุคลากรของทองถิ่น สํานักงานปลัด

ปฏิบัติงานของบุคลากรทองถิ่น ที่เกี่ยวของดานกฎหมายตางๆ จนผูที่มีสวนในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการ ไดรับการพัฒนาความรู

5 โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับระเบียบ เพื่ออบรมใหความรูดานระเบียบ ผูบริหาร พนักงาน ส.อบต. ตลอด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล บุคลากรของทองถิ่น สํานักงานปลัด

กฎหมายบุคลากรหรือ ส.อบต.ทองถิ่น กฎหมายเกี่ยวกับทองถิ่น จนผูที่มีสวนในการพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการ ไดรับการพัฒนาความรู
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการสรางความสามัคคีปรองดอง เพื่อสรางความสามัคคีปรองดอง จัดฝกอบรมใหความรูแกประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนตําบลบัวใหญ สํานักงานปลัด

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ใหแกประชาชนในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ เกิดความสามัคคี

ปรองดอง

7 โครงการ อบต. เคลื่อนที่รวมกับอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวกการติดตอ จัดกิจกรรมในเขตตําบลบัวใหญ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผล ประชาชนไดรับการชวย สํานักงานปลัด

หรือหนวยงานราชการอื่นๆ ทางราชการและชวยเหลือ ปชช. หมูบานพื้นที่เปาหมาย ดําเนินงาน เหลือตามอํานาจฯ อบต.

8 โครงการจางนักเรียนทํางานในชวง เพื่อสงเสริมการมีรายไดและ นักเรียนนักศึกษาในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลการทํางาน นร./นศ. มีรายไดใน สํานักงานปลัด

ปดภาคเรียน ลดรายจายสําหรับผูปกครอง ตําบลบัวใหญ ของนักเรียน ชวงปดภาคเรียน

9 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริธรรม เพื่อปลูกจิตสึกนึกใหพนักงาน ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน อบต. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ระบบการ พนักงานมีคุณธรรม สํานักงานปลัด

อบต. มีคุณธรรมจริยธรรมในการ บัวใหญ ทํางาน จริยธรรมในการปฏิบัติ

ปฎิบัติราชการ งาน

10 โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของ เพื่อเปนการสรางความโปรงใสใน สํารวจความพึงพอใจ กับประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผลสํารวจ ประชาชนมีความพึง สํานักงานปลัด

ผูรับบริการ การใหบริการประชาชน ที่เขามาใชบริการ พอใจไมต่ํากวา 80%

11 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และ เพื่ออํานวยความสะดวกแก ผูที่ตองชําระภาษีในเขตพื้นที่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับความ กองคลัง

ประชาสัมพันธการชําระภาษี ประชาชนในการชําระภาษี ตําบลบัวใหญทั้ง 14 หมูบาน ของผูเสียภาษี อํานวยสะดวก

12 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน เพื่อจัดทําทะเบียนแผนที่ภาษีและ ระบบแผนที่ภาษีมีความครอบ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบบการ อบต.มีขอมูลดานภาษี กองคลัง

ทรัพยสิน ทรัพยสินของ อบต.บัวใหญ คลุมและถูกตองทั้งพื้นที่ ทํางาน และทะเบียนทรัพยสิน
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดซื้อและติดตั้งผามาน เพื่อจัดซื้อและติดตั้งผามาน ติดตั้งผามาน จํานวน 6 จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 ปองกัน หอประชุม อบต.บัวใหญ สํานักงานปลัด

หอประชุม อบต.บัวใหญ หอประชุม อบต.บัวใหญ แสงแดด สามารถปองกัน

รอยละ 90 แสงแดดไดดีขึ้น

14 โครงการจัดซื้อและติดตั้งผามาน เพื่อจัดซื้อและติดตั้งผามาน ติดตั้งผามาน สํานักงาน อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 ปองกัน สํานักงาน อบต.บัวใหญ สํานักงานปลัด

สํานักงาน อบต.บัวใหญ สํานักงาน อบต.บัวใหญ บัวใหญ แสงแดด สามารถปองกัน

รอยละ 90 แสงแดดไดดีขึ้น

15 โครงการ อปท. ตนแบบจัดการน้ํา เพื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ธนาคารน้ําใตดิน ในเขตพื้นที่ตําบล 100,000  100,000  100,000  100,000  ประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่ สํานักงานปลัด

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียงพัฒนาองคกรปกครอง บัวใหญ จํานวน 14 หมูบาน รอยละ 80 ตําบลบัวใหญ มีคุณภาพ

(ธนาคารน้ําใตดิน) สวนทองถิ่นใหมีบริหารจัดการน้ํา มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ ชีวิตที่ดีขึ้น

สรางรายไดใหกับประชาชน

16 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ เพื่อบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ เพื่อเปนคาใชจายคาจางเจาหนาที่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

การรวมในการชวยเหลือประชาชน รวมในการชวยเหลือประชาชน ประจําศูนยปฏิบัติการรวมในการ รอยละ 90 สะดวกรวดเร็วในการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวยเหลือประชาชน และคาวัสดุ  ไดรับความ ชวยเหลือ

อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช สะดวกใน

คาจัดซื้อครุภัณฑ และคาอื่นๆ การชวยเหลือ

อยางทันทวงที 
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติ เพื่อจัดตั้งสถานที่กลาง ในการ เพื่อตั้งสมทบในการดําเนินงาน 15,000 ประชาชน ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

การรวมในการชวยเหลือประชาชน บริหารจัดการของศูนยปฏิบัติการ ตามโครงการบริหารจัดการ รอยละ 90 สะดวกรวดเร็วในการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมในการชวยเหลือประชาชน ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ  ไดรับความ ชวยเหลือ

(สถานที่กลาง) อําเภอบัวใหญ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนขององคกรปกครองสวน สะดวกใน

จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบัวใหญ จังหวัด ทองถิ่นทุกแหง (สถานที่กลาง) การชวยเหลือ

นครราชสีมา ในเขตพื้นที่อําเภอบัวใหญ อยางทันทวงที 

จังหวัดนครราชสีมา

18 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมและคุณภาพ ปรับปรุงสวนหยอม/สวนสาธารณะ 20,000 20,000 20,000 สวนหยอม เกิดการพัฒนา สํานักงานปลัด

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี ชีวิตของประชาชน เสริมสราง หรือสวนสุขภาพในพื้นที่ตําบล มีสภาพที่ดีขึ้น สิ่งแวดลอมและ

ราชาภิเษก สภาพแวดลอมสีเขียวที่เปรียบ บัวใหญ รอยละ 40 คุณภาพชีวิตของ

เสมือนปอดของชุมชน ประชาชน

รวม 18 โครงการ - - 1,005,000 1,185,000 1,220,000 1,205,000 1,205,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการทองถิ่นสัมพันธเพื่อความ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร คณะผูบริหาร ส.อบต. พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผล การใหบริการ ปชช. สํานักงานปลัด

สมานฉันทและปรองดอง ทองถิ่นรองรับการใหบริการ ปชช. ของ อบต.บัวใหญ ดําเนินงาน อยางมีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดงานรัฐพิธีหรือ/กิจกรรมของ เพื่อเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในวัน งานรัฐพิธีหรือกิจกรรมสําคัญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการ อบต.ไดมีสวนรวม กองการศึกษาฯ

ทางราชการ สําคัญของทางราชการ ของทางราชการ ดําเนินงาน ในการจัดงานตางๆ

3 โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน เพื่อจัดกิจกรรมดานสถาบันชาติ ผลดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผลการ นโยบายแหงรัฐบรรลุ กองการศึกษาฯ

ชาติและพระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยตามนโยบายรัฐ หรือขอสั่งการของกรมฯ หรือ จว. ดําเนินงาน วัตถุประสงค/เปาหมาย

4 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบล เพื่อใชในการจัดกิจกรรมโครงการ กลุมโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รายงานผล นร.ไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

บัวใหญ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ทั้ง 5 แหง ดําเนินงาน ดานเศรษฐกิจพอเพียง

รวม 4 โครงการ - - 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.4 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมือง เพื่อดําเนินการการภายใตระเบียบ จัดกิจกรรมเพื่อใหบรรลุวัตถุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผล ตําบลบัวใหญมีผังเมือง กองชาง

รวมบัวใหญ หรือขอสั่งการดานผังเมืองรวม ประสงคตามระเบียบฯ ดําเนินงาน ที่ถูกตองตามระเบียบ

2 โครงการจัดฝกอบรมหรือใหความรู เพื่อสงเสริมความรูแกประชาชน จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผล ประชาชนมีความรูความ กองชาง

งานดานเคหะและชุมชน เกี่ยวกับงานดานเคหะและชุมชน ขอสั่งการหรือระเบียบตาง ๆ ดําเนินงาน เขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย

รวม 2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - -
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

2. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

     2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารสํานักงาน ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหมี 300,000 300,000 300,000 300,000 รอยละ 90 อาคารสํานักงาน สํานักงานปลัด

สํานักงาน อบต.บัวใหญ ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและมี ความคงทนแข็งแรงมากขึ้น ของพนักงาน มีความมั่นคงแข็งแรง

ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแบบแปลน อบต.กําหนด มีความพึงพอใจ มากขึ้น

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมหองปองกันฯ เพื่อปรับปรุงหองปองกันฯ อบต. ปรับปรุง ฝาเพดาน ผนังหอง 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 90 พนักงานปองกันฯ อบต. สํานักงานปลัด

ของ อบต.บัวใหญ บัวใหญ ใหมีประสิทธิภาพ หองปองกันฯ อบต.บัวใหญ ของพนักงาน บัวใหญ ปฏิบัติงานได

เพิ่มมากขึ้น ตามแบบแปลน อบต.กําหนด มีความพึงพอใจ อยางมีประสิทธิภาพ

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมหอประชุม เพื่อใชสําหรับรับรองพิธีการ ใชรับรองพิธีการ และใชในการ 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูที่มาเขารวม สามารถมีที่รองรับ สํานักงานปลัด

อบต.บัวใหญ และใชในการจัดประชุมตางๆ จัดประชุมกิจกรรมตางๆ ประชุม พิธีการตางๆ หรือจัด

ตามแบบแปลน อบต.กําหนด รอยละ 80 ประชุมไดเพิ่มมากขึ้น

มีความพึงพอใจ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการกอสรางรั้ว อบต.บัวใหญ เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมให บริเวณหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สภาพแวดลอม สภาพแวดลอม อบต. สํานักงานปลัด

หลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ สวยงามขึ้น อบต.บัวใหญ ระยะทาง 49 เมตร สวยงามขึ้น บัวใหญ สวยงามเพิ่ม

สูง 1.35 เมตร รอยละ 60 ยิ่งขึ้น

5 โครงการกอสรางหองน้ํา องคการบริหาร เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก กอสรางหองน้ํา องคการบริหาร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รอยละของระดับ ประชาชนไดรับความ สํานักงานปลัด

สวนตําบลบัวใหญ ประชาชนผูมาติดตอราชการ สวนตําบลบัวใหญ ตามแบบ อบต. ความพึงพอใจ สะดวกในการติดตอ

บัวใหญ กําหนด ของประชาชน ราชการกับ อบต.

ผูมารับบริการ

รวม 5 โครงการ - - 600,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมดานสุขภาพพลานามัย เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมหรือให ผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูสูงอายุไดรับความรู สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุ ความรูดานสุขภาพผูสูงอายุ ทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ ในการดูแลสุขภาพ

2 โครงการออกเยี่ยมพบปะประชาชน เพื่อสํารวจ ตรวจสอบและรับฟง ประชาชนกลุมเปาหมายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูได อบต.ไดรับทราบ สํานักงานปลัด

ตําบลบัวใหญ ปญหาดานตางๆ พื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน รับบริการ ปญหา/ความตองการฯ

3 โครงการซอม/สรางบานทองถิ่นประชา เพื่อซอมแซมหรือกอสรางที่อยู ซอมสรางที่อยูอาศัยอยางนอย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน ประชาชนไดรับการดู สํานักงานปลัด

รัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน ราชินี อาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ปละ 1 หลัง หรือตามความจําเปน ที่ซอม/สราง แลดานสภาพที่อยูอาศํย

4 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ ประชาชนหรือกลุมเปาหมาย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผล ประชาชนมีรายไดและ สํานักงานปลัด

ตําบลบัวใหญ และสรางรายไดในครัวเรือน ที่มีความเหมาะสมและสนใจ ดําเนินงาน ลดภาระคาใชจาย

5 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ เพื่อใหกลุมเด็ก เยาวชน ตระหนัก กลุมเด็กเยาวชนหรือกลุมเสี่ยง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล เด็กเยาวชนรูจักการ สํานักงานปลัด

ตั้งครรภกอนวัยอันควร ถึงปญหาการตั้งครรภกอนวัยกันควร ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ดําเนินงาน ปองกันดานเพศสัมพันธ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปองกันและแกไขปญหาความ เพื่อใหประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ กลุมเด็ก ผูปกครอง และผูนํา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานปลัด

รุนแรงตอเด็กและสตรีหรือครอบครัว กฎหมายคุมครองเด็ก เยาวชนฯ หมูบานทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินงาน ความรูดานสิทธิฯ

7 โครงการพอ - แมดีเดน เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกพอแม ประชาชนที่มีความเหมาะสม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผล เปนบุคคลตัวอยางใน สํานักงานปลัด

ผูมีหลักจริยธรรมในการปฏิบัติตน ดําเนินงาน การประพฤติตน

8 โครงการยกยองและเชิดชูเกียรติแก เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล ประชาชนที่มีความเหมาะสม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ผล ประชาชนที่มีความเหมาะสม สํานักงานปลัด

บุคคลหนวยงาน องคกรดีเดน ผูทํา ผูทําคุณประโยชนตอ อปท. ดําเนินงาน ประชาชนที่มีความเหมาะสม

คุณประโยชน หรือเขารวมในกิจกรรม

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

9 โครงการสงเสริมกองทุนสวัสดิการ เพื่อสงเสริมใหประชาชน/ คณก. คณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล ผูเขารวมโครงการมีการ สํานักงานปลัด

ชุมชนตําบลบัวใหญ กองทุนฯ ดําเนินงานตามระเบียบ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินงาน พัฒนากลุมกองทุน

10 โครงการสงเสริมครอบครัวอบอุน เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมรวมกัน ครอบครัวทุกระดับในเขตพื้นที่ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผล ผูเขารวมโครงการ สํานักงานปลัด

เขมแข็ง ภายในครอบครัว ตําบลบัวใหญ ดําเนินงาน ไดทํากิจกรรมรวมกัน

11 โครงการจัดอบรมอาสาชวยเหลือดูแล เพื่อใหอาสาดูแลผูสูงอายุปฏิบัติ ประชาชนผูสนใจ/ผูนําหมูบานและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล ผูเขารวมโครงการได สํานักงานปลัด

ผูสูงอายุและผูปวยติดเตียง หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ กลุมอาสาฯ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินงาน รับการพัฒนาทักษะฯ

12 อุดหนุนกลุมสตรีประจํา เพื่อสงเสริมการดําเนินงาน กลุมสตรีในระดับตําบลและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล สงเสริมความเขมแข็ง สํานักงานปลัด

ตําบลบัวใหญ ดานสตรีตําบลบัวใหญ ระดับหมูบาน ดําเนินงาน ของกลุมสตรี

13 อุดหนุนกาชาดอําเภอ เพื่อใชจัดกิจกรรมของกาชาด กาชาดอําเภอบัวใหญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล การดําเนินงานของ สํานักงานปลัด

บัวใหญ อําเภอ ดําเนินงาน กาชาดสําลุลวงดวยดี
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด เพื่อใชจัดกิจกรรมของเหลากาชาด เหลากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล การดําเนินงานของ สํานักงานปลัด

จังหวัด ดําเนินงาน กาชาดลุลวงดวยดี

15 อุดหนุนกลุมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมกิจกรรมดานผูสูงอายุ กลุมผูสูงอายุระดับตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล ผูสูงอายุไดมีการทํา สํานักงานปลัด

ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ในเขตตําบลบัวใหญ หรือระดับหมูบาน ดําเนินงาน กิจกรรมรวมกัน

16 อุดหนุนกลุมอาชีพตําบล เพื่ออุดหนุนกลุมอาชีพที่มีความ กลุมอาชีพที่ไดรับการพิจารณา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล กลุมอาชีพไดรับการ สํานักงานปลัด

บัวใหญ เขมแข็งในตําบลบัวใหญ จากคณะกรรมการ ดําเนินงาน พัฒนาอยางมีระบบ

17 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่อสงเสริมการออมและพัฒนา กองทุนสวัสดิการชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล ประชาชนรูจักการออม สํานักงานปลัด

ตําบลบัวใหญ คุณภาพชีวิตประชาชน ตําบลบัวใหญ (ระดับตําบล) ดําเนินงาน และไดรับสวัสดิการ

รวม 17 โครงการ - - 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ ฝกอบรมใหความรูแกเด็กนักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนนักเรียน นักเรียนในเขตพื้นที่ สํานักงานปลัด

ยาเสพติด ตําบลบัวใหญไดตระหนักและ ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ ในเขตพื้นที่ ตําบลบัวใหญหางไกล

รูถึงปญหายาเสพติด จํานวน 50 คน ตําบลบัวใหญ ยาเสพติด

จํานวน 50 คน

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.3 แผนงานอุตสาหกรามและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางซุมประตูหมูบาน เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา ซุมประตู กวาง 5 เมตร สูง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง มีปายบอกหมูบาน กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน (ตามแบบ อบต.กําหนด) ยาว,สูง ชัดเจน

2 โครงการกอสรางซุมประตูบานทาเนิน เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา ซุมประตูกวาง 5 เมตร สูง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอก กองชาง

หมูที่ 4 หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว,สูง อยางชัดเจน

3 โครงการกอสรางซุมประตู เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา ซุมประตูกวาง 6 เมตร สูง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอก กองชาง

บานหนองปรือ หมูที่ 5 หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว,สูง อยางชัดเจน

4 โครงการกอสรางซุมประตูบานหวยโจด เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา กอสรางซุมประตูหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอก กองชาง

หมูที่ 6 หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว,สูง อยางชัดเจน

5 โครงการกอสรางซุมประตูบาน เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา กอสรางซุมประตูหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอก กองชาง

หนองตะไก หมูที่ 7 หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว,สูง อยางชัดเจน
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการกอสรางซุมประตูหมูบาน เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา กอสรางซุมประตูหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอกที่ กองชาง

ดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ดานทิศตะวันตก หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว,สูง ชัดเจน

7 โครงการกอสรางซุมประตูบานน้ําออม เพื่อใหหมูบานมีปายชื่อประจํา ซุมประตูกวาง 7 เมตร สูง 5 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง หมูบานมีปายบอกที่ กองชาง

หมูที่ 11 ดานทิศตะวันออก หมูบานและมองเห็นไดชัดเจน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว สูง ชัดเจน

8 โครงการตอเติมศาลากลางบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหวยโจด (คุมนอย) หมูที่ 6 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ความยาว จัดกิจกรรม

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลาง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ปรับปรุงซอมแซมศาลาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูบาน บานหนองตะไก หมูที่ 7 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว สําหรับจัดกิจกรรม

10 โครงการกอสรางศาลาประชาคม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 12 เมตร ยาว 6 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว จัดกิจกรรม

11 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลาง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ปรับปรุงซอมแซมศาลาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูบาน บานสระครก (คุมหวย) จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว สําหรับจัดกิจกรรม

12 โครงการกอสรางลานคอนกรีต เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานคอนกรีตตลาดชุมชน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมี ประชาชนมีรายไดเพิ่ม กองชาง

ตลาดชุมชนที่สาธารณะ บานสระครก คาขายผลผลิตทางการเกษตร ที่สาธารณะบานสระครก รายไดเพิ่มขึ้น มากขึ้น

ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 40

13 โครงการปรับปรุงซอมแซมศาลากลาง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ปรับปรุงซอมแซมศาลาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูบานบานสระครก (คุมใหญ) จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว สําหรับจัดกิจกรรม
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ศาลาเอนกประสงคหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานน้ําออม หมูที่ 11 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว รองรับการจัดกิจกรรม

15 ปรับปรุงซอมแซมศาลากลางหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหันเกา หมูที่ 12 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว จัดกิจกรรม

16 ตอเติมศาลากลางบาน (คุมนอย) เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 จัดกิจกรรมในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว จัดกิจกรรม

17 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 มาคุม อบต. ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

18 โครงการปรับปรุงซอมแซมเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

19 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานทาเนิน หมูที่ 4 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

21 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหนองตะไก หมูที่ 7 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

22 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหวยแคน หมูที่ 8 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

23 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานสระครก หมูที่ 10 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหันเกา หมูที่ 12 คุมหนองแก ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุดใน ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

และคุมประปา ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง หมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อื่นๆ ไดทั่วถึง

25 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุด ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

จากศาลาประชาคมไปคุมนอยเนินสวัสดิ์ ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง ระยะทาง 1,000 เมตร ตามแบบ  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อบต.กําหนด อื่นๆ ไดทั่วถึง

26 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย เพื่อใหประชาชนในหมูบานไดรับ ซอมบํารุงเสียงตามสายเพิ่มเติม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบานไดรับ กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ขาวสารทางราชการ ขอมูลขาวสาร ในจุดที่เสียหายหรือชํารุด ไดรับรูขาวสาร ขาวสารทางราชการขอมูล 

จากบานนายบุญเลี้ยง ออกมาทาง ประชาสัมพันธอื่นๆ ไดทั่วถึง ตามแบบ อบต.กําหนด  รอยละ 80 ขาวสารประชาสัมพันธ

อ.บัวใหญ อื่นๆ ไดทั่วถึง

27 โครงการลอมรั้วที่สาธารณะบริเวณ เพื่อปองกันการบุกรุกพื้นที่ ปกเสา คสล. พรอมลอมรั้ว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน พื้นที่สาธาณะไดรับการ กองชาง

ศาลาหมูบานน้ําออม หมูที่ 11 สาธารณะ ลวดหนาม ขนาดพื้นที่ 2 ไร ลวดหนาม ปองกันการบุกรุก

ตามแบบ อบต.กําหนด

รวม 27 โครงการ - - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

     3.4 แผนงานงบกลาง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรับสวัสดิการ ผูสูงอายุตามหลักเกณฑที่กฎหมาย 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,500,000 จํานวน ผูสูงอายุไดรับสวัสดิ สํานักงานปลัด

ตามนโยบายแหงรัฐ กําหนดทั้ง 14 หมูบาน ผูรับเบี้ย การอยางทั่วถึง

2 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการ เพื่อใหผูพิการไดรับสวัสดิการ ผูพิการตามหลักเกณฑที่กฎหมาย 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวน ผูพิการไดรับสวัสดิการ สํานักงานปลัด

ตามนโยบายแหงรัฐ กําหนดทั้ง 14 หมูบาน ผูรับเบี้ย อยางทั่วถึง

3 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวย เพื่อใหผูปวยเอดสไดรับสวัสดิการ ผูปวยเอดสตามหลักเกณฑที่ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวน ผูปวยเอดสไดรับ สํานักงานปลัด

เอดส ตามนโยบายแหงรัฐ กฎหมายกําหนดทั้ง 14 หมูบาน ผูรับเบี้ย สวัสดิการอยางทั่วถึง

รวม 3 โครงการ - - 11,860,000 11,860,000 11,860,000 11,860,000 11,860,000 - - -
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     4.1 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็ก สงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัย การจัดแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก เด็กปฐมวัยไดรับการ กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย และมีสุขภาพแข็งแรง ของ ศพด.ต.บัวใหญ ทั้ง 2 แหง ที่เขารวมฯ พัฒนาทั้งสี่ดาน

2 โครงการทัศนศึกษาบุคลากรของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูและ คณะครู และบุคลากร ทางกอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผล ผูเขารวมโครงการได กองการศึกษาฯ

กองการศึกษา อบต.บัวใหญ บุคลากรทางการศึกษา อบต.บัวใหญ การศึกษา อบต.บัวใหญ ดําเนินงาน เรียนรูทักษะเพิ่มเติม

3 โครงการอบรมใหความรูผูดูแลเด็กและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการ ผูเขารวมโครงการได กองการศึกษาฯ

คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการศูนยฯ อบต. ประเมิน เรียนรูทักษะเพิ่มเติม

4 โครงการเสริมสรางเครือขายทันตกรรม เพื่อสงเสริม/ใหความรูเกี่ยวกับ ผูปกครอง ครู คณก.ศูนยฯ และ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการได กองการศึกษาฯ

สุขภาพเด็กปฐมวัย การดูแลรักษาสุขภพาในชองปาก เด็กปฐมวัย ทั้ง 2 ศูนย รวมโครงการ มีความรูการดูแลสุขภาพ

5 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับประทาน เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน นร. เด็กปฐมวัยไดรับทาน กองการศึกษาฯ

สถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน ศพด.) อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ทั้ง 2 แหง ที่ไดบริการ อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบล 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รายงานผล เด็ก นร.ไดรับประทาน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบล จัดหาอาหารสําหรับเด็ก นร. บัวใหญ ทั้ง 5 แหง ดําเนินงาน อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

7 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จํานวน นร. เด็ก นร.ไดรับประทาน กองการศึกษาฯ

โรงเรียนใหนักเรียน และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 5 แหง ที่ไดบริการ อาหารเสริม

8 โครงการสงเสริมการเรียนรูภาษาตาง เพื่อรองรับการเขาสูประชาคม เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผล ตําบลบัวใหญมีความ กองการศึกษาฯ

ประเทศ อาเซียน ตําบลบัวใหญ ดําเนินงาน พรอมการเขาสูอาเซียน

9 โครงการสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับ เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนมี เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษาฯ

เทคโนโลยีดานสารสนเทศ ความรูทักษะการใชงานคอมพิวเตอร ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ความรูคอมเบื้องตน

10 โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับเด็กไม เด็ก เยาวชน ในเขตตําบลบัวใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา เด็กและเยาวชนไม กองการศึกษาฯ

และเยาวชน อบต.บัวใหญ ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรับชั่น รวมโครงการ ยอมรับพฤติกรรมการ

(กิจจกรรมโตไปไมโกง) และการโกงทุกรูปแบบ ทุจริต

11 โครการดําเนินการดานคาจัดการเรียน เพื่อดําเนินการจัดหาวัสดุ สื่อ ฯลฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 เด็กปฐมวัย ศพด.มีสื่อวัสดุเพื่อ กองการศึกษาฯ

การสอน ใหแก ศพด. ในเขตตําบลบัวใหญ และ ศพด.บานดอนฆาเสือ ที่รับบริการ ประกอบการเรียนฯ

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา เพื่อจัดภูมิทัศนศูนย ศพด. สงเสริม ปรับปรุงภูมิทัศน ศพด. ทั้ง 2 แหง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็ก ศพด.ทั้ง 2 แหง ไดรับ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก การเรียนรูและพัฒนาการผูเรียน ที่เขารับบริการ การปรับปรุงเหมาะสม

13 อุดหนุนโรงเรียน กศน. ตําบลัวใหญ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมดาน โรงเรียน กศน. ประจําตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล นร.กศน. ไดรับการ กองการศึกษาฯ

การศึกษา บัวใหญ ดําเนินงาน พัฒนาดานทักษะ
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งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการที่อานหนังสือทองถิ่น เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน ประชาชนในตําบลบัวใหญ มีที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนในตําบล กองการศึกษาฯ

รักการอาน ตําบลบัวใหญ มีพฤติกรรม อานหนังสือ และมีพฤติกรรม รอยละ 90 บัวใหญ มีพฤติกรรม 

รักการอาน รวมถึงสรางโอกาส รักการอาน มีที่อานหนังสือ รักการอานเพิ่มมากขึ้น

การเขาถึงหนังสือของประชาชน และรักการอาน

เปนการสนองนโยบายของรัฐบาล เพิ่มมากขึ้น

15 โครงการปองกันโรคติดตอในศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมการดูแลและเฝาระวัง กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 ปองกันโรค มีการสงเสริมการดูแล กองการศึกษาฯ

เด็กเล็ก สุขภาพเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง ติดตอได และเฝาระวังสุขภาพเด็ก

รอยละ 70 ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

16 โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก เพื่อใหครูผูดูแลเด็ก ผูประกอบ กลุมเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ผูปกครอง กองการศึกษาฯ

ปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาหาร และผูปกครองมีความรู ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง มีสุภาพและ และ ผูประกอบอาหาร 

ความเขาใจในการดูแลสุขภาพ อนามัยที่ดี มีความเขาใจหลัก

และสุขอนามัยของเด็กปฐมวัยที่ดี รอยละ 90 โภชนาการของเด็ก

ปฐมวัย และสุขอนามัย

ที่ดี

17 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ ของเลน 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีสภาพ เด็กกอนวัยเรียนและ กองการศึกษาฯ

แหงชาติ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก จิตใจที่ดีขึ้น นักเรียนไดรับความ

ศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ รอยละ 80 สนุกสนานในวันเด็ก
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งบประมาณ



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษาดูงาน เพื่อจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ใหแก จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ใหแก 20,000 20,000 20,000 20,000 พัฒนาการเด็ก เด็กนักเรียนมีพัฒนา กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง  เพิ่มขึ้น การดานรางกายสมอง

รอยละ 70 ที่เหมาะสมกับวัย

19 อุดหนุนโครงการพัฒนาผูเรียน เพื่อใชในการจัดกิจกรรมดาน กลุมโรงเรียนในเขต ตําบลบัวใหญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รายงานผล นร.ไดรับการพัฒนา กองการศึกษาฯ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. การศึกษา ทั้ง 5 แหง ดําเนินงาน ดานการศึกษา

20 โครการดําเนินการดานคาจัดการเรียน เพื่อดําเนินการจัดหาวัสดุ สื่อ ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 เด็กปฐมวัย ศพด.มีสื่อวัสดุเพื่อ กองการศึกษาฯ

การสอน ศพด. ในเขตตําบลบัวใหญ เชน และ ศพด.บานดอนฆาเสือ ที่รับบริการ ประกอบการเรียนฯ

คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) รอยละ 90

เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุ

การศึกษาใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

คาหนังสือเรียน คาอุปกรณ

การเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ

21 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลบัวใหญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรู กลุมโรงเรียนในเขต ตําบลบัวใหญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รายงานผล ผูเรียนมีความรู ทักษะ กองการศึกษาฯ

ทักษะและดําเนินชีวิตตามแนว ทั้ง 5 แหง ดําเนินงาน และดําเนินชีวิต

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

รวม 21 โครงการ - - 3,260,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,350,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

     4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา เพื่อปรับปรุงซอมแซมอาคารที่ชํารุด ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ศพด.ทั้ง 2 แหง ไดรับ กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กตําบลบัวใหญ หรือมีความเสี่ยงและอันตราย ทั้ง 2 แหง งานอาคาร การบํารุง รักษา

2 โครงการกอสรางรั้ว ปายของศูนยพัฒนา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บาน กอสรางรั้ว ปาย ของศูนยพัฒนา 200,000  200,000  200,000  200,000  ศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กบานดอนฆาเสือ ดอนฆาเสือ มีรั้ว ปาย ที่มีความ เด็กเล็กบานดอนฆาเสือ เด็กเล็ก บานดอนฆาเสือ 

ปลอดภัยตามมาตรฐานของ จํานวน 1 แหง บานดอนฆาเสือ มีภูมิทัศนที่สวยงาม

สถานศึกษา ไดมาตรฐาน เปนระเบียบปลอดภัย

ดานอาคาร

3 โครงการสนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อเสริมสรางพัฒนาการทาง กอสรางสนามเด็กเลนสรางปญญา 100,000  100,000  100,000  สนามเด็กเลน เด็กไดรับพัฒนาการ กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนฆาเสือ ดานรางกาย จิตใจ สังคม และ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนฆาเสือ ไดรับมาตรฐาน ดานรางกาย จิตใจ

สติปญญา ตามแบบ อบต.กําหนด สังคม และสติปญญา

รวม 3 โครงการ - - 100,000 300,000 400,000 400,000 400,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร

     5.1 แผนงานการเกษตร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมเกษตรอินทรีย จัดฝกอบรมกลุมเกษตรอินทรีย เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา เกษตรกรมีการลดตน กองสงเสริม

กลุมหมอดินตําบลบัวใหญ ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ทุนการผลิต การเกษตร

2 โครงการสงเสริมกลุมอาชีพปลูกผัก เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูกผัก เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดทานผัก กองสงเสริม

ปลอดสารพิษ (เกษตรอินทรีย) โดยใชเกษตรอินทรีย ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ที่ถูกสุขลักษณะ การเกษตร

3 โครงการสงเสริมหมูบานเศรษฐกิจ เพื่อสงเสริมใหประชาชนนําหลัก เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีคุณภาพ กองสงเสริม

พอเพียง แนวทางกษตรทฤษฏีมาปฏิบัติ ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ชีวิตที่ดีขึ้น การเกษตร

4 โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการจัด เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีอาชีพและ กองสงเสริม

กลุมอาชีพ ตั้งกลุมอาชีพเพื่อการผลิต ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ รายไดหลังฤดูเก็บเกี่ยว การเกษตร

5 โครงการศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญา เพื่อดําเนินการดานการเกษตร เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา อบต.มีศูนยฯเพื่อดําเนิน กองสงเสริม

เศรษฐกิจพอเพียง ตามอํานาจหนาที่ศูนยฯ ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ การดานเกษตร การเกษตร
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงพัฒนาพันธุพืชและ เพื่อพัฒนาผลผลิตของเกษตรกร พันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่เปน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณผล เกษตรกรมีการลดตน กองสงเสริม

เมล็ดพันธุเพื่อเพิ่มผลผลิต อยางมีคุณภาพ พืชเศรษฐกิจที่เหมาะสม ผลิตที่ได ทุนการผลิต การเกษตร

7 สงเสริมการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกร เพื่อสงเสริมใหเกษตรในตําบล เกษตรกรทั่วไปในเขตพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สมาชิกของ เกษตรกรมีอํานาจใน กองสงเสริม

ในหมูบาน (อกม.) มีการรวมกลุมอยางเปนระบบ ตําบลบัวใหญทั้ง 14 หมูบาน กองทุน การตอรองราคา การเกษตร

8 โครงการสงเสริมพัฒนาดานการเกษตร เพื่อใหนโยบายแหงรัฐไดรับการ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สรุปผล นโยบายแหงรัฐได กองสงเสริม

ตามนโยบายแหงรัฐ ตอบสนองจากหนวยงานยอย หนังสือสั่งการหรือนโยบายแหงรัฐ ดําเนินการ รับการตอบสนอง การเกษตร

9 โครงการเชิดชูเกียติ ประชาชนผูปฏิบัติ เพื่อเชิดชูเกียติประชาชนผูปฏิบัติ ประชาชนผูเขารวมโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สรุปผล ประชาชนยึดหลัก กองสงเสริม

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการ เศรษฐกิจพอเพียงใน การเกษตร

การดํารงชีพ

10 โครงการสงเสริมกลุมปลูกผักสวนครัว เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูกผัก เกษตรกรตลอดจนประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีผักสวนครัว กองสงเสริม

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ สวนครัวไวอุปโภคบริโภค ทั่วไปในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ สําหรับอุปโภคบริโภค การเกษตร

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง เพื่ออนุรักษพืชพรรณและความ การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนไดรับความรู กองสงเสริม

มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน หลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร รอยละ 90  เกี่ยวกับพืชพรรณและ การเกษตร

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม ศึกษาและ ความหลากหลายทาง

และภูมิปญญา อนุรักษ ชีวภาพ

พันธุกรรมพืช
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการปลูกปาและหญาแฝกตามแนว เพื่อจัดกิจกรรมปลูกปาและปองกัน พื้นที่สาธารณประโยชนที่ 40,000 40,000 40,000 40,000 ปาสาธารณะ พื้นที่สาธารณะไดรับ กองสงเสริม

พระราชดําริ รักษาการพังทลายของหนาดิน เหมาะสม อุดมสมบรูณ การพัฒนา อนุรักษ การเกษตร

ในพื้นที่สาธารณะ รอยละ 50

รวม 12 โครงการ - - 250,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

     6.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการคุมครองปองกันโรคในสัตวปก เพื่อควบคุมปองกันโรคใน เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับการ ระดับการเกิดโรค กอง

สัตวปก หมูบาน เกิดโรค ในสัตวปกลดลง สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดกิจกรรมเผยแพรความรูเกี่ยว เพื่อจัดเผยแพรความรูติดตอทางเพศ ประชาชนหรือกลุมเสี่ยงในเขต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลดําเนิน กลุมเปาหมายมีความรู กอง

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ สัมพันธแกประชาชน พื้นที่ตําบลบัวใหญ โครงการ ความเขาใจเรื่องโรคฯ สาธารณสุขฯ

3 โครงการตรวจสุขภาพประจําป เพื่อจัดใหมีการตรวจสุขภาพแก พนักงานที่มีสิทธิในการรับการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน พนักงานมีความพรอม กอง

พนักงานสวนตําบล ตรวจสุขภาพ พนักงาน ในการใหบริการ สาธารณสุขฯ

4 โครงการสรางเสริมสุขภาพตําบลบัวใหญ เพื่อสงเสริมใหประชาชนหันมา ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ กอง

ใสใจเรื่องสุขภาพของตนเอง บัวใหญทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ ที่ดี สาธารณสุขฯ

5 โครงการรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก เพื่อปองกันและรณรงคแกไข เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับการ โรคไขเลือดออกไม กอง

ปญหาโรคติดตอ หมูบาน เกิดโรค ระบาดหรือไมมีเลย สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ และวัสดุ เพื่อใชในการปองกันและรักษา เพื่อนํามาใชในการดําเนินการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน อบต.มีสารเคมีเพื่อใช กอง

วิทยาศาสตร โรคตาง ๆ ทั้ง 14 หมู เวชภัณฑ ในการปองกันโรค สาธารณสุขฯ

7 โครงการอบรมใหความรูผูประกอบกิจ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกิจการที่เปน ผูประกอบกิจการที่เปนอันตราย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการมี กอง

การที่เปนอันตรายตอสุขภาพ อันตรายตอสุขภาพ ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ความรูเกี่ยวกับกิจการ สาธารณสุขฯ

8 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตําบล ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา ประชาชนในพื้นที่ กอง

ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ตนทางในเขต บัวใหญมีการเตรียมความพรอมใน บัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ ตระหนักและใหความ สาธารณสุขฯ

พื้นที่ตําบลบัวใหญ การคัดแยกขยะรูปแบบใหม สําคัญในการคัดแยกขยะ

9 โครงการจัดประกวดอาสาสมัครสาธารณ เพื่อสงเสริมกิจการงาน อสม. อสม.ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา กิจการของ อสม.เกิด กอง

สุขประจําหมูบาน (อสม.) ดีเดน ใหเขมแข็ง รวมโครงการ ความเขมแข็ง สาธารณสุขฯ

10 โครงการบานนาอยู เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูบาน ประชาชนไดมีการจัด กอง

ประชาชน หมูบาน ที่เขารวม กิจกรรมรวมกัน สาธารณสุขฯ

11 โครงการสนับสนุนรณรงคทําความ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 หมูบาน ประชาชนไดมีการจัด กอง

สะอาดและปรับปรุงภูมิทัศนหมูบาน ประชาชน หมูบาน ที่เขารวม กิจกรรมรวมกัน สาธารณสุขฯ

12 โครงการสนับสนุนรถกูชีพประจําตําบล เพื่ออํานวยความสะดวกในการรับ ประชาชนผูปวยในเขตตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความพึงพอ ลดภาระคาใชจาย กอง

สงผูปวยผูบาดเจ็บในตําบล บัวใหญทั้ง 14 หมูบาน ใจของ ปชช. ประชาชน สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน อบต. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอ บรรยากาศในการ กอง

บัวใหญ อบต.บัวใหญ หมูบาน ใจของ ปชช. ใหบริการที่ดี สาธารณสุขฯ

14 โครงการอบรมหนวยกูชีพกูภัยตําบล เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ อาสามัครกูชีพกูภัยประจําตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการ กอง

บัวใหญ หนาที่ของหนวยกูชีพกูภัย บัวใหญทุกคน รวมโครงการ มีความรูทักษะเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

15 อุดหนุน ศสมช. ประจํา เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรม ศูนย ศสมช. ทั้ง 14 แหงในเขต 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 ผล ประชาชนไดรับ กอง

หมูบาน ต.บัวใหญ ดานสุขภาพประชาชนเขต ต.บัวใหญ พื้นที่ตําบลบัวใหญ ดําเนินงาน สวัสดิการดานสุขภาพ สาธารณสุขฯ

16 โครงการปองกันโรคพิษสุนัขบา เพื่อปองกันและควบคุมโรคพิษ สนับสนุนการดําเนินการฉีดวัคซีน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรคพิษสุนัข สามารถควบคุมและ กอง

(สัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค สุนัขบา และสรางจิตสํานึกและ ปองกันโรคพิษสุนัขบาใหสุนัข ลดลง ปองกันโรคพิษสุนัขบา สาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบา) ความรับผิดชอบของผูเลี้ยงไดมี ทุกตัวในเขตตําบลบัวใหญ รอยละ 80 ในตําบลได

สวนรวมโดยนําสัตวที่เลี้ยงมารับ

บริการ ณ ใหบริการประจําหมูบาน
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการอุดหนุน สําหรับการ เพื่อสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน 1. อุดหนุนตามโครงการอบรมหมอ 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ประชาชน ประชาชนไดรับการ กอง

ดําเนินงานตามแนวทาง แหงละ 20,000 บาท หมูบานในราชประสงค หมูที่ 1-14 รอยละ 90 จัดบริการสุขภาพ สาธารณสุขฯ

โครงการพระราชดําริ ดาน 2. อุดหนุนตามโครงการควบคุม    ไดรับการ เบื้องตนโดยศูนย

สาธารณสุข ปองกันโรคขาดสารไอโอดีน แกไขปญหา สาธารณสุขมูลฐาน

หมูที่ 1-14 ดาน ชุมชน (ศสมช.)

3. อุดหนุนตามโครงการรณรงค สาธารณสุข

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของหมูบาน

(To BE NUMBER ONE)

รวม 17 โครงการ - - 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 1,255,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

     6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานกีฬาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬา กวาง 15 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานโนนพลวง หมูที่ 2 ออกกําลังกาย หมูที่ 2 ยาว 20 เมตร ตามแบบ อบต. ยาว หนา สําหรับออกกําลังกาย

กําหนด

2 กอสรางลานกีฬาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬา กวาง 15 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ออกกําลังกาย หมูที่ 3 ยาว 20 เมตร ตามแบบ อบต. ยาว หนา สําหรับออกกําลังกาย

กําหนด

3 กอสรางลานกีฬาหมูบาน บานทาเนิน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬา กวาง 15 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 4 ออกกําลังกาย หมูที่ 4 ยาว 20 เมตร ตามแบบ อบต. ยาว หนา สําหรับออกกําลังกาย

กําหนด
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 กอสรางลานกีฬาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬา กวาง 15 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 ออกกําลังกาย หมูที่ 9 ยาว 20 เมตร ตามแบบ อบต. ยาว หนา ออกกําลังกาย

กําหนด

5 กอสรางลานกีฬาหมูบาน บานสระครก เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 16 เมตร 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 10 พรอมติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย ออกกําลังกาย หมูที่ 10 หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว หนา ออกกําลังกาย

6 กอสรางลานกีฬาหมูบาน บานน้ําออม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬา กวาง 15 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 11 ออกกําลังกาย หมูที่ 11 ยาว 20 เมตร ตามแบบ อบต. ยาว หนา ออกกําลังกาย

กําหนด

7 กอสรางลานกีฬาหมูบาน บานหันเกา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางสนามกีฬาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 12 ออกกําลังกาย หมูที่ 12 ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว หนา ออกกําลังกาย

8 กอสรางลานกีฬาหมูบาน บานคึมมวง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ขนาดกวาง 8 เมตร ยาว 50 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 13 ออกกําลังกาย หมูที่ 13 ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว หนา ออกกําลังกาย

9 กอสรางลานกีฬาหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางลานกีฬาหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ออกกําลังกาย หมูที่ 14 ตามแบบ อบต.กําหนด ยาว หนา ออกกําลังกาย

10 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง

บานหนองพะเนียด หมูที่ 3 กําลังกาย ตามแบบ อบต.กําหนด โรงงาน รางกายแข็งแรง

11 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสถานที่ออก ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพ กองชาง

บานดอนฆาเสือ หมูที่ 9 กําลังกาย ตามแบบ อบต.กําหนด โรงงาน รางกายแข็งแรง
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บานน้ําออม เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 11 ออกกําลังกาย ตามแบบ อบต.กําหนด มอก. ออกกําลังกาย

13 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บานหันเกา เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ตอเติมลานกีฬาพรอมติดตั้งเครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 12 ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย ตาม อบต.กําหนด มอก. ออกกําลังกาย

14 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย บานคึมมวง เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ ตอเติมลานกีฬาพรอมติดตั้งเครื่อง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

หมูที่ 13 ออกกําลังกาย ออกกําลังกาย ตาม อบต.กําหนด มอก. ออกกําลังกาย

15 ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับติดตั้งเครื่องออกกําลังกายหมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มาตรฐาน ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ หมูที่ 14 ออกกําลังกาย ตามแบบ อบต.กําหนด มอก. ออกกําลังกาย

16 กอสรางศูนยสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหศูนยสาธารณสุขมูลฐาน กอสรางศูนยฯ (ศสมช.) 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

(ศสมช.) บานคึมมวง หมูที่ 13 และชุมชน อยูในสภาพพรอมที่ใหกวาง 4.50 x 4.50 เมตร ยาว จัดกิจกรรม

บริการ ตามแบบ อบต.กําหนด

17 ปรับปรุงตอเติมศูนยสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อใหศูนยสาธารณสุขมูลฐาน ปรับปรุงตอเติมศูนยฯ (ศสมช.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความกวาง ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

(ศสมช.) บานหนองแวงเนินสวัสดิ์ และชุมชน อยูในสภาพพรอมที่ใหกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ยาว จัดกิจกรรม

หมูที่ 14 บริการ ตามแบบ อบต.กําหนด

รวม 17 โครงการ - - 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใหกับ เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน ในเขตพื้นที่ตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการไดรับ สํานักงานปลัด

เด็กและเยาวชน ใหกับเด็กและเยาวชน บัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ การพัฒนาดานคุณธรรม

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.2 แผนงานการศึกษา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานรับ

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ ผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ผล วัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษาฯ

ตําบลบัวใหญ บัวใหญในการจัดกิจกรรม ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินงาน ไดรับการอนุรักษ

2 อุดหนุนงานรัฐพิธีและงาน เพื่ออุดหนุนปกครองอําเภอ อุดหนนุที่ทําการปกครอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ผล สถาบันพระมหากษัตริย กองการศึกษาฯ

ราชพิธี บัวใหญในการจัดงานรัฐพิธี อําเภอบัวใหญ ดําเนินงาน ไดรับการเทิดทูน

3 โครงการจัดงานฉลองชัยทาวสุรนารี เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม จัดกิจกรรมอนุรักษและสงเสริม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผล วัฒนธรรมทองถิ่น กองการศึกษาฯ

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น ดําเนินงาน ไดรับการอนุรักษ

รวม 3 โครงการ - - 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

     7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเทิดทูน ปกปองและเทิด เพื่อเทิดพูน ปกปองและเทิด จัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผล ประชาชนไดแสดงออก กองการศึกษาฯ

พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย พระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย หรือตามหนังสือสั่งการตางๆ ดําเนินงาน ถึงความจงรักภักดี

2 ประเพณีบัวไหมบัวใหญตําบลบัวใหญ สงเสริม/เผยแพรศิลปวัฒนธรรม เขารวมกิจกรรมโครงการฯ ใน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนผูเขา ศิลปวัฒนธรรมของ กองการศึกษาฯ

ภูมิปญญาทองถิ่น ระดับอําเภอ รวมโครงการ ไทยไดรับการเผยแพร

3 อบรมใหความรูผูสูงอายุเกี่ยวกับวันผูสูง สรางองคความรูแบบอยางประเพณี อบรมใหความรูผูสูงอายุและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการมีความ กองการศึกษาฯ

อายุ ประเพณีสงกรานต วัฒนธรรมวันผูสูงอายุฯ ประชาชนทั่วไป รวมโครงการ รูเกี่ยวกับวันสงกรานต

4 การจัดเก็บฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อใหตําบลบัวใหญมีขอมูลที่ ขอมูลภูมิปญญาและปราชญ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ความถูกตอง อบต.มีขอมูลฯ เพื่อสง กองการศึกษาฯ

ปราชญชาวบาน ถูกตองและเปนปจจุบัน ชาวบาน ทั้ง 14 หมูบาน ของขอมูล เสริมและสนับสนุน

5 โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมและ เพื่อสงเสริมและการอนุรักษ หมูบานในเขตพื้นที่ตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รายงานผล ศิลปวัฒนธรรมชุมชน กองการศึกษาฯ

ประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมประเพณีของหมูบาน บัวใหญ ทั้ง 14 แหง ดําเนินงาน ไดรับการอนุรักษ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการอบรมธรรมะ สงเสริมพระพุทธ เพื่อสงเสริมพุทธศาสนาและ ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนผูเขา ศาสนาพุทธไดรับการ กองการศึกษาฯ

ศาสนา พัฒนาจิตสํานึกประชาชน บัวใหญ ทั้ง 14 แหง รวมโครงการ สงเสริม อนุรักษพัฒนา

7 โครงการสืบสานงานประเพณีทางพุทธ เพื่อใหความรูเกี่ยวกับประเพณี ปชช.รวมกิจกรรมกระบวนการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ศาสนาพุทธไดรับการ กองการศึกษาฯ

ศาสนาเนื่องในวันเขาพรรษา ทางพุทธศาสนา หลอเทียนพรรษา รวมโครงการ สงเสริม อนุรักษพัฒนา

8 โครงการกีฬาสงเสริมพัฒนาการเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยของศูนยพัฒานเด็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา เด็กปฐมวัยไดรับการ กองการศึกษาฯ

ปฐมวัย ภายในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ เล็กทั้ง 2 แหง รวมโครงการ พัฒนาการครบทั้งสี่ดาน

9 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยพัฒนากีฬา เพื่อใหเด็กเยาวชน ประชาชนให จัดหาวัสดุทางการกีฬาประจําศูนย 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ปริมาณการ ประชาชนใชเวลาวาง กองการศึกษาฯ

ตําบลบัวใหญ ความสนใจในการเลนกีฬา พัฒนากีฬาฯ ใหบริการ ใหเกิดประโยชน

10 โครงการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด เพื่อสงเสริมทักษะและพัฒนาการ กลุมเด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขา ประชาชนมีสุขภาพ กองการศึกษาฯ

ดานกีฬาของเยาวชน /ประชาชน พื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ รางกายที่แข็งแรง

11 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอสมเจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน เทิดพระเกียรติสมเด็จ กองการศึกษาฯ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ12 สิงหาคม ของศูนยพัฒนา รอยละ 90 พระนางเจาฯ พระบรม

(วันแมแหงชาต)ิ และแสดงความกตัญูกตเวทีตอเด็กเล็ก 2 แหง ตําบลบัวใหญ เกิดความ ราชินีฯ เกิดความกตัญู

ผูมีพระคุณ กตัญูกตเวที กตเวทีตอแมผูมีพระคุณ

12 โครงการงานฉลองชัยทาวสุรนารี สงเสริม/เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมขบวนแหฉลองชัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สงเสริม เกิดความรักและสามัคคี กองการศึกษาฯ

ประเพณีบัวไหมบัวใหญ ภูมิปญญาทองถิ่น ทาวสุรนารี ประเพณีบัวไหม การทองเที่ยว ในหมูคณะ สังคม 

บัวใหญ ในระดับอําเภอ รอยละ 50 และสืบสานประเพณี

อําเภอ
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุไดรับ ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพใหแก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 70 ผูสูงอายุมีความรู กองการศึกษาฯ

ใหแกผูสูงอายุ การพัฒนาดานสุขภาพรางกาย ผูสูงอายุในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ของจํานวน ความเขาใจ ปรับเปลี่ยน

จิตใจ และสังคม ผูสูงอายุ พฤติกรรมในการดูแล

มีรางกาย สุขภาพอนามัยของตนเอง 

และจิตใจ ทั้งดานโภชนาการ 

ที่ดีขึ้น การฟนฟูสมรรถภาพ

รางกายและจิตใจ

รวม 13 โครงการ - - 565,000 565,000 565,000 565,000 565,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

     8.1 แผนงานสาธารณสุข

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปลูกปาชุมชนในเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อเปนการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ พื้นที่สาธารณะในเขตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ที่ได พื้นที่สาธารณประโยชน กอง

สาธารณะภายในตําบลบัวใหญ บัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ ไดรับการอนุรักษฟนฟู สาธารณสุขฯ

2 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากร เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ประชาชนไดเล็งเห็น กอง

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ บัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน รวมโครงการ ถึงความสําคัญของธรรมชาติ สาธารณสุขฯ

3 โครงการโคราชเมืองสะอาด เพื่อดําเนินการตามนโยบายของ ชุมชน/หมูบานในเขตพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 พื้นที่ที่ได พื้นที่จังหวัด นม. ได กอง

จังหวัดนครราชสีมา ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ รับการพัฒนาโดยรวม สาธารณสุขฯ

4 โครงการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรม เพื่อจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมที่ ดําเนินกิจกรรมตามที่รัฐบาลหรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัตถุประสงค นโยบายแหงรัฐได กอง

ชาติและสิ่งแวดลอมตามนโยบายแหงรัฐ เปนนโยบายของรัฐบาลหรือ จว. จังหวัดสั่งการตามอํานาจหนาที่ ตามนโยบาย รับการตอบสนอง สาธารณสุขฯ

5 โครงการอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เพื่ออบรมใหความรูแกอาสาสมัคร กลุมอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก 50,000 50,000 50,000 กลุม อถล. กลุม (อถล.) ต.บัวใหญ กอง

(อถล.) ตําบลบัวใหญ ประจําป 2563 ทองถิ่นรักษโลก (อถล.) ตําบลบัวใหญ (อถล.) ตําบลบัวใหญ ไดรับความรู มีความรูเพิ่มมากขึ้น สาธารณสุขฯ

รวม 5 โครงการ - - 260,000 260,000 310,000 310,000 310,000 - - -
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องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

8. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

     8.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจรังวัดตรวจสอบแนวเขต เพื่อปองกันการรุกล้ําพื้นที่สาธารณ พื้นที่สาธารณะในเขตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่ที่ได พื้นที่สาธารณประโยชน กองชาง

ที่ดินสาธารณประโยชน ประโยชนในเขตตําบลบัวใหญ บัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ ไมถูกรุกล้ํา

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ใหมี ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระแดง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบาน กองชาง

สระแดงขางศาลาเอนกประสงค ความสวยงาม บริเวณรอบสระแดง (ตามแบบ อบต.กําหนด) พักผอน มีสถานที่ออกกําลัง

ขางศาลาเอนกประสงค รอยละ 80 และเปนที่พักผอน

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ใหมี ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบๆ 400,000 400,000 400,000 ประชาชน ภูมิทัศนรอบหมูบาน กองชาง

สระหนองคอกควาย พรอมลอมรั้ว ความสวยงาม บริเวณรอบๆ สระหนองคอกควาย พักผอน ไดรับการปรับปรุงและ

ลวดหนาม สระหนองคอกควาย ตามแบบ อบต. กําหนด รอยละ 80 สวยใมมากขึ้น

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหมูบาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ใหมี ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ภูมิทัศนรอบหมูบาน กองชาง

บานสระครก (คุมใหญ) ความสวยงาม บริเวณรอบหมูบาน คุมใหญ (ตามแบบ อบต.กําหนด) พักผอน ไดรับการปรับปรุงและ

(คุมใหญ) รอยละ 80 สวยใมมากขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหมูบาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนในพื้นที่ใหมี ปรับปรุงภูมิทัศนรอบหมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ภูมิทัศนรอบหมูบาน กองชาง

และบริเวณรอบสระน้ําออม ความสวยงาม บริเวณรอบหมูบาน และบริเวณรอบสระน้ําออม พักผอน ไดรับการปรับปรุงและ

และบริเวณรอบสระน้ําออม (ตามแบบ อบต.กําหนด) รอยละ 80 สวยใมมากขึ้น

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนที่สาธารณะ เพื่อใหประชาชนมีไดมีสวนรวม ชุมชน/หมูบานในเขตพื้นที่ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 พื้นที่ที่ได ประชาชนไดมีสวนรวม กองชาง

ภายในหมูบาน ในการพัฒนาหมูบาน ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ ในการพัฒนาหมูบาน

7 โครงการกอสรางสวนสาธาณะชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ พื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมในเขต 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื้นที่ที่ได ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

ตําบลบัวใหญ พักผอนหยอนใจ พื้นที่ตําบลบัวใหญ ทั้ง 14 หมูบาน ดําเนินการ สําหรับนันทนาการ

8 โครงการรณรงคปรับปรุงภูมิทัศนปองกัน เพื่อปรับสภาพพื้นที่ถนนหลัก ถนนสายหลักหรือถนนที่มีความ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนถนน ประชาชนเกิดความ กองชาง

อุบัติเหตุไหลทางถนน เพื่อการจราจรที่สะดวก เสี่ยงภายในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ที่ดําเนินการ ปลอดภัยในการสัญจร

9 โครงการกอสรางเตาเผาขยะในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีสถานที่สําหรับ กอสรางเตาเผาขยะในหมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ขยะลงลด ประชาชนมีสถานที่ กองชาง

เผาขยะในหมูบาน ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 80 สําหรับเผาขยะในหมูบาน

รวม 9 โครงการ - - 1,240,000 1,240,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อจัดตั้งจุดอํานวยความสะดวก จัดตั้งจุดบริการถนนสายหลัก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ จํานวนอุบัติเหตุใน สํานักงานปลัด

ถนนในชวงเทศกาลตางๆ ในเขตพื้นที่ แกประชาชนในชวงเทศกาลตางๆ ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ลดลง พื้นที่ ตําบลบัวใหญ

ตําบลบัวใหญ ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ รอยละ 70 ลดลง

2 โครงการทําแนวเขตกันไฟ เพื่อปองกัน เพื่อปองกันการเกิดเหตุไฟปา พื้นที่จุดเสี่ยงทุกหมูบานในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พื้นที่ที่เกิด จํานวนไฟปาในเขต สํานักงานปลัด

อัคคีภัย หรือไฟลุกลามฟางขาว พื้นที่ตําบลบัวใหญ เหตุลดลง พื้นที่ลดลงหรือไมมีเลย

3 โครงการกําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน เพื่อใหแหลงน้ําสามารถใชงาน กําจัดผักตบชวา และวัชพืชใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผักตบชวา แหลงน้ําในพื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

แหลงน้ํา ไดอยางสะดวกและสะอาดไมมี แหลงน้ําในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ และวัชพืช บัวใหญ ไดรับการ

อุปสรรคจากการไมมีอุปสรรค ลดลง ปรับปรุงทัศนียภาพ

จากการตื้นเขินหรือสิ่งกีดขวาง รอยละ 70 ใหมีความสะอาดมากขึ้น

ทางน้ําจากผักตบชวาหรือวัชพืช
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝกซอมแผนปองกันและ เพื่อเตรียมสภาพความพรอมใน ผูนําหมูบาน/ประชาชน/อปพร. 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย การปองกันสาธารณภัยในฤดูแลง และตํารวจชุมชนตําบลบัวใหญ รวมโครงการ ความรูในการปองกันฯ

5 โครงการอบรมใหความรูอัคคีภัยปองกัน เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักการ ผูนําหมูบาน/ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายงานผล ผูเขารวมโครงการมี สํานักงานปลัด

ได ตองใสใจไมประมาท ปองกันอัคคีภัยกอนเกิดเหตุ ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ ดําเนินการ ความรูในการปองกันฯ

6 โครงการออกเยี่ยมประชาชนใหคํา เพื่อสงเสริมใหประชาชนรูจักการ ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน ประชาขนไดรับความ สํานักงานปลัด

แนะนําปลอดภัยจากอัคคีภัย ปองกันอัคคีภัยกอนเกิดเหตุ ตําบลบัวใหญ หมูบาน รูในการปองกันเหตุฯ

ที่ออกเยี่ยม

7 โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเตรียมสภาพความพรอมในการ อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนผูเขา ผูปฏิบัติงานดาน ปภ. สํานักงานปลัด

ตําบลบัวใหญ ปฏิบัติงานของ อปพร. ต.บัวใหญ ตําบลบัวใหญ รวมโครงการ มีความรูทักษะตอเนื่อง

8 โครงการติดตั้งกระจกสัญญาณจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุใหประชาชนที่ใชติดตั้งกระจกสัญญาณจราจร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ประชาชนที่ใชถนน สํานักงานปลัด

บริเวณหนาบานนายทวิทย และสี่แยก ถนนบริเวณหนาบานนายทวิทย ตามแบบ อบต.กําหนด อุบัติเหตุลดลง ปลอดภัยในชีวิตและ

กลางบาน และสี่แยกกลางบาน ทรัพยสิน

9 โครงการกําจัดวัชพืชคลองกกนอย เพื่อปองกันการเกิดเหตุอุทุกภัย พื้นที่แหลงน้ําที่มีวัชพืชหนาแนน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนแหลง ปญหาน้ําทวมในเขต สํานักงานปลัด

บานสระครก (คุมหวย) ใหระบายน้ําไดสะดวก ในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ น้ําที่ดําเนินการ พื้นที่ตําบลบัวใหญลดลง

10 โครงการจัดทําปายสัญลักษณจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุใหประชาชนที่ใช จัดทําปายสัญลักษณจราจรเพื่อลด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนที่ใชถนน

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ถนนสัญจรไปมาในหมูบาน อุบัติเหตุทางถนน ตามแบบ อบต. อุบัติเหตุลดลง ปลอดภัยในชีวิตและ

กําหนด ทรัพยสิน
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แบบ ผ. 02

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนขางถนน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนขางถนน ปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนปองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน แหลงน้ําในพื้นที่ตําบล สํานักงานปลัด

เพื่อปองกันอุบัติเหตุทางถนน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขต การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ รอยละ 80 บัวใหญ ไดรับการ

พื้นที่ตําบลบัวใหญ ตําบลบัวใหญ ปลอดภัยใน ปรับปรุงทัศนียภาพ

ชีวิตและ ใหมีความสะอาดมากขึ้น

ทรัพยสิน

12 โครงการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อปองกันและแกไขปญหา เตรียมความพรอมในเรื่องของ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนในตําบล สํานักงานปลัด

ความเดือดรอนใหแกประชาชน ภัยแลง ใหแกประชาชน จํานวน รอยละ 80 บัวใหญไดรับการชวย

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ 14 หมูบาน ไดรับความ เหลือจากปญหาภัยแลง

พึงพอใจ

รวม 12 โครงการ - - 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 - - -
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แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

     9.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ติดตั้งโคมไฟฟาสองสวางภายในหมูบาน เพื่อปองกันและลดปญหาดาน บริเวณจุดเสี่ยงทุกหมูบานในเขต 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  จํานวนไฟ ปญหาดานอุบัติเหตุ กองชาง

ตําบลบัวใหญ อุบัติเหตุและอาชญากรรม พื้นที่ตําบลบัวใหญ ฟาที่ติดตั้ง และอาชญากรรมลดลง

2 ติดตั้งกลองวงจรปด ภายในหมูบาน เพื่อปองปรามปญหาดาน ติดตั้งกลองวงจรปด บริเวณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มาตรฐาน ลดปญหาดานอาช กองชาง

ในพื้นที่ตําบลบัวใหญ อาชญากรรม ในพื้นที่ตําบลบัวใหจุดเสี่ยง (ตามแบบ อบต.กําหนด) ไอซีที ญากรรม

รวม 2 โครงการ - - 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 - - -
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอื่นๆ

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา จาก เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง ขยายเขตระบบไฟฟา ระยะทาง 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 ประชาชน ประชาชนมีไฟฟาใช อบจ.

บานหนองปรือ ถึงบานหวยโจด ทั่วถึง 1,500 เมตร รอยละ 60 อยางเพียงพอ กรมสงเสริมฯ

มีไฟฟาใช

2 โครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาดใช จัดซื้อครุภัณฑระบบปรับปรุง 9,225,000 9,225,000 9,225,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําสะอาด กองชาง

ปรับปรุงคุณภาพน้ํา (Water อุปโภคบริโภคและเพียงพอตอ คุณภาพน้ํา (Water Purifying รอยละ 60 ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค

Purifying Unit) สมารท เพียว ความตองการ Unit) สมารท เพียว คอมแพ็ค มีน้ําสะอาด อยางเพียงพอ

คอมแพ็ค ติดตั้ง หมูที่ 1-14 รหัสนวัตกรรม 01020004 ใน ใชอุปโภค

ตําบลบัวใหญ อําเภอบัวใหญ หมวดครุภัณฑกอสราง บริโภค

จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 15 จุด

รวม 2 โครงการ - - 3,800,000 3,800,000 13,025,000 13,025,000 13,025,000 - - -
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 เพื่อยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

     1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกสระ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 130 เมตร ยาว 283 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หนองหญาขาว หมูที่ 1 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 3 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

2 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

บานปาตอง หมูที่ 1 สายบานปาตอง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง ยาว 720 เมตร หนา 0.05 เมตร รอยละ 90 ไปมา และขนสง

ถึงโรงพยาบาลบัวใหญ ตอจากงบ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ป 2561 มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญ  อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากถนนลาดยางทางไปที่นา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

นายอินทร พลราช ถึงลําหวย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ทางขามไปบานทาเนิน มากขึ้น (รายละเอียดตามแบบ ท.1-01 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)

4 โครงการขุดลอกสระน้ํา เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระน้ํา กวาง 60 เมตร 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

เพื่อการอุปโภคบริโภค หมูที่ 2 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ยาว 100 เมตร ลึก 6 เมตร รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

5 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

ตอจากบานนายรื่น แขนจอหอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ถึงสามแยกที่นานางตัน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

6 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,500 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง อบจ.

จากบานหนองพะเนียด ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.05 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

เชื่อมตอบานออยชาง ต.กุดจอก ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,630 5,868,000 5,868,000 5,868,000 5,868,000 5,868,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง อบจ.

จากบานหนองพะเนียด หมูที่ 3 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.05 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ตําบลบัวใหญ (หนองคอกควาย) ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมตอเทศบาลเมืองบัวใหญ มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

8 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 536 เมตร 1,969,800 1,969,800 1,969,800 1,969,800 1,969,800 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหนองพะเนียด ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

เชื่อมตอบานหนองกระโดน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตําบลกุดจอก มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

9 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 1,630 7,188,300 7,188,300 7,188,300 7,188,300 7,188,300 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหนองพะเนียด เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

10 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากถนนเสนเดิม ถึงบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

นายสงวน คําผา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการขุดลอกลําหวยหวาย เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 800 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 3 จากที่นานายชํานิ ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 3 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ถึงทางสาธารณประโยชน ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

12 โครงการขุดลอกคลองโกกขี้หนู เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 800 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 3 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 3 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

13 โครงการขุดลอกสระหนองพะเนียด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระขนาดกวาง 45 เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

(ดานทิศตะวันออก) ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ยาว 150 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

14 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 920 เมตร 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากสามแยกบานนายวีระวัฒน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ถึงอางเก็บน้ําหลังบานทาเนิน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 920 เมตร 2,760,000 2,760,000 2,760,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานนายวีระพงษ ศรีบุญเรือง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง

ถึงอางเก็บน้ํา ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

16 โครงการขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 15 เมตร ยาว 2,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 4 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ลึก 2 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

กําหนด มีความ

พึงพอใจ

17 โครงการขุดลอกอางเก็บน้ํา เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกอางเก็บน้ําบานทาเนิน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานทาเนิน ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

18 โครงการกอสรางและซอมแซม เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ กอสรางและซอมแซมประปาหมูบาน 72,800,000 72,800,000 72,800,000 72,800,000 72,800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําสําหรับ อบจ.

ระบบประปาหมูบาน บริโภคอุปโภคไดอยางเพียงพอตอ รวมถึงบอบาดาลเพื่อเสริมระบบ มีน้ําประปา อุปโภคบริโภคไดอยาง กรมชลประทาน

หมูที่ 1-14 ความตองการ ผลิตน้ําประปาปอกแทงค ระบบ ใชเพิ่มขึ้น เพียงพอ

ขนาดใหญ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน รอยละ 100

ทุกหมูบานในเขตพื้นที่ตําบลบัวใหญ
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการขยายเขตระบบประปา เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ วางทอเมนตประปา ระยะทาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ํา อบจ.

บริเวณคุมสวนผัก บริโภคอุปโภคเพิ่มมากขึ้น รวม 1,200 เมตร มีน้ําประปา สําหรับอุปโภคบริโภค กรมชลประทาน

(หลังโรงฆาสัตว) ใชเพิ่มขึ้น มากขึ้น

รอยละ 70

20 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

คลองอีสานเขียว 2 ฝงคลอง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง 4,000 เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

21 โครงการขุดลอกลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา กวาง 18 เมตร ยาว 1,800 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 5 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 2 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

กําหนด มีความ

พึงพอใจ

22 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,400 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากเสนบานหวยโจด ถึงบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ขามปอม ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

เสนหวยโจด ถึงบานหนองไฮ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

24 โครงการขุดลอกสระลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดพื้นที่ จํานวน 10 ไร ลึก 3 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

25 โครงการขุดลอกสระน้ําประปา เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดพื้นที่ จํานวน 12 ไร ลึก 4 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูบาน ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

26 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 12 เมตร ระยะทาง 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

สายปาตอง-หลุบกุง ถึงบานเขต ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง 200 เมตร หนา 0.05 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ตําบลโนนจาน ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหวยโจด ถึงโคกมาบรกฟา ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

28 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดผิวจราจรกวาง 5 เมตร ยาว 10,512,000 10,512,000 10,512,000 10,512,000 10,512,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

สายบานหวยโจด ถึงบาน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง 2,920 เมตร พรอมไหลทางกวาง รอยละ 90 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

หนองเม็ก ตําบลดานชาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก เฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้น มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 17,520 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธืโครงการ จํานวน 

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท แบบเลขที่ ทช.-2-303/45

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 โครงการขุดลอกสระน้ําหมูบาน เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระ พื้นที่ 12 ไร ลึก 4 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานหวยโจด หมูที่ 6 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค เมตร ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

30 โครงการกอสรางหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 3,500 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

บานหวยโจด เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บานหนองเม็ก ตําบลดานชาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

31 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,300 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหวยโจด หมูที่ 6 ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.10 เมตร รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

เชื่อมตอบานขามปอม ตําบล ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

บัวลาย มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

32 โครงการขุดลอกสระลําหวยโจด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําหวย ขนาดพื้นที่ 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูที่ 6 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค จํานวน 10 ไร ลึก 3 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 9,072,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

สายโรงฆาสัตว-ออยชาง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง 1,890 เมตร พรอมไหลทางกวาง รอยละ 90 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ตอจากถนนเดิม ของ อบจ. ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก เฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้น มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

เชื่อมตอ ตําบลกุดจอก อําเภอ มากขึ้น ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 15,120 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บัวใหญ และเชื่อมตอ อําเภอสีดา ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธืโครงการ จํานวน 

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท แบบเลขที่ ทช.-2-303/45

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

34 โครงการขุดลอกสระ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดปากบอกวาง 150 เมตร 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 1,536,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หนองคอกควาย หมูที่ 7 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ยาว 175 เมตร ลึก 2 เมตร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาณดิน มีความ

ขุดไมนอยกวา 39,890 ลบ.ม. พึงพอใจ

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.

บัวใหญ กําหนด
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการซอมแซมถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดผิวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 6,656,000 6,656,000 6,656,000 6,656,000 6,656,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

แอสฟลตคอนกรีต ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง 2,080 เมตร พรอมไหลทางกวาง รอยละ 90 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บานหนองตะไก หมูที่ 7 ตําบล ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก เฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร หรือมีพื้น มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

บัวใหญ เชื่อม บานออยชาง มากขึ้น ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 16,640 พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

หมูที่ 7 ตําบลกุดจอก ตารางเมตร พรอมติดตั้งปาย

โครงการ จํานวน 1 ปาย และปาย

ประชาสัมพันธืโครงการ จํานวน 

1 ปาย (รายละเอียดตามแบบ

มาตรฐานทางหลวง กรมทางหลวง

ชนบท แบบเลขที่ ทช.-2-303/45

ที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

36 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบาน นางติ๋ม พูนมะเริง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ถึงบานหนองตะไก ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 2,600 เมตร 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 1,458,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหวยแคน เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บานคึมมวง ไปบานปาหวาย ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 2,080 ลบ.ม. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

อําเภอบัวลาย มากขึ้น พรอมปายโครงการจํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-06

ตามที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

38 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 2,600 เมตร 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 4,700,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหวยแคน เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.05 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บานคึมมวง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

39 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,173 3,449,000 3,449,000 3,449,000 3,449,000 3,449,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานหวยแคน ไปคุมสวนผัก ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียด รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บานทาเนิน เชื่อมตอเขต ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

เทศบาลเมืองบัวใหญ มากขึ้น แบบเลขที่ ท.1-01 ที่ อบต. พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 6 5,626,000 5,626,000 5,626,000 5,626,000 5,626,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

สายบานดอนฆาเสือ เชื่อมตอ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร ยาว 1,410 เมตร หนา 0.05 รอยละ 50 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ถนนทางหลวง 202 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก เมตร พรอมไหลทางกวางเฉลี่ย มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

ตําบลกุดจอก มากขึ้น ขางละ 0.50 เมตร พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ชวงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกวาง 6

เมตร ยาว 780 เมตร หนา 0.05

เมตร พรอมไหลทางกวางเฉลี่ย

ขางละ 0.50 เมตร

41 โครงการขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกลําหวยขนาดพื้นที่ 10 ไร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานสระครก หมูที่ 10 คุมหวย ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค (ตามแบบ อบต.กําหนด) รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ถึงเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ มีความ

พึงพอใจ

42 โครงการกอสรางระบบกรองน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชสําหรับ ระบบประปาแบบมาตรฐานหรือ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

ประปาหมูบานสระครก อุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมสงเสริมฯ

มีความ

พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

43 โครงการขุดลอกขยายสระคูขาด เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกพรอมขยายสระ 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานสระครก หมูที่ 10 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ขนาดพื้นที่จํานวน 14 ไร รอยละ 50 อยางพอเพียง กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

44 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร โดยถมดินขนาดกวาง 4 เมตร 1,604,000 1,604,000 1,604,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

สายบานหัวหนอง-บานโนนติ้ว ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง ยาว 4,200 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร รอยละ 50 ไปมา และขนสง

(สายเกา) บานสระครก หมูที่ 10 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หรือมีปริมาตรดินถมไมนอยกวา มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

ตําบลบัวใหญ เชื่อมตอตําบล มากขึ้น 25,200 ลูกบาศกเมตร และเสริม พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

เสมาใหญ หินคลุกกวาง 5.00 เมตร ยาว

4,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไมนอยกวา

3,150 ลูกบาศกเมตร พรอมปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ขุดลอกคันคูลําหวยโสกขี้หนู เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 320 เมตร 861,000 861,000 861,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานน้ําออม หมูที่ 11 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค สูงเฉลี่ย 5.00 เมตร ลาดเอียง รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

1: 1 หรือมีปริมาณดินขุดไมนอย มีความ

กวา 17,600 ลูกบาศกเมตร พึงพอใจ

พรอมติดตั้งปายโครงการ จํานวน

1 ปาย และปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน 1 ปาย

(รายละเอียดตามที่ อบต.บัวใหญ

กําหนด)

46 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 1,700 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากหนาวัดน้ําออม ถึงเขต ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร หนา 0.05 เมตร รอยละ 70 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ตําบลดานชาง ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

47 โครงการขุดลอกคันคูลําหวย เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 640 เมตร 1,721,000 1,721,000 1,721,000 1,721,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

โสกขี้หนู บานน้ําออม หมูที่ 11 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค สูงเฉลี่ย 5 เมตร ลาดเอียง 1:1 รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

หรือมีปริมาณดินขุดไมนอยกวา มีความ

32,200 ลูกบาศกเมตร (รายละเอียด พึงพอใจ

ตามแบบที่ อบต.บัวใหญ กําหนด)
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 โครงการขุดลอกลําหวยใหญ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา กวาง 40 เมตร ยาว 840 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานหันเกา หมูที่ 12 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 3 เมตร พรอมเสริมคันดิน รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

49 โครงการขุดลอกลําหวยนอย เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา กวาง 20 เมตร ยาว 2,500 เมตร 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานหันเกา หมูที่ 12 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 1.5 เมตร พรอมเสริมคันดิน รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

ตามแบบ อบต.กําหนด มีความ

พึงพอใจ

50 โครงการขุดลอกสระประปา เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระประปาหมูบาน 800,000 800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

หมูบาน บานหันเกา หมูที่ 12 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ตามแบบ อบต.กําหนด รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

51 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 593 เมตร 2,180,000 2,180,000 2,180,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร กองชาง

จากบานคึมมวง ถึงอั่งเปารีสอรท ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 60 ไปมา และขนสง

เชื่อมตอเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 8 เมตร ยาว 1,800 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานคึมมวง ถึงทางรถไฟ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

บริเวณสามแยกทางรถไฟ ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก ตัดผานถนน จํานวน 2 จุด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น ขนาดทอ 1 x 1 เมตร จํานวน พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

20 ทอน ตามแบบ อบต.กําหนด

53 โครงการขุดสระในที่สาธารณ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระน้ํา ขนาดพื้นที่ 10 ไร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

ประโยชนหมูบาน หมูที่ 13 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 4 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

มีความ

พึงพอใจ

54 โครงการขุดลอกทําเลโคกสูง เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดลอกสระ ขนาดพื้นที่ 13 ไร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

บานคึมมวง หมูที่ 13 ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 4 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

กําหนด มีความ

พึงพอใจ

55 โครงการขุดสระน้ํา บริเวณที่ เพื่อใหประชาชนสามารถกักเก็บน้ํา ขุดสระ (ใหม) ขนาดพื้นที่ 5 ไร 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใช อบจ.

สาธารณะโคกโนนงู ไวใชสําหรับอุปโภคบริโภค ลึก 4 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 50 อยางเพียงพอ กรมชลประทาน

กําหนด มีความ

พึงพอใจ
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากบานนางเพชร สรอยโคกสูง ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต. รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ถึงสํานักสงฆ หมูที่ 14 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก กําหนด มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

57 โครงการซอมสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดมีมีถนนสําหรับ ถนนกวาง 6 เมตร ยาว 3,416 2,000,000 2,700,000 2,000,000 1,660,000 1,660,000 รอยละ 80 ประชาชนไดรับความ กองชาง อบจ.

แอสฟลทติกคอนกรีต สายบาน ใชในการคมนาคมอยางสะดวก เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไมนอย ประชาชน สะดวกในการเดินทาง

หนองตะไก เชื่อมตอบานออยชาง กวา 20,496 ตารางเมตร พรอม สามารถใช สัญจรไปมา

ตําบลกุดจอก ตีเสนจราจร เสนทาง

คมนาคมได

อยางสะดวก

ปลอดภัย

58 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 1,065,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

หมูที่ 2 เชื่อมตอบานหนองปรือ ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

ตําบลกุดจอก ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 1,520 ลบ.ม. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พรอมปานโครงการจํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน ท1-06 ตามที่

อบต.บัวใหญ กําหนด
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แบบ ผ. 02/1

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

59 โครงการกอสรางถนนหินคลุก เพื่อใหประชาชนมีถนนใชสัญจร ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 2,150 เมตร 1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 1,206,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนสัญจร อบจ.

จากหมูบาน ถึงบานทาเนิน ที่สะดวก ลดอุบัติเหตุ และขนสง หนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ รอยละ 40 ไปมา และขนสง ทางหลวงชนบท

หมูที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก หินคลุกไมนอยกวา 1,720 ลบ.ม. มีความ ผลผลิตทางการเกษตร กรมสงเสริมฯ

มากขึ้น พรอมปายโครงการ จํานวน 1 ปาย พึงพอใจ ที่สะดวกขึ้น

ตามแบบมาตรฐาน ท. 1-06

ตามที่ อบต.บัวใหญ กําหนด

รวม 59 โครงการ - - 222,131,344 224,931,348 243,936,352 243,596,356 243,596,360 - - -
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง สายสงน้ําพรอมหัวตอทองเหลือง 80,000 80,000 80,000 สํานักงานปลัด

ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 เสน และ

ขนาด1.5 นิ้ว จํานวน 2 เสน

(ความยาวเสนละ 30 เมตร)

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง ทอ PVC ขนาด 6 นิ้ว หนา 8.5 มม. 80,000 80,000 80,000 สํานักงานปลัด

ขนาดความยาวทอนละ 4 เมตร

รวม 100 ทอน พรอมขอตอ

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 10,200 10,200 10,200 สํานักงานปลัด

แบบ Smart TV ระดับความละเอียด

จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล

ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อปมลม (ตามบัญชีมาตรฐาน 66,000 66,000 66,000 สํานักงานปลัด

ครุภัณฑ)
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา (ดับเพลิง) แบบหมุน 65,000 65,000 65,000 สํานักงานปลัด

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้ออุปกรณอานบัตรแบบอเนก 3,500 3,500 3,500 ทุกกอง

ประสงค (Smart Card Reader)

จํานวน 5 เครื่อง เกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ

คอมพิวเคอร ประจําป พ.ศ. 2561

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโรงงาน จัดซื้อเลื่อยโซยนต บารเลื่อย 24 นิ้ว 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 1 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะ

ตามราคาทองตลาด

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซื้อเครื่องดูดฝุน ขนาด 25 ลิตร 28,000 28,000 28,000 สํานักงานปลัด

จํานวน 2 เครื่อง ราคาและคุณลักษณะ

ตามราคาทองตลาด

10 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครภัณฑงานบานงานครัว จัดซื้อถังขยะประจําสํานักงาน 100,000 100,000 100,000 กองสาธารณสุข

และหมูบานในเขตตําบล
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แบบ ผ. 03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กองสาธารณสุข

ขนสง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

12 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองสาธารณสุข

ขนสง (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

13 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000 59,000 59,000 กองสาธารณสุข

จํานวน 1 เครื่อง คุณสมบัติ

(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ)

14 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก แบบดิจิตอล 3,000 3,000 3,000 กองสาธารณสุข

การแพทย จํานวน 1 เครื่อง

15 แผนงานสาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 5,000 5,000 5,000 กองสาธารณสุข

การแพทย แบบดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง

16 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํารวจ จัดซื้อเทปวัดระยะ ยาว 100 เมตร 12,000 12,000 12,000 กองสาธารณสุข

ราคา 6,000 บาท จํานวน 2 มวน

ราคาและคุณลักษณะตามราคาทองตลาด

17 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง จัดซื้อครุภัณฑระบบปรับปรุงคุณภาพน้ํา 8,610,000 8,610,000 8,610,000 กองชาง

สมารท เพียวคอมแพ็ค ราคาและ

คุณลักษณะตามราคาทองตลาด

12,681,700 12,681,700 12,681,700
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สวนท่ี 4  
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือค วามสอดคลอง กับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน ทองถ่ินใน

เขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 -  2580) สําหรับการ
ทบทวนการ จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2931 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. 
2561 - 2565) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ซ่ึงเปนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เปนแบบท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเ พ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิ น

ประกอบดวย 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  20 คะแนน 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ 5 คะแนน 
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน

ประกอบดวย 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
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5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5 คะแนน) 
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

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

ประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ขอ 13 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดวา ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระ ยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป และขอ 12 (3) กําหนดวา ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรายงานและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเส นอตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินให
ประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  โดยใช
รูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตางๆ จาก 

4.3.2 ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือแบบบัตรคะแนน Balanced Scorecard ของ  

Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model: RF) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System: PPMS) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
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(6) แบบการประเมินโดยวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem Solving  
Method 

(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (1)  

(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
4.3.3 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) 

เปนไปไดหรือไม 
4.3.4 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
4.3.5 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไร (Key Performance Indicators: KPIs) 
4.3.6 ผลกระทบ (Impact) 

 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
4.4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

จากประสบการณของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมา ทําใหพบปญหาอุปสรรคหลายประการ  
เชนผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไว การเสนอปญหาและความตองการในการประชุม
ประชาคมยังไมครอบคลุมท่ัวถึงสงผลใหตองมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม  แกไข หรือเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  
บางโครงการเม่ือจะจัดสรรงบประมาณกลับพบวายังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินทําใหไมสามารถตั้งงบประมาณ
ใหไดโครงกา รหรือกิจกรรมท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนามีมากเกินไปไมสามารถพิจารณาจัดสรรงบประมาณไดครบถวน  
สงผลใหเม่ือประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไมมีประสิทธิภาพ  รูปแบบการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินเปลี่ยนแปลงอยูเสมอสงผลใหผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบหรือ หนังสือสั่งการใหมและมีความ
คลาดเคลื่อนในการทําความเขาใจ  เปนตน องคการบริหารสวนตําบล บัวใหญจึงมีแนวทางในการแกไขปญหาขางตน  
ดังนี้ 

1) ปญหาท่ีผูเขารวมประชุมประชาคมทองถ่ินนอยกวาเปาหมายท่ีกําหนดไวนั้น  เนื่องจากระเบียบฯ  
ใหมใหใชจํานวนผูเขารวมประชุ มประชาคมตามสัดสวนท่ีกําหนดไว  จึงทําใหสะดวกและมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
องคการบริหารสวนตําบลบัวใหญไดดําเนินการจัดประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน และผูนําชุมชนตาง 
ๆกอนหนึ่งครั้ง เพ่ือคัดเลือกตัวแทนของกลุมองคกรท่ีเก่ียวของตามสัดสวนของการประชุมประชาคม และไดทําหนังสือ
แจงเฉพาะรายเพ่ือใหเขารวมการประชุมประชาคมทองถ่ิน สงผลใหรอยละของผูเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน 

2) ปญหาและความตองการในการประชุมประชาคมยังไมครอบคลุมท่ัวถึง สงผลใหตองมีการจัดทํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ิมเติม  แกไข หรือเปลี่ยนแปลงแผนอยูเสมอ  ผูรับผิดชอบจะไดทําความเขาใจกับท่ีประชุม
ประชาคมทองถ่ินเพ่ือใหการเสนอปญหาและความตองการครอบคลุมระยะ  4 ป มองการพัฒนาถึงอนาคตและ
วิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ซ่ึงจะสงผลใหผูเขารวมการประชุมเสนอปญหาและความตองการท่ีครอบคลุมท่ัวถึง  และสงผล
ตอการบรรลุวิสัยทัศนยิ่งข้ึน 
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3) บางโครงการเม่ือจะจัดสรรงบประมาณกลับพบวายังไมไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  เนื่องจาก
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําไดไมครอบคลุม  ทําใหไมสามารถตั้งงบประมาณใหไ ด ควรอธิบายข้ันตอนการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหทราบกอนวามีความยุงยากและตองผานคณะกรรมการหลายคณะ  หากไมบรรจุ
โครงการหรือกิจกรรมท่ีจะดําเนินการไวกอนอาจทําใหไมสามารถจัดสรรงบประมาณใหโครงการเหลานั้นได  ซ่ึงหาก
เปนโครงการเรงดวนอาจสงผลเสียหายตอชุมชน 

4) โครงการหรือกิจกรรมท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนามีจํานวนมากเกินไป  ทําใหไมสามารถพิจารณา
จัดสรรงบประมาณไดครบถวน  สงผลใหเม่ือประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงเหมือนแผนพัฒนาไมมี
ประสิทธิภาพจากปญหานี้ผูรับผิ ดชอบจะไดนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหรวมกันพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีความเปนไปไดท่ีจะ
ดําเนินการในปนั้นๆ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และปรับโครงการท่ีมีความสําคัญนอยกวาไวในปถัดๆ ไป 

5) รูปแบบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปลี่ยนแปลงอยูเสมอสงผลใหผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใหมและมีความคลาดเคลื่อนในการทําความเขาใจ ผูรับผิดชอบควรเขารับการอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรูปแบบใหมจากวิทยากรของกรมสงเสริมการปก ครองทองถ่ิน  ซ่ึงจะสงผลใหมีความเขาใจท่ี
ถูกตองมากยิ่งข้ึน 

4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) จากการพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมาพบวาโครงการสวนใหญเนนหนักไปในเรื่องของโครงสรางพ้ืนฐาน

ซ่ึงเปนเรื่องใกลตัวของประชาชน  ในขณะท่ีวิสัยทัศนขององคการบริหาร สวนตําบลบัวใหญคือ “ตําบลทองเท่ียวเชิง
นิเวศควบคูกับการพัฒนาอยางยั่งยืน” แตโครงการหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวยังไมครบถวนและชัดเจน  
ควรสอดแทรกความรูความเขาใจในการประชุมประชาคมทองถ่ิน  เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานอ่ืน  ๆ 
ควบคูกันไป และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 

2) โครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินการแลวและไมบรรลุวัตถุประสงค  หรือดําเนินการแลวประชาชน
ไมไดรับประโยชนอยางแทจริง เชน การกอสรางสิ่งปลูกสรางตาง ๆ อาจปรับเปลี่ยนการใชประโยชนโดยสอบถามจาก
การประชุมประชาคมทองถ่ิน เพ่ือใหงบประมาณท่ีใชไปไดเกิดประโยชนอยางแทจริง 

3) โครงการฝกอาชีพท่ีไดจัดทําใหกับประชาชน  แตไมมีการนําไปตอยอดสรางงานสรางรายได  ผูท่ี
เก่ียวของควรพบปะพูดคุยกับกลุมเก่ียวกับปญหาและอุปสรรค  หรืออาจใหประชาชนรวมกลุมเพ่ือเสนอขอรับการฝก
อาชีพท่ีตองการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยเหลือในการเปนท่ีปรึกษากลุมและการหาตลาดรองรับสินคาท่ี
ผลิต อาจเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหกลุมอาชีพดังกลาวมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน 

4) การพัฒนาทองถ่ินสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งท่ีขาดไมไดคือการพัฒนาคน  ท้ังดานการศึกษา  ดาน
สาธารณสุขดานคุณธรรมจริยธรรม ดานการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน สิ่งเหลานี้มีสวนสําคัญท่ีจะทํา
ใหประชาชนในทองถ่ินเปนคนท่ีมีคุณภาพ  มีจิตใจออนโยน  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  สงผลใหทองถ่ินมีความเขมแข็งมาก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 

****************************** 
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