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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐาน
๑. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ตาบลบึงอ้อ ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑ บ้านบึงอ้อ
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนตาล
หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่มพะยา
หมู่ที่ ๔ บ้านบุระไหว
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระโดน
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตาลใหญ่
หมู่ที่ ๙ บ้านบึงสมบูรณ์

ตาบลบึงอ้อเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอขามทะเลสอ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบล
และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลไปเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ ๙ ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
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๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ไม่มีลาน้าธรรมชาติไหลผ่าน
ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ภูมิอากาศโดยทั่วไปในตาบลบึงอ้อแบ่งเป็น ๓ ฤดู โดยช่วงฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง ถึงตกมาก ในช่วง
ฤดูห นาวอากาศจะหนาวเย็ น และแห้ งแล้ งในช่ว งฤดูร้อนอากาศจะค่ อนข้ างร้อนมาก มีอุณหภูมิเฉลี่ ยตลอดทั้ง ปี
ประมาณ ๒๘-๓๘ องศาเซลเซียส สภาพภูมิอากาศของอาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในประเภท
ทุ่งหญ้าเขตร้อน (Tropical Savanna) โดยมีลมมรสุมหลักพัดผ่าน คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพัดจากทิศ
ตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทาให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง กับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ทาให้มีอากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกชุก โดยแบ่งฤดูกาลออกเป็น ๓ ฤดู
๑. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคม
๒. ฤดูหนาว สภาพอากาศจะเริ่มเปลี่ยนจากฤดูฝน ไปสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลาง
เดือนกุมภาพันธ์ระยะนี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวและแห้งพัดจากประเทศจีน
๒. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ช่วงที่อากาศ ร้อนที่สุดอยู่ใน
เดือนมีนาคม
๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีอัตราการซึมของน้าสูงประสบปัญหาเรื่องน้าและ
ดินเค็ม
2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๑.๗๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๒,๓๖๙ ไร่ โดยตัง้
อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอขามทะเลสอไปทางทิศเหนือประมาณ ๗ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓๒ กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ ได้แก่ ทางหลวง
จังหวัดนครราชสีมา หมายเลข ๒๐๖๘ ถนนโคกกรวด–โนนไทย ซึ่งแยกจากเขตทางหลวงแผ่นดินสายมิตรภาพที่ตาบล
โคกกรวด
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ทิศเหนือจด
ตาบลบึงอ้อ, ตาบลพันดุง อาเภอขามทะเลสอ
ทิศใต้จด
ตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันออกจด ตาบลพันดุง อาเภอขามทะเลสอ และตาบลสีมุม อาเภอเมืองนครราชสีมา
ทิศตะวันตกจด ตาบลโปุงแดง อาเภอขามทะเลสอ และอาเภอสูงเนิน
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องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อแบ่งเขตการปกครอง
หมู่ที่ ๑ บ้านบึงอ้อ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านโนนตาล
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่มพะยา
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๔ บ้านบุระไหว
กานัน
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระโดน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตาลใหญ่
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านบึงสมบูรณ์
ผู้ใหญ่บ้าน

ดังนี้
นายสมอาจ
นายมานะ
นายทรัพย์
นายสายชล
นายเด่น
นายปองศักดิ์
นายหัสธชัย
นายณัฐพล
นายอนันต์

ร่ายสูงเนิน
งัดสันเทียะ
งัดสันเทียะ
กิสันเทียะ
ทูพันดุง
เอสันเทียะ
ดารงไทย
การินรัตน์
ภูมิโคกรักษ์

หมู่ที่ ๑ บ้านบึงอ้อ ตามประวัติเล่ามาว่า ชาวตาบลพลกรัง และตาบลสีมุม อาเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา อพยพมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบริเวณบึงขนาดใหญ่ที่มีต้นอ้อขึ้นอยู่มากมายจึงได้ชวนญาติพี่น้อง
มาตั้งบ้านเรือนจนกลายเป็นหมู่บ้านในเวลาต่อมาและตั้งชื่อหมู่บ้านตามสภาพธรรมชาติว่า “บ้านบึงอ้อ” มาจนถึง
ทุกวันนี้ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสมอาจ ร่ายสูงเนิน
หมู่ที่ ๒ บ้ านโนนตาล ตามประวัติเล่ ามาว่า ก่อนที่จะได้รับชื่อว่าบ้านโนนตาล เมื่อสมัยก่อนนั้ นที่บ้าน
โนนตาลจะเป็ น โนนและมีต้ น ตาลอยู่ บ นโนนมาก จึ งเป็น ที่ม าของบ้า นโนนตาล เดิ มขึ้ นอยู่กั บต าบลหนองสรวง
ปัจจุบันได้แยกออกมาตั้งเป็นบ้านโนนตาล ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายมานะ งัดสันเทียะ
หมู่ ที่ ๓ บ้ า นกุ่ ม พะยา ตามประวั ติ เ ล่ า มาว่ า มี ช าวบ้ า นชวนกั น ออกมาจากหมู่ บ้า นพั น ดุ ง ระยะทาง
๗ กิโลเมตร มีหนองน้าที่พอจะทานาได้อยู่หลายหนอง เช่น บึงกุ่มพะยาในปัจจุบัน มีเนื้อที่ประมาณ ๗๘ ไร่, หนอง
วัวติด, หนองกระทุ่ม, หนองพังงาด ต่อมาก็เลยยกกระท่อมเลี้ยงวัว ทานา ทาไร่อ้อย ปลูกพริก ปลูกมะเขือตามหัวไร่
ปลายนามาตลอด อยู่มาวันหนึ่งนายทหารติดตามพญาสี่เขี้ยวเจ้าเมืองสีคิ้ว ได้กระทาความผิดต่อบ้านเมืองของท่าน
จึงได้หลบลี้หนีหน้าแล่นมาจนมุม พญาสี่เขี้ยวกระหายน้า ลงมากินน้าบึงกุ่มพะยา ทหารที่ตามจับกุมจึงได้ทาการ
จับกุมพญาสี่เขี้ยวได้สาเร็จจึงเรียกกันว่า “บึงกุ่มพะยา” ต่อมามีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนจึงตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า
“กุ่มพะยา” ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายทรัพย์ งัดสันเทียะ
หมู่ที่ ๔ บ้านบุระไหว ตามประวัติเล่ามาว่า เดิมทีบ้านบุระไหวแยกมาจากบ้านพันดุงขึ้นกับตาบลหนองสรวง
ต่อมาจึงแยกมาอยู่ในตาบลบึงอ้อ ชื่อบ้านบุระไหว เนื่องจากแต่ก่อนหมู่บ้านมีต้นระไหวมากจึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้าน
บุระไหว” ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายสายชล กิสันเทียะ ซึ่งเป็นกานันตาบลบึงอ้อ
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระโดน ตามประวัติเล่ามาว่า บรรพบุรุษของชาวบ้านหนองกระโดน เป็นกลุ่มคนที่
อพยพมาจากบ้านพันดุง ๒ ครอบครัว เพื่อตัดไม้ทาฟืนหลารถไฟและเผาถ่าน ต่อมามีชาวพันดุงอพยพมาเพิ่มอีก
๑๐ ครอบครัว หลังจากนั้นจึงขอแยกการปกครองออกจากบ้านพันดุง มาเป็นบ้านหนองกระโดน สาเหตุที่เรียกว่า
“บ้านหนองกระโดน” นั้น ตั้งชื่อตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ เป็นหนองน้าและมีต้นกระโดนใหญ่ขึ้นเต็มรองหนองน้า
ซึ่งเป็นแหล่งน้าที่สาคัญที่สุดของชาวบ้าน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายเด่น ทูพันดุง
หมู่ ที่ ๖ บ้ า นดอนมะเกลื อ ตามประวั ติ เ ล่ า มาว่ า ได้ ก่ อ ตั้ ง มาหลายปี โดยมี ค นบ้ า นพั น ดุ ง ย้ า ยมาอยู่
๖ ครอบครัว เพื่อประกอบอาชีพ เลี้ยงสัตว์ ตัดฟืนหลาขาย เดิมขึ้นอยู่กับบ้านหนองกระโดน ต่อมาขอแยกหมู่บ้าน
มาเป็นบ้านดอนมะเกลือ เดิมเป็นที่ราบสูง เป็นปุาซึ่งมีต้นมะเกลือเป็นจานวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านดอนมะเกลือ
ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายปองศักดิ์ เอสันเทียะ
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หมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม ตามประวัติเล่ามาว่า เดิมทีเป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านกุ่มพะยาเป็นหมู่บ้านขนาด
ใหญ่ การปกครอง ดูแล ไม่ทั่วถึง ก็เลยแบ่งแยกมาเป็นบ้านหนองกระทุ่ม เหตุที่ชื่อบ้านหนองกระทุ่มเพราะเป็นที่คลอง
หนอง บึง เป็นทุ่งนา มีต้นกระทุ่ ม ดอกกระทุ่มมาก ก็เลยตั้งชื่อบ้านหนองกระทุ่ม ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ
นายหัสธชัย ดารงไทย
หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตาลใหญ่ ตามประวัติเล่ามาว่า เมื่อสมัยก่อนพื้นที่จะเป็นโนนและมีต้นตาลอยู่บนโนนมาก
จึงเป็นที่มาของบ้านโนนตาลใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายณัฐพล การินรัตน์
หมู่ที่ ๙ บ้านบึงสมบูรณ์ ตามประวัติเล่ามาว่า เดิมบ้านบึงสมบูรณ์มีชื่อว่า บ้านบึงอ้อ หมู่ที่ ๖ ขึ้นกับเขต
ปกครองของตาบลพันดุง ต่อมาเปลี่ยนเขตการปกครองขึ้นอยู่กับ หมู่ที่ ๒ ตาบลหนองสรวง และได้มีการแยกเขต
ปกครองเป็นหมู่ที่ ๑ ตาบลบึงอ้อ จนถึงปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน คือ นายอนันต์ ภูมิโคกรักษ์
๒.๒ การเลือกตั้ง
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงอ้อ กรณีครบวาระ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดังนี้
จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๔,๐๗๖ คน
- จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ๔,๐๗๓ คน
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูล ณ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖)
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ๓,๖๔๓ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๔,๐๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๔
- จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ๓,๖๓๘ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น ๔,๐๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๒
โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากาลังที่ได้มาจากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีดังนี้
ฝุายบริหาร
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายมานพ ปลอดสันเทียะ
2 นายประเสริฐ กฤษณหมื่นไวย
3 นายวันชัย ลับสันเทียะ
4 นายสุริยา สีมารัตนาภรณ์

ตาแหน่ง
นายกฯ
รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานายกฯ

วันที่ดารงตาแหน่ง-พ้นจากตาแหน่ง

ฝุายนิติบัญญัติ
ลาดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นายพยุงศักดิ์ เรียงสันเทียะ
2 นางสาวรถจณี งิมสันเทียะ
3 นายองอาจ เจิมขุนทด
4 นางสาวกนิษฐา สมสันเทียะ
5 นายเยี่ยม เกี้ยวสันเทียะ

ตาแหน่ง
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา

วันที่ดารงตาแหน่ง-พ้นจากตาแหน่ง
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12/10/2560 12/10/2560 08/03/2562 12/10/2560 -

12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 -
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายวีระ เจิมขุนทด
นายธีรชัย ช่วยงาน
นายบุญยัง รัตนารักษ์
นางกัลยา เอี่ยมสะอาด
นายกาศ แดงสันเทียะ
นายปราโมทย์ ช่วยงาน
นางสาวเบญจวรรณ สงวนพงษ์
นายอานวย ปิ่นสันเทียะ
นายมานพ ครึ้มสันเทียะ
นายวิเชียร งัดสันเทียะ
นายบุญส่ง เชิดสูงเนิน
นางสาวสมร ขึมสันเทียะ
จ่าสิบตารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน

สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
ประธานสภา
รองประธานสภา
เลขาสภา

12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 12/10/2560 -

(ข้อมูล : ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท.)

๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ชุมชน
จานวนครัวเรือน
ชื่อชุมชน
ที่
(หลัง)
๑ บ้านบึงอ้อ
352
๒ บ้านโนนตาล
172
๓ บ้านกุ่มพะยา
308
๔ บ้านบุระไหว
109
๕ บ้านหนองกระโดน
136
๖ บ้านดอนมะเกลือ
174
๗ บ้านหนองกระทุ่ม
256
๘ บ้านโนนตาลใหญ่
201
๙ บ้านบึงสมบูรณ์
187
รวม
1,895
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ชาย
(คน)
430
291
470
187
238
262
418
361
265
2,922

หญิง
(คน)
453
260
489
187
241
277
439
348
272
2,966
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๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
อบต.บึงอ้อ

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จานวนประชากรเยาวชน

632

644

อายุต่ากว่า 18 ปี

จานวนประชากร

1,910

1,886

อายุ 18 - 60 ปี

จานวนประชากรผู้สูงอายุ

423

390

อายุมากกว่า 60 ปี

2,965

2,920

ทั้งสิ้น 5,885 คน

รวม

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีโ รงเรียนในสั งกัดสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึกษาจานวน ๕ แห่ง (ขยายโอกาส ๒ แห่ง) ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
บ้านบึงอ้อ
บ้านโนนตาล
บ้านบุระไหว
บ้านกุ่มพะยา
หนองกระทุ่มวิทยา
บ้านหนองกระโดน
ดอนมะเกลือสามัคคี
รวมทั้งสิ้น

อนุบาล
ช ญ

ช

ญ

ช

ญ

จานวนนักเรียน
ป.3
ป.4
ช ญ ช ญ

5
18
5
26

8
37
1
18

3
20
6
9

4
10
2
9

2
11
1
7

2
17
2
5

2
12
1
9

2
11
11

2
22
3
5

1
8
2
7

18
1
7

1
13
3
11

3
16
5

2
16
7

60
47

37
289
27
183

10

6

6

3

4

6

6

4

2

10

3

6

7

4

-

77

64

70

44

28

25

32

30

28

34

28

29

34

31

29

107

613

ป.1

ป.2

ช

ญ

ช

ญ

มัธยม
1-3

รวม
ทั้งสิ้น
(คน)

ป.5

ป.6

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๒ แห่ง คือ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ มีเด็กนักเรียน จานวน ๒๗ คน
มีผู้ดูแลเด็ก จานวน ๒ คน คือ นางสาวอนงค์ ศรอินทร์, นางนฤมล ภักดีพุดซา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุ่มพะยา มีเด็กนักเรียน จานวน ๒๘ คน
มีผู้ดูแลเด็ก จานวน ๒ คน คือ นางสาวสุนทรี ศรีอภัย, นางชนิกานต์ นิลประไพ
๔.๒ สาธารณสุข
ตาบลบึงอ้อ มีโรงพยาบาลชุมชนประจาตาบล จานวน ๒ แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบึงอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑ บ้านบึงอ้อ พื้นที่การให้บริการประชาชน
คือ หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๘, ๙ โดยมี นางอทิตยา โพชะกะ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลฯ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลกุ่มพะยา ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านกุ่มพะยา พื้นที่การให้บริการ
ประชาชน คือ หมู่ที่ ๓, ๕, ๖, ๗ โดยมี นายรักชาติ หมื่นรัตน์ เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลฯ
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) มีจานวน ๙ แห่ง (ทุกหมู่บ้านๆ ละ ๑ แห่ง)
อัตราการมีและการใช้ส้วมราด ๑๐๐%
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๔.๓ อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น บางครั้งอาจมีเหตุทะเลาะวิวาทหรือ
ลักเล็กขโมยน้อยบ้างแต่ไม่รุนแรง จากการสารวจข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ปี
๒๕๖๒ ส่วนมากครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคิดเป็นร้อยละ ๙๙
๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหาด้านยาเสพติดภายในหมู่บ้านของตาบลบึงอ้อ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อสามารถกระทา
ได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ และยัง
ได้รับความร่วมมือจากทางผู้นา ประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. รับลงทะเบียนและดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ ปัจจุบันมี
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจานวน ๘๐๑ ราย คนพิการจานวน ๑๑๖ ราย ผู้ปวุ ยโรคเอดส์จานวน ๑ ราย (ข้อมูล ณ
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ประสานการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ประสานการช่วยเหลือผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่งกับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีเส้นทางคมนาคมขนส่งโดยการสัญจรทางบก คือ ถนน
ภายในหมู่บ้าน และถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและมีเส้นทางของถนนสายหลัก (สายโคกกรวด-โนนไทย) พาดผ่าน
หมู่บ้านของตาบลบึงอ้อสภาพการคมนาคมในตาบลส่วนใหญ่เป็นถนนลูก รังและมักประสบปัญหาในฤดูฝนเนื่องจาก
การคมนาคมส่วนใหญ่เป็นการสัญจรเพื่อบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลมีเส้นทาง
คมนาคมขนส่ง ดังนี้
 ทางหลวงแผ่นดิน
เส้ น ทางสั ญ จรที่ ส าคั ญ ในต าบลบึ ง อ้ อ คื อ เส้ น ทางทางหลวงแผ่ น ดิ น หมายเลข ๒๐๖๘
เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านจากอาเภอด่านขุนทด อาเภอโนนไทย – อาเภอเมืองนครราชสีมา ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้
เส้นทางนี้สาหรับเข้าไปในตัวอาเภอเมืองนครราชสีมา รูปแบบ การเดินทางของประชาชนในพื้ นที่ตาบลบึงอ้อ
ประชาชนในพืน้ ที่ส่วนใหญ่จะมียานพาหนะเป็นของตัวเอง เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เป็นต้น และมีรถประจาทาง
สาหรับรับส่งนักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าแม่ค้าที่นาผลผลิตทางการเกษตรไปขายในตัวเมือง ส่วนเส้นทางรถประจา
ทางจะมีรถประจาทางสายด่านขุนทด และสาย ส. (หนองสรวง – นครราชสีมา) ซึ่งรถประจาทางจะวิ่งเส้นทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข ๒๐๖๘
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 ถนน
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนนคอนกรีต
 สะพาน
สะพานคอนกรีต

จานวน
จานวน
จานวน

๒๒ สาย
๙ สาย
๔๖ สาย

จานวน

๓ แห่ง

๕.๒ การไฟฟ้า
การบริการกระแสไฟฟูาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ดาเนินการโดยหน่วยบริการ
ผู้ ใช้กระแสไฟฟูา อาเภอขามทะเลสอ ปั จ จุบัน ในเขตพื้นที่ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลบึงอ้อมีไ ฟฟูาใช้ ค รอบคลุ ม
ทั้ง ๙ หมู่บ้านคิดเป็น ๙๙ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน และบางส่วนยังใช้สาย
ร่ ว มกั น ในส่ ว นขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ งอ้อ จะรับ ผิ ดชอบเฉพาะในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟู าเพื่อ ติดตั้ ง
ซ่อมแซมให้แสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และพื้นที่สาธารณะรวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่ออานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา
๕.๓ การประปา
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อมีทงั้ น้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและน้าประปา
ที่เป็นกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตาบลเอง และมีบางหมู่บ้านที่บริหารจัดการกันเองเพราะยังไม่ส่งมอบให้
เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อดาเนินการ โดยการประปาในเขตพื้นที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงอ้อสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนคิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ทาให้มีน้าใช้ตลอดทั้ง
ปี ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิต
น้าประปาให้หมู่บ้านได้ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
๕.๔ โทรศัพท์
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ ส่วนใหญ่การใช้บริการทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อสื่อสารจะ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทบทุกครัวเรือน
๖. ระบบเศรษฐกิจ
- ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ส่วนประชากร
วัยแรงงานจะประกอบอาชีพรับจ้างในเขตโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการทานา
ปลูกข้าว ตามฤดูกาล ทาไร่ ทาสวน ปลูกพืชผักผลไม้ในช่วงฤดูต่าง ๆ ตามสภาพพื้ นที่ เช่น ปลูกมันสาปะหลัง ปลูก
ข้าวโพด ปลูกแตงโม ปลูกดาวเรือง เป็นต้น ในด้านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ และเลี้ ยงปลา
ในบ่ อ ปลาในพื้ น ที่ ข องตนเอง ส่ ว นอาชี พเสริ ม ที่เ ป็ นผลผลิ ต/สิ นค้ า ได้แ ก่ แชมพู ครี มนวดผม กลุ่ ม ของช าร่ ว ย
ดอกไม้จันทน์ พรมเช็ดเท้า น้ายาล้างจาน น้ามันนวด น้ามันหอมระเหย การบูร กระเป๋าและ
ตะกร้าจักสานที่ทาจากพลาสติกและวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ปัจจุบันรายได้ของประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอใน
ระดับหนึ่ง
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- แรงงานและการจ้างงาน ในเขตพืน้ ที่ตาบลบึงอ้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงใช้
แรงงานกันเองภายในครอบครัว จะมีการจ้างแรงงานกันในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น ช่วงเกี่ยวข้าว หรือ เก็บหัวมัน
สาปะหลัง ส่วนประชาชนที่ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได้ค่าจ้างแรงงานตามอัตราการจ้างงาน ค่าแรงงาน
ตามค่าแรงของจังหวัดนครราชสีมา การคาดการณ์ด้านแรงงานและจ้างงานในอนาคตเมื่อมีเขตอุตสาหกรรมเข้ามา
รองรับการจ้างงานในพืน้ ที่จะไม่มีปัญหาการว่างงานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ นับถือศาสนาพุทธ และมีสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ดังนี้
- วัดบึงอ้อ
ที่ตั้งหมู่ที่ ๑ บ้านบึงอ้อ
- วัดโนนตาลใหม่
ที่ตั้งหมู่ที่ ๒ บ้านโนนตาล
- วัดบ้านกุ่มพะยา
ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ บ้านกุ่มพะยา
- วัดปุาธุดงค์สถานพุทธรรม
ที่ตั้งหมู่ที่ ๓ บ้านกุ่มพะยา
- วัดปุาบุระไหว
ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ บ้านบุระไหว
- วัดนิมิตรประชาราม
ที่ตั้งหมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระโดน
- วัดดอนมะเกลือ
ที่ตั้งหมู่ที่ ๖ บ้านดอนมะเกลือ
- วัดหนองกระทุ่ม
ที่ตั้งหมู่ที่ ๗ บ้านหนองกระทุ่ม
- วัดโนนตาลใหญ่
ที่ตั้งหมู่ที่ ๘ บ้านโนนตาลใหญ่
- วัดบึงสมบูรณ์
ที่ตั้งหมู่ที่ ๙ บ้านบึงสมบูรณ์
๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีและงานประจาปีที่สาคัญของไทย โดยประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อในแต่ละหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีและสืบทอดกันมาช้านาน เช่น ทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
วันสงกรานต์รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ การถวายเทียนพรรษา การทาบุญออกพรรษาและการทอดกฐินผ้าปุาสามัคคี การแห่
นางแมวขอฝน และงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตาบลบึงอ้อมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทา
เครื่องจักสานทีใ่ ช้สาหรับในครัวเรือน วิธีการสานเปล วิธกี ารทากระทงและบายศรี วิธีการจับปลาธรรมชาติ และ
การทาสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร้าว
ภาษาถิ่น ประชาชนส่วนมากร้อยละ ๙๐% พูดภาษาโคราช
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ แหล่งน้า
ประเภทแหล่งน้า
ประปา บ่อน้าบาดาล สระน้า ฝาย ทานบ บ่อน้าตื้น
บ้านบึงอ้อ
๑
๕
๒
๑
๕
๑
บ้านโนนตาล
๑
๑
บ้านกุ่มพะยา
๑
๒
บุระไหว
๑
๓
๑
๓
บ้านหนองกระโดน
๑
๒๓
๕
๔
บ้านดอนมะเกลือ
๑
๑๐
๓
หนองกระทุ่ม
๒
๒
โนนตาลใหญ่
๑
๑๔
๑
บึงสมบูรณ์
๑
๒
รวม
๑๐
๕๕
๑๘
๒
๕
๘
หมู่บ้าน/ชุมชน

บึง
๑
๑
๒

หนอง/อื่น ๆ

๑
๕

๑
๑

๘.๒ ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตาบลบึงอ้อมีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญและขนาดใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ได้ คือ บึงสาธารณะประโยชน์ (บึงอ้อ)
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ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)
โดยที่รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให๎รัฐพึงจัดให๎มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช๎เป็นกรอบในการจัดทาแผนตํางๆให๎สอดคล๎องและบูรณา
การกันเพื่อให๎เกิดเป็นพลังผลักดันรํวมกันไปสูํเปูาหมายดังกลําว โดยให๎เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมายวําด๎วยการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ และตํอมาได๎มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช๎เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให๎มีการแตํงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทารําง
ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดทารํ างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนดาเนินการให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให๎ เ ป็ น ไปตามที่ กาหนดในพระราชบั ญ ญัติ ก ารจั ด ทายุ ทธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านตํางๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด๎วย คณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการสร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด๎านการปรับสมดุลและ
พัฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ เพื่อรับผิ ดชอบในการดาเนินการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติให๎ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได๎จัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหนํวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข๎องอยํางกว๎างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล๎ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องนาไปสูํการปฏิบัติเพื่อให๎ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชํวงเวลาดังกลําว
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตํแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต๎นมา ได๎สํงผลให๎
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได๎รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุํมบนของกลุํม
ประเทศระดับรายได๎ปานกลาง ในด๎านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสํงผลให๎ประเทศไทยหลุดพ๎น
จากการเป็นประเทศยากจน และในด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเ วศ อยํางไร
ก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท๎าทายตํอการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร๎อยละ
๓.๙ ถือวําอยูํในระดับต่ากวําศักยภาพ เมื่อเทียบกับร๎อยละ ๖.๐ ตํอปีในชํวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผํานมา โดยมี
สาเหตุ ห ลั กจากการชะลอตัว ของการลงทุน ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยั งไมํฟื้ นตัว ได๎เต็ม ที่
โครงสร๎างเศรษฐกิจไทยที่ยังไมํสามารถขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรมได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข๎ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชํวงวัยยังคงเป็นปัจจัยท๎าทายสาคัญตํอการพัฒนา
ประเทศ แม๎วําการเข๎าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการ
คุ๎มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตํยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให๎บริการที่มี
มาตรฐานแตกตํางกันระหวํางพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให๎ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในหลาย
มิติ ขณะที่ปัญหาด๎านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท๎าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให๎ประชาชนมีรายได๎
สูงขึ้นและแก๎ปัญหาความเหลื่อมล้าอยํางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช๎ และการ
รักษาทรัพยากรอยํางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผํานมายังขาดความชัดเจน สํงผลให๎ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศยังมีปัญหาการใช๎อยํางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยํางรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกลําวข๎างต๎นมีสาเหตุสํวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนา
ประเทศขาดความตํอเนื่องและความยืดหยุํนในการตอบสนองตํอความต๎อ งการและปัญหาของประชาชน ขณะที่ความ
มั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต๎องเสริมสร๎างให๎เกิดความเข๎มแข็ง ลดความขัดแย๎งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไมํเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให๎เกิดความ
รักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรที่มีสัดสํวนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให๎ การพัฒนาประเทศในมิติ
ตําง ๆ มีความท๎าทายมากขึ้น ทั้งในสํวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแล
ผู๎สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท๎าทายตํอการขับเคลื่อนประเทศไปสูํการเป็นประเทศ
พัฒนาแล๎ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม๎วําประเทศไทยจะมีตาแหนํงที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสูํเอเชีย
แตํการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ๎านหลายประเทศ ทาให๎ปัญหาด๎านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ๎านยังคงเป็น
ความท๎าทายด๎านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต๎องให๎ความสาคัญกับปัญหาด๎านความมั่นคง
อื่น ๆ ที่มีความซับซ๎อน ละเอียดอํอน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท๎าทายตํอการสร๎าง
บรรยากาศความไว๎วางใจระหวํางรัฐกับประชาชนและระหวํางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร๎างความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนาไปสูํการแก๎ปัญหาความขัดแย๎งระหวํางกลุํมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตํางกัน
อยํางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอานาจ ที่อาจกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปสูํระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย๎ายขั้วอานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสํงผลกระทบตํอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไมํใชํรัฐ อาทิ องค์การระหวํางประเทศ และบรรษัทข๎ามชาติ จะมีบทบาทมาก
ขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลตํางๆ ทั้งในด๎านความมั่นคง และเศรษฐกิจ
รวมทั้งการรวมกลุํมเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสูํความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยง
ด๎านอาชญากรรมข๎ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค๎ามนุษย์ และการลักลอบเข๎าเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได๎รับการพัฒนาอยํางก๎าวกระโดดจะกํอให๎เกิดนวัตกรรมอยํางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข๎อมูลขนาดใหญํ หุํนยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหมํ และเทคโนโลยีทางการเงิน
ซึ่งตัวอยํางแนวโน๎มการพัฒนาเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดดเหลํานี้ คาดวําจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ชํวยทาให๎
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน๎มที่จะกลับมาขยายตัวได๎เข๎มแข็งขึ้น แนวโน๎มสาคัญที่จาเป็นต๎องมีการติดตาม
อยํางใกล๎ชิด อาทิการรวมกลุํมทางการค๎าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขํงขันที่คาดวําจะ
รุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร๎างความหลากหลายของสินค๎าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหมํๆ
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวําจะเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะกํอให๎เกิดโอกาส
ใหมํๆ ในการตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์วําครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชํวงอายุที่
แตกตํางกันและจะมีกลุํมคนชํวงอายุใหมํๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสํงผลตํอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตํางกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร๎อมของประชากรให๎มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความท๎าทายสาคัญในระยะตํอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสร๎างประชากรที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย อาจทาให๎เกิดความต๎องการแรงงานตํางชาติเพิ่มมาก
ขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด๎านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสํงในภูมิภาคจะทาให๎การเคลื่อนย๎ายแรงงานและการย๎ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะทาให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายประชากรเข๎าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุํมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี
แนวโน๎มในการเคลื่อนย๎ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย๎ายถิ่นสํวนใหญํมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได๎ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู๎รับของประชากรจาก
ประเทศเพื่อนบ๎านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย๎ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาที่ดีกวํา อาจทาให๎การแยํงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทาให๎เกิดความเสี่ยงตํอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวําจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผัน
ผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว๎างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร๎างความเสียหายตํอชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร๎างพื้นฐาน
ที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ตํอเนื่องกับความมั่นคงด๎านอาหารและน้า ขณะที่ระบบนิเวศ
ตํางๆ มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได๎คํอนข๎างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต๎องการของมนุษย์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพอยํางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตําง ๆ ดังกลําวที่แตํละประเทศจะต๎องเผชิญจะมีความแตกตํางกัน
ทาให๎การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางบูรณาการจะได๎รับ
ความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหารมีแนวโน๎มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและ
ข๎อตกลงด๎านสิ่งแวดล๎อมจะมีความเข๎มข๎นและเข๎มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข๎อตกลงระหวํางประเทศตํางๆ ที่
สาคัญ เชํน เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได๎รับการนาไปปฏิบัติอยํางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน๎มเหลํานี้จะกํอให๎เกิดความท๎าทายตํอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสํวนของการจ๎างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมํๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอื่นๆ ที่
ซับซ๎อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการกํอสงครามที่ใช๎เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ เทคโนโลยีและสินค๎า
และบริการ การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได๎ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด
และโรคอุบัติใหมํที่จะสํงผลให๎การเฝูาระวังด๎านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจนาไปสูํปัญหา
ความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได๎ หากไมํมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบ
ตํางๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร๎อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วโดยเฉพาะอยํางยิ่งหากการเข๎าถึงเทคโนโลยี โครงสร๎างพื้นฐาน และองค์ความรู๎
สมัยใหมํมีระดับความแตกตํางกันระหวํางกลุํมประชากรตํางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ดังกลําวจะสํงผลตํอทั้งการจ๎างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต๎องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด๎วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต๎องการทักษะระดับต่า กํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่ปรับตัวไมํทันหรือขาดความรู๎และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให๎เกิดการพัฒนา
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยํางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกลําวจะสํงผลให๎ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความ
ซับซ๎อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน๎ มที่คาดวําจะสํงผลตํอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตํางๆข๎างต๎น เห็นได๎วํา
บริบทและสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน๎มที่จะเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ๎อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศอยํางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จาเป็นต๎องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด๎านการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง มีความรํวมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคสํวนตํางๆ ในรูปแบบของหุ๎นสํวนการพัฒนาที่เป็นการดาเนินงานอยํางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข๎องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต๎องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู๎
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงตํางๆ สามารถรู๎เทําทันและปรับตัวให๎สามารถดาเนินชีวิตได๎
อยํางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร๎างรายได๎ ทํามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหมํๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วซึ่งจาเป็นต๎องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยสํงเสริมตําง ๆ ที่
เกี่ยวข๎องไปพร๎อมกัน ทั้งในสํวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล๎องกันกับการพัฒนา
ของคนในแตํละชํวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร๎างพื้นฐาน รวมทั้งการให๎ความสาคัญกับการสํงเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ๎าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๎าวทันโลก จากการตํอยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ สํงผลให๎เกิดการสร๎างหํวงโซํมูลคําทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสูํการเสริมสร๎าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสํวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยต๎องให๎ความสาคัญกับการสร๎างสมดุลความมั่นคงด๎านพลังงานและอาหาร การรักษา
ไว๎ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสํงเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโต
อยํางตํอเนื่องที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมกับการมีข๎อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการ
ใช๎พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต๎องมีกลยุทธ์การพัฒนา
ที่สามารถอานวยความสะดวกและสํงเสริมให๎ประเทศมีศักยภาพการแขํงขันที่สูงขึ้น และสามารถใช๎จุดแข็งในเรื่อง
ตาแหนํงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให๎ความสาคัญของการ
รวมกลุํมความรํวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร๎างสัมพันธไมตรี เสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะกํอให๎เกิดการสร๎างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต๎อง
สร๎ างความพร๎ อมในการที่จ ะยกระดับ มาตรฐานและมีก ารปฏิบัติให๎ เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด๎านตํา งๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต๎องเรํงให๎มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี
และมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสํงเสริมคนในชาติให๎ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให๎เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย๎งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตํางๆ จาเป็นต๎องคานึงถึงความสอดคล๎อง
กับโครงสร๎างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตํางจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต๎เงื่อนไขโครงสร๎างประชากร โครงสร๎างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล๎อม และ
ปัจจัยการพัฒนาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง สํงผลให๎ประเทศไทยจาเป็นต๎องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม
อยํางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต๎องใช๎ระยะเวลาในการดาเนินงานเพื่อให๎เกิดการปรับตัวซึ่งจะต๎องหยั่ง
รากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างการขับเคลื่อนการพัฒนาให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าไปในอนาคตจึง
จาเป็นต๎องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต๎องบรรลุ พร๎อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด๎านตํางๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดํนของประเทศ และปรับปรุง
แก๎ไขจุดอํอนและจุดด๎อยตําง ๆ อยํางเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญํในการขับเคลื่อนประเทศ
และถํายทอดไปสูํแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสูํการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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พิเศษตํางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให๎การพัฒนาประเทศสามารถ
ดาเนินการได๎อยํางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อัน
ได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ
ประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสูํการบริหาร
ประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคง
พอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยูํอาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข๎าสูํกลุํม
ประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อยํ างเทําเทีย มกัน มากขึ้น และมีการพัฒ นาอยํางทั่ว ถึงทุกภาคสํ ว นมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมี
ความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให๎ สามารถสร๎างรายได๎ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพื่อให๎สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎า
อยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต
การค๎า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎าง
การพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้น
อยํ า งตํ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป็ น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ อ ยูํ บ นหลั ก การใช๎ การรั ก ษาและการฟื้ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอยํา งยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อ มมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํง
ประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร๎าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์สํวนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด๎วย
๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒) การปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่มีผลกระทบตํอความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให๎พร๎อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตํอความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความรํวมมือด๎านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใชํ
ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร๎างมูลคํา
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคต
(๓) สร๎างความหลากหลายด๎านการทํองเที่ยว
(๔) โครงสร๎างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู๎ประกอบการยุคใหมํ
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่ตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร๎างให๎คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร๎างศักยภาพการกีฬาในการสร๎างคุณคําทางสังคมและพัฒนาประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร๎างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร๎างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท๎องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร๎างการเติบโตอยํางยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุํงเน๎นความเป็นเมืองที่เติบโตอยําง
ตํอเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต๎องการ และให๎บริการอยํางสะดวกรวดเร็ว โปรํงใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สํงเสริมให๎ประชาชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกํง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมีความสามารถสูง มุํงมั่น และ
เป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล๎องเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ และมีเทําที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตํอประชาชนโดยเสมอภาค
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได๎จัดทาขึ้นในชํวงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล๎ชิดกันมากขึ้น โดยได๎น๎อมนาหลัก
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตํอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑
เพื่อเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง เกิดภูมิคุ๎มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยํางเหมาะสม สํงผลให๎การพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
(สศช.) ได๎จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร๎าง
ประเทศไทยไปสูํประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได๎ให๎ความสาคัญกับการมีสํวน
รํวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสํวน ทั้งในระดับกลุํมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ
อยํางกว๎างขวางและตํอเนื่อง เพื่อรํวมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรํวมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุํงสูํ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมตํอกับยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสูํการปฏิบัติ โดยในแตํละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ ได๎กาหนดประเด็นการพัฒนา พร๎อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต๎องดาเนินการให๎เห็นผลเป็นรูปธรรมในชํวง ๕
ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร๎อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให๎สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได๎กาหนดแนวคิดและกลไกการ
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ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให๎การพัฒนาเป็นไปอยํางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูํ
การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน๎มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน๎มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่ง และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความรํวมมือระหวํางประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูํระหวํางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦
๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูํในตาแหนํงศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุํม แมํน้าโขง โดยมีอาณาเขตติดตํอกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด๎านตะวันออกและด๎านเหนือ มีแมํน้าโขงเป็นเส๎นกั้นพรมแดน และด๎านใต๎
ติดตํอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
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๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีความ
ลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล๎ายกระทะ แบํงเป็น ๒ เขตใหญํ ได๎แกํ บริเวณแอํงที่ราบโคราช อยูํบริเวณที่
ราบลุํมแมํน้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอํงสกลนคร อยูํทาง ตอนเหนือของภาค
ตั้งแตํแนวเขาภูพานไปจนถึงแมํน้าโขง เทือกเขาที่แบํงระหวํางแอํงโคราชและแอํงสกลนคร ได๎แกํ เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร๎อนชื้นสลับกับแล๎ง แบํงเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
อากาศจะร๎อนและแห๎งแล๎งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได๎รับ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ ทาให๎มีฝนตกเป็นบริเวณกว๎าง แตํมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพงกั้น
ลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ สํงผลให๎พื้นที่แอํงโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห๎งแล๎งกวําแอํงสกลนคร
จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน๎อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได๎รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิ
ต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล๎านไรํ จาแนกเป็นพื้นที่ปุาไม๎ ๑๕.๖๖ ล๎านไรํ
หรือร๎อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใช๎ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล๎านไรํ
หรือร๎อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไมํอุ๎มน้า ทาให๎ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต๎ดินมีเกลือหิน
ทาให๎ดินเค็ม จึงมีข๎อจากัดตํอการใช๎ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหลํงน้า มีลุํมน้าขนาดใหญํ ๓ ลุํมได๎แกํ แมํน้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาว
ที่สุดในประเทศไทย มีต๎นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแมํน้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมํน้ามูล มีความ
ยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต๎นน้าอยูํที่เทือกเขาสันกาแพงแล๎วไหลลงสูํแมํน้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยัง
มีลาน้าสาขายํอย ได๎แกํ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลํงน้า
ธรรมชาติขนาดใหญํ ที่กระจายอยูํในพื้นที่ เชํน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลํงน้า
บาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรตํอชั่วโมง ที่ความลึกของบํอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของ
น้าบาดาลมีตั้งแตํเค็มจัด กรํอย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอํงโคราชและแอํงสกลนครจะรองรับด๎วยหินเกลือ หากเจาะ
น้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม๎ จานวน ๑๕.๖6 ล๎านไรํ คิดเป็น
ร๎อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาคหรือร๎อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศซึ่งยังตากวําคําเปูาหมาย ในการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศที่จะต๎องมีพื้นที่ปุาไม๎ร๎อยละ ๔๐ ของพื้นที่ สํวนใหญํมีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว
กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส๎นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เส๎นทางใหมํเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการในภาค ได๎แกํ รถไฟความเร็วสูง
(ชํวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชํวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคูํ (ชํวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกํน ชํวงขอนแกํนแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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หนองคาย ชํวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวํางเมืองและทางพิเศษ (ชํวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชํวง
ระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด๎านตะวันออก)
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟูา
๒.๖.๒ ประปา
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 ล๎านคน หรือร๎อยละ
๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล๎านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในชํวงปี ๒๕๕5๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๓1 ต่ากวําประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา
มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล๎านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล๎านคน และจังหวัด
ขอนแกํน มีประชากร ๑.76 ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลัง
แรงงาน 9.63 ล๎านคน สํวนใหญํอยูํในภาคเกษตร ร๎อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มี
ความรู๎ระดับประถมลดลง จากร๎อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู๎ระดับมัธยมต๎น
เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ
11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน๎อยจากร๎อยละ ๒.07 ในปี
๒๕๕5 เป็นร๎อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร๎อยละ 9.56 ใน
ปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหํง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหํง เอกชน ๑๐ แหํง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แหํง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒
แหํง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล
323 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหํง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหํง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)
9 แหํง และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แหํง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม๎ จานวน ๑๕.๖6 ล๎านไรํj
คิดเป็นร๎อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร๎อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม๎ทั้งประเทศ ในชํวงปี 2556-2560 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม๎ของภาคลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ปุาไม๎เพื่อการเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาไม๎ตํอพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได๎แกํ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
เลย และจังหวัดอุบลราชธานี
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๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในชํวงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟปุาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 8.8
โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม๎ปุา จานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม๎ 9,687 ไรํ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574
ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม๎ 19,622 ไรํ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม๎ปุามากที่สุด โดยในระหวํางปี ๒๕๕6-๒๕60
เกิดไฟไหม๎ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตํอปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม๎เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไรํตํอปี
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด๎านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล๎ง
ซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด๎านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แตํมีความพร๎อม ด๎านสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูํความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จาเป็นจะต๎องแก๎ไขปัญหาพื้นฐานควบคูํไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร๎างสรรค์ในการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให๎มีการเจริญเติบโตได๎อยํางเต็มศักยภาพ พร๎อมทั้ง
การแสวงหาโอกาสการนาความรู๎ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชํวยขับเคลื่อน โดยการใช๎ประโยชน์
จากโครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคมขนสํงขนาดใหญํที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขําย
ระบบการคมนาคมขนสํงและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช๎ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข๎อตกลง
กับประเทศเพื่อนบ๎านในกลุํม อนุภูมิภาคลุํมแมํน้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอยํางรวดเร็วมาเสริมสร๎างกิจกรรมการ
พัฒนาใหมํ ๆ ให๎แกํภาค เพื่อให๎มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอตํอการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่สํวนอื่นๆ ของ
ประเทศได๎ ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก๎ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด๎านน้าและดิน ให๎เอื้อตํอการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพื่อดูแลชํวยเหลือคนจน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพา
ครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได๎
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร๎างมูลคําเพิ่มโดยใช๎ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุน
ให๎การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมํต่ากวําระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงหํวงโซํมูลคําของระบบเศรษฐกิจภาคเข๎ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุํม แมํน้าโขง และมี
บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎
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๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได๎ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าฐาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
2562-2565
อัตราการเจริญเติบโต 892,676 ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ทางเศรษฐกิจของภาค ล๎านบาท
ไมํต่ากวํา ไมํต่ากวํา ไมํต่ากวํา ไมํต่ากวํา ร๎อยละ 3.5
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559) ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ร๎อยละ
ตํอปี
3.5
3.5
3.5
3.5
สัมประสิทธิ์ความ
0.446
ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่ากวํา
ไมํเสมอภาค (Gini
(ปี 2560) กวํา
กวํา
กวํา
กวํา
0.446
Coefficient)ในการ
0.446
0.446
0.446
0.446
กระจายรายได๎ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่ อม
ล้าทางสังคม
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุ ายเลขานุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎แจ๎งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด๎านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดย
มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุํมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุํม
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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จังหวัด ซึ่งแบํงงบประมาณเป็น 2 สํวนสํวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต๎องการของพื้นที่ หรือ
ประเด็นรํวมของกลุํมจังหวัดสํวนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสาคัญของ
รัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 จึงได๎ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระหวํางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านคมนาคม แผนแมํบทจากกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และมุํงเน๎นการทางาน
แบบเครือขํายรํวมกันทุกภาคสํวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อรํวมกันกาหนด
ทิศทางการพัฒนากลุํมจังหวัด ฯ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคมและด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อ ม เพื่อให๎
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันของกลุํมจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก๎ไขปัญหารํวมกันของกลุํมจังหวัด ให๎เหมาะสมกับโอกาส
และศักยภาพของกลุํมจังหวัด และนาไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎กลุํมจังหวัด
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2560 โดยสรุปประเด็นสาคัญ ดังนี้
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)
1) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย
2) เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
3) เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
4) เป็นประตูสูํอีสาน และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน
เป้าหมายการพัฒนา
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข
ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวการทํองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาท๎องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทํองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร๎างความมั่นคง เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน
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วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่วัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ
๓. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม
๔. เพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน
๔. การเสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑. เพื่อขยายอัตราการ ๑. อัตราการ
การพัฒนาและ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปลีย่ นแปลงของรายได๎
เพิ่มศักยภาพการ
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
แข่งขันเศรษฐกิจ
จังหวัด (%)
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%)
ยุทธศาสตร์ที่

๒. เพื่อสร๎างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ
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กลยุทธ์
๑. สํงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได๎ลดรายจําย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

๒. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎า
และบริการภาคการเกษตรต๎นทาง
กลางทางและปลายทาง
๓. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎า
และบริการภาคนอกการเกษตรต๎น
ทาง กลางทางและปลายทาง
๔. สนับสนุนการผลิตและสร๎าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย
ที่สอดคล๎องกับการพัฒนาจังหวัด
๕. สํงเสริมการนาวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
๖. สนับสนุนการสร๎างรายได๎จาก
การทํองเที่ยงและกีฬา
๓. จานวนครัวเรือนที่
๗. สนับสนุนการสร๎างอาชีพใน
ได๎รับการสํงเสริมอาชีพ ครัวเรือนในชุมชนตํางๆ โดยยึด
ในพื้นที่(ครัวเรือน)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. อัตราการวํางงาน
๘.สร๎างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
(%)
ให๎กับผู๎วํางงาน
๕. อัตราสํวนหนี้เฉลี่ยตํอ ๙. สํงเสริมความเป็นอยูํตาม
รายได๎เฉลี่ยของ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ครัวเรือน(เทํา)
๖. อัตราสํวนการออม
๑๐. สํงเสริมการออมของครัวเรือน
เฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%)
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ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๓. เพื่อเพิ่มขีด
๗. ผลิตภาพแรงงาน
ความสามารถใน (บาท/คน)
การแขํงขัน
๘. จานวนผู๎ประกอบการ
ด๎านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ราย)

กลยุทธ์

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่มมูลคํา
ผลผลิตของสินค๎าและบริการ
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผู๎ประกอบการฐาน
นวัตกรรม(Innovative
Entrepreneurship Development) และ
ผู๎ประกอบการใหมํทางธุรกิจเทคโนโลยี
(Tech Startup)ของจังหวัด
๑๓. สํงเสริมการให๎ความรู๎ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ กับหนํวยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจและเอกชน
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด๎านการทํองเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑. เพื่อลดความ ๑. ร๎อยละของประชากรที่ ๑. สํงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได๎ลด
ยกระดับสังคม ยากจนและความ อยูํใต๎เส๎นความยากจน
รายจําย
ให้เป็นเมือง
เลื่อมล้า
(%)
๒. สํงเสริมการกระจายรายได๎อยํางทั่งถึง
น่าอยู่
๒. สัมประสิทธิ์
และได๎รับสิ่งอานวยความสะดวกจาก
การกระจายรายได๎
โครงสร๎างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งระบบ
(Gini Coefficient)
ปูองกันภัยที่เอื้อตํอการกระจายเศรษฐกิจ
๒. เพื่อพัฒนา
๓. ร๎อยละผู๎อยูํในระบบ
๓. สํงเสริมการเข๎าถึงระบบสังคมและ
โครงขํายความ
ประกันสังคมตํอสานักงาน ประกันสังคมในแรงงาน
คุ๎มครองทาง
แรงงาน (%)
สังคม
๔. ร๎อยละความครอบคลุม ๔. สํงเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่มี
ของบัตรประกันสุขภาพ คุณภาพและสามารถบริการได๎อยําง
ของประชาชน (%)
ครอบคลุม
๕. จานวนศูนย์ชํวยเหลือ ๕. สํงเสริมการให๎ความชํวยเหลือสัตว์
สัตว์เรํรํอนในพื้นที่จังหวัด เรํรํอนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา (ศูนย์)
๓. เพื่อสร๎างความ ๖. ระดับความสาคัญของ ๖. สํงเสริมให๎สังคมมีภูมิคุ๎มกันทางสังคม
คุ๎มกันให๎กับสังคม หนํวยงาน ที่จัดกิจกรรม
สํงเสริมด๎านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง)
๗. ร๎อยละของผู๎ประสบ
๗. สํงเสริมและประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน
ปัญหาทางสังคมที่ขอรับ ที่ประสบปัญหาทางสังคมขอรับบริการจาก
บริการได๎รับบริการทาง
สํวนราชการที่รับผิดชอบทางภารกิจที่
กฎหมาย (%)
กฎหมายกาหนด
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
๔. เพื่อให๎
ประชาชน
เข๎าถึงโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
และสังคม

ตัวชี้วัด
๘. อัตราสํวนแพทย์ตํอ
ประชาชน (แพทย์/คน)
(ปี๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน)
๙. อัตราสํวนทันตะแพทย์ตํอ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน)
๑๐. อัตราสํวนพยาบาลตํอ
ประชากร (พยาบาล/คน)
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด๎านดิจิทัลได๎รับ
ความรู๎และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
๑๒. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี
๑๓. อัตราการได๎รับงานทาของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%)

กลยุทธ์
๘. สํงเสริมการให๎มีการผลิตแพทย์

๙. สํงเสริมให๎มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
ผู๎สูงอายุของจังหวัด
๑๐. สํงเสริมให๎มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด๎านการบริการ
เพิ่มขึ้น
๑๑. สํงเสริมการสร๎างทักษะด๎าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกํประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ

๑๒. สํงเสริมให๎ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ
๑๓. สํงเสริมสถาบันการศึกษาให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎แกํประชากรในทุก
พื้นที่ ในทุกด๎าน
๑๔. อัครการวํางงานของ
๑๔. สํงเสริมและแนะนาความ
ประชากร (ปี ๕๘) (%)
ต๎องการแรงงานให๎บัณฑิตที่จบใหมํ
๑๕. สํงเสริมให๎มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการวํางงาน
ของประชาชน
๑๕. คําเฉลี่ยคะแนน O-net ม. ๑๖. สํงเสริมการเรียนการสอนของ
๓ (คะแนน)
ครูเพื่อให๎นักเรียน มีความรู๎
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กาหนด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. เพื่ออนุรักษ์
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่

๒. เพื่อใช๎พลังงาน
อยํางมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปุาไม๎ในจังหวัด

๑. ปลูกจิตสานึกและให๎
ความรู๎ประชาชนได๎ตะหนัก
ถึงคุณคําและทรัพยากรปุาไม๎
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปุา
ไม๎
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) ๓. การรณรงค์ให๎ประชาชน
และผู๎ประกอบการสานึก
รับผิดชอบตํอสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกาจัด
ขยะ
๓. การจัดการน้าเสีย (จานวน
๕. สํงเสริมให๎ อปท. มีระบบ
ระบบ)
จัดการน้าเสีย
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้าเพิ่มขึ้น ๖. สํงเสริมให๎มีการบริหาร
(ไรํ)
จัดการน้าทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
๗. เพิ่มสิ่งกํอสร๎างเพื่อลดการ
ปูองกันน้ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร)
พังทลายของตลิ่งตามแมํน้า
ลาคลองสายหลักของจังหวัด
๖. ร๎อยละสัดสํวนของพื้นที่ระบบ ๘. พัฒนาระบบปูองกันน้า
ปูองกันน้าทํวมในพื้นที่ชุมชน (%) ทํวมในพื้นที่ชุมชนเมือง
๗. สัดสํวนปริมาณการใช๎น้ามัน ๙. รณรงค์ให๎ประชาชนลด
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะตํอ
การใช๎ยายพาหนะสํวนตัว
ประชากร (ลิตร/คน)
โดยเปลี่ยนมาใช๎รถสาธารณ
แทน
๘. สัดสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูา ๑๐. รณรงค์ให๎ประชาชน
ภาคครัวเรือนตํอประชากร
ประหยัดพลังงานไฟฟูา
(ล๎านกิโลวัตต์/คน/ปี)
๙. สัดสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูา ๑๑. รณรงค์ให๎ประชาชน
ในภาคที่ไมํใชํครัวเรือนตํอ GPP ประหยัดพลังงานไฟฟูา
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล๎านบาท)
๑๐. สัดสํวนปริมาณการใช๎นามัน ๑๒. รณรงค์ให๎
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตํอ ผู๎ประกอบการลดชั่วโมง
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
การผลิตลงในบางชํวงเวลา
ล๎านบาท)

หน้ า 28

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
๑. เสริมสร๎างความ ๑. จานวนตาบลที่เข๎ารํวม
การเสริมสร้าง
มั่นคงเพื่อปกปอง
กิจกรรมเสริมสร๎างความรู๎
ความมั่นคงทุกมิติ สถาบันหลักของชาติ ความเข๎าใจถึงความสาคัญของ
เพื่อปกป้องสถาบัน
สถาบันหลัดของชาติ (ตาบล)
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือขําย
ปูองกัน และแก๎ไข
ปัญหาด๎านความ
มั่นคงทุกมิติ

๓. เสริมสร๎างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

กลยุทธ์

๑. สร๎างความรู๎ความเข๎าใจถึง
ความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให๎ประชนได๎รับรู๎
รับทราบ
๒. สํงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. สํงเสริมการเรียนรู๎หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดาริ
๒. จานวนตาบลที่เข๎ารํวม
๔. การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
โครงการ/กิจกรรมเครือขําย
ยาเสพติด
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาทุก ๕. การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
มิติ (ตาบล)
แรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย
และการค๎ามนุษย์
๖. การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
๗. การปูองกันและแก๎ไขปัญหา
ภัยกํอการร๎ายและอาชญากรรม
ข๎ามชาติ
๓. จานวนตาบลที่เข๎ารํวม
๘. การปูองกันลการแก๎ไข
โครงการ/กิจกรรมเครือขําย
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมํ
การปูองกันและแก๎ไขปัญหาทุก ๙. การปูองกันและการ
มิติ (ตาบล) (ตํอ)
แก๎ปัญหาภัยพิบัติ
๑๐. การปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร๎อยภายใน
จังหวัด
๑๑. สํงเสริมและสร๎างเครือขําย
๔. สร๎างการรับรู๎ที่ถูกต๎อง
๑๒. สํงเสริมการปูองกันและ
(ตาบล)
แก๎ไขปัญหาสาธารณภัย
สํงเสริมการสร๎างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
๕. สร๎างการมีสํวนรํวม (ตาบล) ๑๓. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ทุกสํวนภาค

หน้ า 29

ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

รวม
๕ ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๑. เพิ่มประสิทธิภาพ ๑. ร๎อยละของสถานพยาบาลที่
การปฏิบัติราชการ ได๎รับการรับรองคุณภาพ HA
(%)
๒. ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง
น้าประปา (%)
๓. ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึง
ไฟฟูา (%)
๔. ร๎อยละของประชากรที่
เข๎าถึงอินเตอร์เน็ต (%)
๕. จานวนครั้งที่ให๎บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน
เชิงรุก (ครั้ง)
๖. ร๎อยละความสาเร็จของการ
เบิกจํายงบประมาณ (%)
๗. ร๎อยละของภาษีท๎องถิ่นที่
จัดเก็บรายได๎ ไมํรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)
๒. เพิ่มประสิทธิภาพ ๘. ร๎อยละความพึงพอใจของ
การพัฒนาองค์กร
ประชาชนตํอประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร (%)

รวม
๑๕ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์
๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การให๎บริการภาครัฐ

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได๎ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น
๓. การพัฒนาบุคลากร
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร
๖. การสร๎างความโปรํงใส
ในองค์กร
รวม ๖๑ กลยุทธ์

หน้ า 30

สรุป
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์

เป้าประสงค์
รวม

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

๑) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด๎าน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
นครราชสีมา

๒) เพื่อพัฒนา
๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
สังคมให๎เป็นเมือง อุดมสมบูรณ์ของ
นําอยูํ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม

๑) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ

๒) ยกระดับสังคม ๓) บริหารจัดการ
ให๎เป็นเมืองนําอยูํ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความสมบูรณ์อยําง
ยั่งยืน

๔) เพื่อเสริมสร๎าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ
๔) การเสริมสร๎าง
การมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

๕) เพื่อให๎
หนํวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

เป้าประสงค์เชิง
๓ เปูาประสงค์
ยุทธศาสตร์

๔ เปูาประสงค์

๓ เปูาประสงค์

๓ เปูาประสงค์

๒ เปูาประสงค์

ตัวชี้วัด

๘ ตัวชี้วัด

๑๕ ตัวชี้วัด

๑๐ ตัวชี้วัด

๕ ตัวชี้วัด

๘ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๑๔ กลยุทธ์

๑๖ กลยุทธ์

๑๒ กลยุทธ์

๑๓ กลยุทธ์

๖ กลยุทธ์
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๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครราชสี ม า โดยมุํ ง เน๎ น พั ฒ นาด๎ า นเศรษฐกิ จ เมื อ งนํ า อยูํ รั ก ษาสิ่ ง แวดล๎ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปกปูองสถาบัน พัฒนาองค์กรให๎มีประสิทธิภาพ สานตํอแนวทางพระราชดาริ ด๎านการศึกษา
การเกษตร พัฒนาสังคม ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เมื่อปี
๒๕๓๘ เพื่อแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบ
๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวมและน้าแล๎ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา ครู นักเรียน ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนให๎มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เตรียมความพร๎อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียนในทุกด๎าน
๒.๕) สํงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม
เกิดพันธุ์พืชใหมํๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายผู๎นาด๎านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร และเพิ่มชํองทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) สํงเสริมประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจาหนํวยและเพื่อ
การอนุรักษ์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู๎นาชุมชน คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็ง
๔.๒) สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชน
๔.๓) สํงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อย
โอกาส ประชาชน และคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น
๔.๕) ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหนํายยาเสพติดในทุกระดับ
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๔.๖) ดาเนินการโครงการเพื่อให๎บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต๎องการ
ของประชาชนในพื้นที่
๔.๗) สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม สร๎าง
ชื่อเสียงให๎กับจังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน (อสม)
๕.๒) สํงเสริมและสนับสนุนให๎การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตาบลและหนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
๕.๓) สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎
การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข๎ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด๎านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎สอดคล๎องกับความจาเป็น
และความต๎องการของประชาชน
๖.๒) กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นๆเพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค และสํงเสริม
ให๎ประชาชนเข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางคุ๎มคํา
๖.๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนสํงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก๎ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย
และความเป็นระเบียบในการให๎บริการแกํประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว
๗.๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งกิจกรรมด๎านการ
ทํองเที่ยว และสิ่ งอานวยความสะดวกตํางๆ กระตุ๎นเศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว และสร๎างเครือขํายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการ โดยการจับคูํธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค๎าและขยายตลาดสินค๎าทั้งภายในประเทศและ
ตํางประเทศ
๗.๔) สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ รวมถึงการสร๎าง
ความเป็นเลิศทางด๎านกีฬา
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน ให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ ตามที่กฎหมายกาหนด
อยํางมีประสิทธิภาพ
๘.๒) นาระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรํวมมือกับประชาคม
อาเซียน
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๘.๔) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น รํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการกาหนดนโยบายและความต๎องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ
๙.๒) สํงเสริมสนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
๙.๓) สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร๎าง
ความอบอุํนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ๎าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้า ลุํมน้าลาคลองและปุาไม๎ให๎มีความ
อุดมสมบูรณ์
๑๐.๒) รณรงค์สร๎างจิตสานึกเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน
ท๎องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๑.๕ ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)
การจัดทาแผนพัฒนาท๎องถิ่น ต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐ โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีกลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํม
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับ อุป กรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีส มองกลฝั งตัว กลุํมอุตสาหกรรม
สร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้
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ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็ น การพัฒ นา เครื่อ งยนต์เ พื่อขั บเคลื่ อนการเติบ โตทางเศรษฐกิจ ชุด ใหมํ
(New Engines of Growth) ด๎วยการเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยูํ ๒ ด๎าน คือ
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติม
เต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด๎วย
๑. กลุ่มอาหารเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร
(Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น
๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น
๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น
๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทํองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปญ
ั ญา นาพาความรู้ มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ”
2.2 ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อ ให๎ความสาคัญตํอการดาเนินการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด๎านตํางๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือ
โครงสร๎างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด๎านการศึกษาฯ อั นเป็น
รากฐานที่สาคัญตํอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให๎มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคูํกับการพัฒนาด๎านสังคม
เศรษฐกิจ สภาพแวดล๎อมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชน โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม
ความสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตํางๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ต๎องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อจึงได๎กาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว๎ 7 ด๎าน คือ
1. ด๎านการเมืองและการบริหาร
2. ด๎านการพัฒนาสังคม
3. ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
4. ด๎านการพัฒนาสาธารณสุขและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
5. ด๎านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6. ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
7. ด๎านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
2.3 เป้าประสงค์
องค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อ มุํงหวังเป็นอยํางยิ่งที่จะพัฒนาท๎องถิ่นให๎เจริญก๎าวหน๎า ซึ่งจะสํงผลทาให๎
ประชาชนมีความเป็ นอยูํ ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได๎กาหนดเปูาประสงค์เพื่อให๎ สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมตํางๆ เพื่อบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. การบริหารงานและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารสํวนตาบลมีประสิทธิภาพตามหลักบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
2. สํงเสริมกระบวนการมีสํวนรํวมและความรํวมมือทุกภาคสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่น
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด๎านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ สามารถพึ่งตนเองได๎
4. สํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์เพื่อ
สุขภาพอนามัยที่ดี
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตํางๆ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. การพัฒนาด๎านการศึกษาทุกระดับ การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
7. การพัฒนาสาธารณสุข และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ
8. การควบคุมปูองกัน เฝูาระวังโรคติดตํอและไมํติดตํอทั้งคนและสัตว์อยํางเป็นระบบทุกภาคสํวน
9. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการเกษตรให๎มีความเข๎มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น
10. ระบบโครงสร๎างพื้นฐานการคมนาคมขนสํง การสาธารณูปโภคการระบายน้า และพัฒนาแหลํงน้าให๎มี
ประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
11. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลรักษา ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
12. การลดภาวะโลกร๎อน การกาจัดมลภาวะและการดูแลรักษาความสะอาดให๎เป็นระเบียบเรียบร๎อย
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2.4 ตัวชี้วัด
1. ด๎านการเมืองและการบริหาร
- จานวนผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- ร๎อยละของประชาชนที่มีรายได๎เพิ่มขึ้น
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ร๎อยละผลการปฏิบัติงานของ อบต.
2. ด๎านการพัฒนาสังคม
- ร๎อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- จานวนผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ
- ร๎อยละของการลดปัญหายาเสพติด
- จานวนผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ
- จานวนคนพิการที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ
- จานวนผู๎ปุวยเอดส์ที่ได๎รับเบี้ยยังชีพ
- ร๎อยละของประชาชนมีความรู๎ความเข๎าใจในการปูองกันภัย
- จานวนประชาชนผู๎ยากไร๎/ผู๎ด๎อยโอกาสขาดที่อยูํอาศัย
- ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับประโยชน์
- ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ
3. ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- ร๎อยละของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผํานการประเมิน
- จานวนเด็กนักเรียน 100%
- ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับประโยชน์
4. ด๎านการพัฒนาสาธารณสุขและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ร๎อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- อัตราการแพรํระบาดโรคลดลง
- จานวนสุนัข/แมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์
5. ด๎านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ร๎อยละของครัวเรือน/ประชาชนที่มีรายได๎เพิ่มขึ้น
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
6. ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
- ร๎อยละของประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
- จานวนถนนที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น
- จานวนถนนที่ได๎รับการกํอสร๎างเพิ่มขึ้น
- จานวนถนนที่ได๎รับการปรับปรุงซํอมแซม
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- ร๎อยละของจานวนสิ่งปลูกสร๎างเพิ่มขึ้น
- ร๎อยละของครัวเรือนที่เข๎าถึงน้าประปา
- ร๎อยละของครัวเรือนที่ใช๎ไฟฟูาเพิ่มขึ้น
- ร๎อยละของครัวเรือนที่มีน้าไว๎ใช๎และเพื่อการเกษตร
- ร๎อยละของอุบัติเหตุลดลง
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- ร๎อยละของประชาชน/ครัวเรือนที่ได๎รับประโยชน์
7. ด๎านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
- จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
- ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
- ร๎อยละของประชาชน/ครัวเรือนที่ได๎รับประโยชน์
- ร๎อยละของพื้นที่ปุาสีเขียวเพิ่มขึ้น
- จานวนผู๎ที่เข๎ารํวมโครงการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจ อานาจหน๎าที่ พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช๎และ
สถานที่ในการปฏิบัติงาน การสร๎างจิตสานึกของพนักงาน เจ๎าหน๎าที่และลูกจ๎างในการบริการประชาชนให๎ได๎รับความ
สะดวก รวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ
2. เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนและพัฒนาศักยภาพด๎านการศึกษา ด๎านสาธารณสุขอยํางยั่งยืน
3. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา มีปัญญาเป็นทุน สร๎างงานสร๎างรายได๎ ตลอดจนสํงเสริม
สนับสนุนด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให๎เกิดความรู๎คูํคุณธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น
4. เพื่อสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านสุขภาพและรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด๎านสุขภาพอนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผล
ตํอสุขภาพ
5. เพื่อสํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจภายในท๎องถิ่น และเพิ่มศักยภาพของกลุํมให๎มีความเข๎มแข็งยั่งยืนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสภาพแวดล๎อม สํงเสริมการให๎บริการเพื่อวางรากฐาน
การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตความเป็นอยูํที่ดีอยํางยั่งยืน
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด๎านการเมืองและการบริหาร
แนวทางที่ 1 พัฒนาองค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อให๎เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี และเป็นหนํวยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด๎วยการสํงเสริม
สร๎างความรํวมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อ พัฒนาศักยภาพและยกระดับแกํ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น ข๎าราชการ พนักงานและลูกจ๎าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันสาคัญของตาบลบึงอ๎อ พร๎อมทั้งสร๎าง
เสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร๎างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานสร๎าง
บุคลากรให๎ มีคุณภาพและมีจิ ตส านึ กในการให๎ บริการเพื่อรองรับการบริการแตํล ะด๎านให๎ เกิดประโยชน์สู งสุ ดตํอ
ประชาชน
แนวทางที่ 2 สํ งเสริ มสนั บสนุน การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รชุ มชนและคณะกรรมการชุม ชนที่ด าเนิ น
กิจกรรมและโครงการตํางๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน รวมทั้งการสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับ
การขับเคลื่อนไปสูํทิศทางของเมืองนําอยูํ ชุมชนนําอยูํอยํางยั่งยืน
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แนวทางที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อกํอให๎เกิดการสร๎างเครือขํายการทางาน ทั้ง
ภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ สํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒ นา
เอกชน
แนวทางที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได๎ ให๎มีความทั่วถึงเป็นธรรม รับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแตํเริ่มกระบวนการ รํวมคิด รํวมทา รํวมตรวจสอบ
โปรํงใสและปฏิบัติงานอยํางมีระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ 1 รณรงค์สํ ง เสริม กระบวนการสร๎า งเสริม คุณธรรม จริยธรรมการสร๎า งวินัย และจิ ต
สาธารณะของคนในชุมชน
แนวทางที่ 2 สํงเสริมสนับสนุนอานวยความสะดวกแกํการดาเนินงานด๎านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาสให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได๎ รวมทั้งได๎รับการชํวยเหลือและ
ได๎รับการบริการอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม
แนวทางที่ 3 สํงเสริมและสนับสนุนด๎านการกีฬาและลานกีฬาหมูํบ๎านเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชนให๎เด็กและเยาวชนใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ สนับสนุนให๎มีการแขํงขันกีฬาเพื่อกํอให๎เกิดความรัก ความ
สามัคคีและปลูกฝังคํานิยมที่ดีตํอการกีฬา
แนวทางที่ 4 แก๎ไขปัญหายาเสพติดให๎หมดไปจากพื้นที่ ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานของรัฐ
เอกชนที่เกี่ย วข๎อง รํ วมกันปูองกัน และแก๎ปั ญหาอยํางใกล๎ชิดเสริมสร๎างความเข๎มแข็ ง ความเข๎าใจที่ถูกต๎องให๎แกํ
สถาบันครอบครัว
แนวทางที่ 5 สํงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมให๎สอดคล๎องกับทิศทางของการสร๎างสุขภาวะแบบ
องค์รวมและการสร๎างสังคมที่อยูํดีมีสุข มีความเป็นชุมชนนําอยูํ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยตํางๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด๎านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 สนับสนุนและสํงเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียนให๎ได๎ตามมาตรฐานเน๎น
คุณภาพประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท
แนวทางที่ 2 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์
แนวทางที่ 3 สนับสนุนสํงเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท๎องถิ่น พัฒนาแหลํงวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎และแหลํงรายได๎ของประชาชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด๎านการพัฒนาสาธารณสุขและสํงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และ
มีสุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
แนวทางที่ 2 สํงเสริมการดาเนินกิจกรรมด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการ
สาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ผู๎รับบริการสามารถเข๎าถึงได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
แนวทางที่ 3 สนับ สนุน การควบคุมปูองกันการเผยแพรํระบาดของโรคติดตํอและโรคไมํติดตํอที่
อันตรายตํอคนและสัตว์ โดยการสร๎างขีดความสามารถในการเฝูา ระวัง ปูองกัน ควบคุมและดูแลรักษาอยํางเป็นระบบ
เชื่อมโยงกับภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง
แนวทางที่ 4 สํงเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผําน
กลุํมอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน (อสม.)
แนวทางที่ 5 สํงเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล๎องกับการคุ๎มครองผู๎บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด๎านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

หน้ า 39

แนวทางที่ 1 สนับสนุนสํงเสริมกลุํมอาชีพให๎เติบโตและเข๎มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุํมให๎มี
ความเข๎มแข็งอยํ างยั่ งยื น พัฒ นาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล๎ อมของท๎องถิ่นและกระตุ๎นให๎ เกิดการพัฒ นา
กระบวนการสร๎างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือขําย โดยจัดหาแหลํงรองรับสินค๎าหรือตลาดสํงออกสินค๎าของกลุํม
อาชีพ
แนวทางที่ 2 สนับสนุน สํงเสริมด๎านการเกษตร กระบวนการเรียนรู๎ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตรควบคูํกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม โดยการใช๎เกษตรอินทรีย์
แนวทางที่ 3 สร๎ างรายได๎และลดรายจํายในครัว เรือน สํ งเสริม สนับสนุน ขยายเครือขําย เพิ่ม
ศักยภาพผู๎ประกอบการในพื้นที่
แนวทางที่ 4 สํงเสริมกิจกรรมที่สอดคล๎องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 พัฒนาระบบการ กํอสร๎าง ปรับปรุง บารุงรักษาสาธารณูปโภคตํางๆ การขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ให๎ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช๎ตามความเหมาะสม
แนวทางที่ 2 เสริมสร๎างมาตรการในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาน้าทํวมขังในชุมชนให๎มีและบารุง
ทางระบายน้าโดยการกํอสร๎างและปรับปรุงทํอระบายน้า รางระบายน้า รวมถึงระบบระบายน้าเพื่อแก๎ไขปัญหาน้าทํวม
ขังอยํางเป็นระบบ
แนวทางที่ 3 สํงเสริมการพัฒนาแหลํงน้าสาหรับประชาชนได๎อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหลํงน้า
ที่มีอยูํเดิมให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางคุ๎มคําและจัดหาแหลํงน้าใหมํตามความเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด๎านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
แนวทางที่ 1 รณรงค์ สํงเสริมการสร๎างจิตสานึกสาธารณะทางด๎านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดล๎อมแกํประชาชนและชุมชน
แนวทางที่ 2 สนับสนุนสํงเสริมให๎ชุมชนมุํงรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของ
ชุมชนและสถานที่ตํางๆ ในตาบลให๎เป็นเมืองนําอยูํ
แนวทางที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการเฝูาระวังและการมีสํวนรํวมของชุมชนในการควบคุมและกาจัด
มลภาวะที่มีผลตํอสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางที่ 4 สํงเสริมสนับสนุนกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ขับเคลื่อนการจัดทาโครงการและการดาเนินกิจกรรมตํางๆ ที่มุํงไปสูํการลดภาวะโลกร๎อน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อมีจุดเดํนคือ มีทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญํในพื้นที่ ซึ่งสามารถปรับปรุงและ
พัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงเรียนรู๎ได๎ คือ บึงสาธารณะประโยชน์ หรือที่เรียกวํา “บึงอ๎อ” พื้นที่สํวนใหญํใช๎
ประกอบการทางการเกษตรและพื้นที่พักอาศัย พื้นที่สิ่งปลูกสร๎าง พื้นที่แหลํงน้าและอื่นๆ ตามลาดับ ในด๎านเศรษฐกิจ
ของประชาชนสํวนใหญํในตาบลบึงอ๎อจะประกอบอาชีพ ทางการเกษตร สํวนประชากรวัยแรงงานจะประกอบอาชีพ
รับจ๎างในเขตโรงงานอุตสาหกรรม ลักษณะการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีการทานาปลูกข๎าวตามฤดูกาล ทาไรํ
ทาสวน ปลูกพืชผักผลไม๎ในชํวงฤดูกาลตํางๆ ตามสภาพพื้นที่ เชํน ปลูกมันสาปะหลัง ปลูกข๎าวโพด ปลูกแตงโม ปลูก
ดาวเรือง เป็นต๎น ในด๎านปศุสัตว์มีการเลี้ยงสัตว์ เชํน โค กระบือ สุกร เป็ด ไกํ และเลี้ยงปลาในบํอปลาในพื้นที่ของ
ตนเอง ประชาชนในเขตตาบลบึงอ๎อมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่นโดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคํ า
และเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได๎แกํ วิธีการทาเครื่องจักรสานที่ใช๎สาหรับในครัวเรือน วิธีการสานเปล วิธีการทา
กระทงและบายศรี วิธีการจับปลาธรรมชาติ และการทาสิ่งประดิษฐ์จากกะลามะพร๎าว เป็นต๎น สํวนอาชีพเสริมก็
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เชํนกันที่เป็นผลผลิต/สินค๎า ได๎แกํ แชมพู ครีมนวดผม กลุํมของชารํวย ดอกไม๎จันทน์ พรมเช็ดเท๎า น้ายาล๎ างจาน
น้ามันนวด น้ามันหอมระเหย การบูร กระเป๋าและตะกร๎าจักสานที่ทาจากวัสดุเหลือใช๎หรือวัสดุตามธรรมชาติ เป็นต๎น
ปัจจุบันรายได๎ของประชาชนในพื้นที่มีรายได๎ที่เพียงพอในระดับหนึ่งสํวนการใช๎แรงงานและการจ๎างในพื้นที่ตาบลบึงอ๎อ
สํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงใช๎แรงงานกันเองภายในครัวเรือน จะมีการจ๎างแรงงานกันในชํวงเก็บเกี่ยว
ผลผลิต เชํน ชํวงเกี่ยวข๎าว หรือเก็บหัวมันสาปะหลัง สํวนประชาชนที่ใช๎แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะได๎คําจ๎าง
แรงงานตามอัตราการจ๎างงานคําแรงงานตามคําแรงของจังหวัดนครราชสีมา การคาดการณ์ด๎านแรงงานและจ๎างงานใน
อนาคตเมื่อมีเขตอุตสาหกรรมเข๎ามารองรับการจ๎างงานในพื้นที่จึงไมํมีปัญหาการวํางงานเกิดขึ้นอยํางแนํนอน สํงผลให๎
ลดปัญหาการวํางงานได๎เป็นอยํางดี องค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อจึงได๎กาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
คือ บึงอ๎อชุมชนนําอยูํ เชิดชูภูมิปัญญา นาพาความรู๎ มุํงสูํการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
จากประเด็น ความเชื่อมโยงยุ ทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแหํ งชาติฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการนามาเป็นแนวทางกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจน
จะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการนาภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํพร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้ น เพื่อ
เตรี ยมความพร๎ อมในสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎ส ามารถปรับตัว รองรับผลกระทบจากสภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม โดยให๎ความสาคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพใช๎
ทรัพยากรที่มีอยูํ ภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้ งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎
เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมซึ่งจะ
นาไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์ในการกาหนดการดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค
SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง
และการ
บริหาร

การวิเคราะห์จดุ แข็ง
(S = Strength)

การวิเคราะห์จดุ อ่อน
(W = Weakness)

การวิเคราะห์โอกาส
(O = Opportunity)

การวิเคราะห์อุปสรรค
(T = Threat)

- การประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยดี
และรวดเร็ว
- การบริหารงานมีนโยบาย
ที่ดีและดาเนินการตามนโยบายที่
วางไว้
- บุคลากรรู้จักหน้าที่และ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
- อบต. มีความอิสระในการ
ดาเนินงานการบริหารงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพตามความ
ต้องการของประชาชน
- มีการประสานงานทุกภาคส่วน
ทางานด้วยความสามัคคี ร่วมมือ
กันภายในตาบล

- ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทางานมีน้อย
- บุคลากรมีไม่เพียงพอต่อปริมาณ
งานและความชานาญในแต่ละ
ตาแหน่งงาน
- ความไม่พร้อมไม่เข้าใจในการรับ
การถ่ายโอนซึ่งมีความสับสนยุ่งยาก
อยู่บ้าง
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจาเป็นและต้องการ
- มีพนื้ ที่กว้างขวางทาให้การประสาน
งานกับอาเภอและจังหวัดเกิดการ
ล่าช้า
- ขาดระบบฐานข้อมูลในการบริหาร
งานที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและ
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง
- งบประมาณมีจานวนจากัดในการ
พัฒนาทาให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
ช้าๆ
- อบต. ไม่สามารถดูแลและให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง
- หน่วยงานราชการให้ความช่วยเหลือ
ไม่ทั่วถึง
- มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
แพร่ระบาด
- ตารวจบ้านและ อปพร.ยังได้รับการ
สนับสนุนไม่เต็มที่

- การนาเอาเทคโนโลยี
มาใช้ในการดาเนินงาน
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ
กาหนดให้มีการกระจาย
อานาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการถ่ายโอนงบประมาณ
และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

- ขั้นตอนและวิธีการ
ถ่ายโอนที่มีความยุ่งยาก
และเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ
- การมีอคติความไม่
เชื่อมั่น ในการบริหารงาน
ของ อบต.
- ข้อจากัดด้านระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ
- การเลือกตั้งในระดับ
ต่าง ๆ ทาให้เกิดการ
ขัดแย้งและแบ่งแยก
เป็นพรรคเป็นพวก
- ประชาชนไม่ให้ความ
สาคัญในการวางแผน
และขาดการมีส่วนร่วม

- ได้รับเงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ
- ประชาชนมีความรัก
ความสามัคคีเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
- รัฐบาลมีนโยบายในการ
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง
- ตารวจบ้านและอปพร.
ได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่

- งบประมาณของ
รัฐบาลจากัดไม่เพียงพอ
- ความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่เน้นทางด้านวัตถุ
นิยมมากกว่าด้านจิตใจ
- เป็นเส้นทางลาเลียง
ผ่านหลายอาเภอเสี่ยง
ต่อการลาเลียง/ขนยา
เสพติด
- งบประมาณของ
รัฐบาล มีจากัด

๒. ยุทธศาสตร์ - การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผูส้ ูงอายุ คนพิการผู้ป่วยเอดส์
ด้านการ
พัฒนาสังคม และผู้ด้อยโอกาส

- การสังคมสงเคราะห์พัฒนา
คุณภาพชีวิตมีศักยภาพมากขึ้น
- ประชาชนมีความรักสามัคคี
มีการรวมตัวกันในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ
- ครอบครัวมีความรักมีความ
อบอุ่น
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือ
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๓. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา
ศาสนา
ศิลปะ
วัฒนธรรม

๔. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตาม
เกณฑ์
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมใน
การรองรับนักเรียน
- มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอ
- มีประเพณีและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

- มีสถานที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุข
- ประชาชนให้ความสาคัญสนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพ
ร่างกายมากขึ้น
- มีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ได้มาตรฐานรวดเร็ว
และทั่วถึง
- มีป้อมตารวจหน้าปากทาง เข้า
บึงอ้อ กม.๙
- มีผู้ประสานงานพลังแผ่นดินทั้ง
๙ หมู่บ้าน
- มีตารวจบ้านและ อปพร.
ทุกหมู่บ้าน
๕. ยุทธศาสตร์ - มีผลผลิตทางการเกษตร
เช่น ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี,
ด้านการ
มันสาปะหลัง, ข้าวโพด
พัฒนาทาง
- มีลานมันสาปะหลัง, ลานข้าว,
เศรษฐกิจ
ลานข้าวโพด สาหรับรับชื้อของ
เกษตรกร
- มีรายได้จากผลผลิตทาง
การเกษตรตลอดทั้งปี
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง
มีงานทา มีรายได้สูงขึ้นทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- มีกลุ่มองค์กร กลุ่มสตรี
กลุ่มอาชีพที่ทาผลิตภัณฑ์
ในท้องถิ่น

- บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีน้อย
- ขาดแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
เพิ่มเติม
- อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่
เพียงพอ
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษาต่อ
หลังจากจบภาคบังคับ
- ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ยังไม่โดดเด่น
- ขาดการสนับสนุนด้านกีฬาและ
นันทนาการ

- ประชาชนออกกาลังกายไม่
สม่าเสมอ
- ประชาชนไม่ค่อยสนใจในการดูแล
รักษาสุขภาพของตนเอง
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
มีน้อยและการสนับสนุนยังไม่ดี
เท่าที่ควร

- มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
กาจัดศัตรูพืชจานวนมาก
- พื้นที่เป็นดินเค็ม ทาการเกษตร
ไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควร
- ที่ทาการเกษตร ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ดิน
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดการ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด
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- การถ่ายโอนตาม
โครงการต่างๆ เช่น
อาหารเสริม (นม)
โรงเรียนอาหารกลางวัน
สื่อการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น
- การขยายโอกาสทาง
การศึกษา
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
โดดเด่น
- ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนด้านกีฬาและ
นันทนาการเพิ่มมากขึ้น
- สิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง) รักษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) มีมาตรฐานได้รับ
การสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น
- หน่วยงานราชการให้การ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
- ประชาชนให้ความสนใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนออกกาลังกาย
สม่าเสมอ

- ทิศทางนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษายังไม่
ชัดเจน
- ค่านิยมและวัฒนธรรม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
- งบประมาณสนับสนุน
จากรัฐบาลยังไม่
เพียงพอ

- นโยบายรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
- รัฐมีนโยบายในการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
- โครงการส่งเสริมทุน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น
กองทุนหมู่บ้านกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตและ
ธุรกิจชุมชนอื่นๆ

- ราคาผลผลิตตกต่า
- ปัจจัยการผลิตหรือ
ต้นทุนการผลิตสูง
- พื้นที่เกษตรกรรม มี
สภาพเป็นดินเค็ม
- มีการทาเกษตร
เชิงเดี่ยว
- เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคพืชทาง
การเกษตรไม่สามารถ
ควบคุมได้
- การใช้เครื่องจักรแทน
แรงงานคนและใช้
สารเคมีในการทาเกษตร
ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง

- การระบาดของ
โรคติดต่อ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ไม่สนใจและให้ความ
สาคัญเท่าที่ควร
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- มีผู้นาที่ดีมีความเข้มแข็งใน
หมู่บ้าน
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน
มีการร่วมมือให้ความ
ช่วยเหลือ

- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงินเกิด
ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ
- ขาดการเก็บออม
- ขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรพื้นที่
แห้งแล้ง

๖. ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

- การคมนาคมมีความสะดวก
รวดเร็ว
- มีระบบสาธารณูปโภคที่
สะดวกสบาย
- การให้ความสาคัญด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ๔
ช่องจราจรผ่านระหว่างอาเภอ
จังหวัด ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มีรถโดยสารประจาทางวิ่งผ่าน
ตลอดเวลา

- ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการ
ร่วมกัน ดูแลรักษาทรัพย์สิน
สาธารณประโยชน์
- งบประมาณในการพัฒนา
ด้านคมนาคมไม่เพียงพอ
- ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
- ระบบประปา ยังกระจายไม่
ทั่วถึง ยังไม่มีคุณภาพ
- ถนนเชื่อมต่อระหว่างตาบล
ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

๗.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์
- เป็นตาบลนาร่องการใช้
พลังงานทดแทน

- ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มลภาวะเสื่อมโทรม
- ขาดการบริหารจัดการที่ดีของ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
- แหล่งน้าไม่เพียงพอสาหรับทา
การเกษตรและอุปโภคบริโภค
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
- ไม่มีระบบการจัดเก็บขยะที่ดี
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- มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง
เช่น พรมเช็ดเท้า, ทา
ดอกไม้จันทน์, แชมพูและ
ครีมนวดผม, ของชาร่วย,
ดอกดาวเรือง
- นโยบายของรัฐบาลใน
การช่วยเหลือเกษตรกร
- การคมนาคมขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร
- ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
- มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
- การถ่ายโอนงาน
งบประมาณจากหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
- มีแหล่งน้าสารอง
และได้รับการสนับสนุน
นโยบายของท้องถิ่นใน
ด้านแหล่งน้าการจัดการ
น้าอย่างมีคุณภาพ
- มีเส้นทางคมนาคมสาย
หลักผ่านการสัญจร
ไปมาเข้าตัวอาเภอหรือ
จังหวัดทาได้สะดวกยิ่งขึ้น
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านพลังงานมาสนับสนุน
กิจกรรมโครงการด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและใช้
พลังงานทดแทน
- มีระบบการกาจัดขยะที่ดี

- การแข่งขันทางสังคม
เพื่อความอยู่รอด
- การเกิดภาวะเงินเฟ้อ
เนื่องจากราคาสินค้า
และราคาน้ามันที่แพง
ขึ้นเรื่อยๆ
- การเกิดภัยธรรมชาติ
เช่น ภัยแล้ง
- มีการอพยพของ
แรงงานต่างถิ่นทาให้
แรงงานในท้องถิ่นมีน้อย
- การเกิดภัยน้าท่วมทา
ให้ถนนชารุดเสียหาย
- มีรถบรรทุกน้าหนัก
มากวิ่งผ่านทาให้ถนน
ชารุดเสียหาย
- ได้รับงบประมาณ
อุดหนุนจากัดและล่าช้า
- พื้นที่กว้างขวางทาให้
การพัฒนายังไม่ทั่วถึง

- เกิดการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม
ต่างๆ และเกิดปัญหา
มลพิษในท้องถิ่น
- ประชาชนไม่ให้ความ
สนใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนทิ้งขยะไม่
เป็นที่เป็นทางขาด
จิตสานึก
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนตาบลบึงอ๎อจากการ
จัดเวทีประชาคมหมูํบ๎านและใช๎ข๎อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข๎อมูล กชช 2 ค. และข๎อมูลจากแผนชุมชนของ
ตาบลบึงอ๎อ รวม 9 หมูํบ๎าน สรุปได๎ดังนี้
ขอบขํายและปริมาณของปัญหา
1. ปัญหาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน
1.1 เส๎นทางการคมนาคมยังไมํสะดวก
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากถนนทางเข๎าหมูํบ๎านและทาง
เชื่อมตํอระหวํางหมูํบ๎านชารุดเสียหาย พอถึง
ชํวงฤดูฝนน้าก็กัดเซาะถนนทาให๎ถนนขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบํอเป็นสาเหตุทาให๎การสัญจรไป
มายังไมํสะดวกเทําที่ควรและเกิดอุบัติเหตุ
บํอยครั้ง ซึ่งอาจเป็นเพราะเส๎นทางสํวนใหญํ
ไมํได๎อยูํในความรับผิดชอบของ อบต.ประกอบ
กับเป็นเส๎นทางที่เกษตรกรใช๎ในการสัญจรขน
ถํายผลผลิตทางการเกษตรเป็นจานวนมาอยูํ
เป็นประจา
1.2 ปัญหาการระบายน้าไมํดีน้าทํวมขัง
ลักษณะของปัญหา
- พื้นที่สํวนใหญํยังไมํมีทํอระบายน้า/ราง
ระบายน้า เนื่องจากงบประมาณการกํอสร๎างไมํ
เพียงพอ
- ทํอระบายน้าชารุดและอุดตัน
1.3 ไฟฟูาสาธารณะไมํเพียงพอการขยายเขต
ไมํทั่วถึง
ลักษณะของปัญหา
- ไฟฟูาสาธารณะภายในหมูํบ๎านและการ
ขยายเขตยังไมํทั่วถึงและยังไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน
1.4 ปัญหาน้าสาหรับการอุปโภค/บริโภค
ลักษณะของปัญหา
- เนื่องจากระบบน้าประปาหมูํบ๎านที่มีอยูํ
ในขณะนี้ยังไมํเพียงพอตํอความต๎องการของ
ประชาชน และระบบประปาภูมิภาคยังขยายไมํ
ทั่วถึงทุกหมูํบ๎าน
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พื้นที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - หนํวยงานผู๎รับผิดชอบจัดสรร
งบประมาณในการกํอสร๎างและ
ปรับปรุงตลอดจนซํอมแซมถนน
อยํางตํอเนื่อง รวมทั้งกํอสร๎างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพิ่มขึ้นซึ่งอนาคต
อาจมีการถํายโอนภารกิจให๎ อบต.
รับผิดชอบโดยตรง
- ประสานบูรณาการโครงการจาก
หนํวยงานอืน่

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - จัดสรรงบประมาณในการขุดลอก
ขยายคูคลอง และกาจัดวัชพืช
รวมทั้งการขุดลอกทํอระบายน้า/
รางระบายน้า
-กํอสร๎าง/ซํอมแซมประตูเปิด/ปิด
ทางระบายน้า
- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสวําง
สาธารณะเพิ่มขึ้น

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายเขต
ประปาเพิ่มขึ้น
- ประสานหนํวยงานภายนอก
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ขอบขํายและปริมาณของปัญหา
2. ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ
2.1 ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่า
ลักษณะของปัญหา
- ขาดพันธุ์พืชที่ดี
- ผลผลิตทางการเกษตรล๎นตลาด
- ขาดแคลนน้าในการทาการเกษตร
- ขาดการรวมกลุํมของเกษตรกรทาให๎
ไมํมีอานาจในการตํอรองทางเศรษฐกิจ
2.2 ปัญหาต๎นทุนการผลิตทางการเกษตรสูง
ลักษณะของปัญหา
- เกษตรกรนิยมใช๎ปุ๋ยเคมีซึ่งมีราคาแพง
- ขาดความรู๎ในการทาปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ
2.3 ปัญหาการวํางงานและมีรายได๎น๎อย
ลักษณะของปัญหา
- ไมํมีความรู๎ ทักษะในการประกอบ
อาชีพเสริม
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- ประชากรวัยทางานที่ไมํมีงานทาและ
งานที่ทาอยูํไมํมั่นคง
- เยาวชนบางสํวนจบการศึกษาภาค
บังคับไมํได๎ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. ปัญหาด๎านสังคม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุํมเยาวชน
และนักเรียน
- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

พื้นที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. - สํงเสริมการหาและขยายพืชพันธุ์ดี
- รณรงค์ให๎เกษตรกรลดใช๎สารเคมี
- รณรงค์การปลูกพืชใช๎น้าน๎อย
- สํงเสริมผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
จากผลผลิตการเกษตร
- เกษตรกรในพื้นที่ตาบลบึงอ๎อ

- สํงเสริมการทาปุ๋ยชีวภาพ
- รณรงค์การใช๎สารเคมี
- จัดตั้งกลุํมทางการเกษตร

- ประชาชนผู๎วํางงานและมีรายได๎
น๎อยในตาบลบึงอ๎อ
- กลุํมสตรี/กลุํมแมํบ๎านที่ต๎องการ
อาชีพเสริมที่มั่นคงและมีตลาด
รองรับ

- สํงเสริมการฝึกอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได๎
- จัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํประชาชน
- สํงเสริมให๎ประชาชนรวมกลุํมในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
- สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน - นโยบายของรัฐบาลในการปูองกัน
ในเขตพื้นที่ตาบลบึงอ๎อ
และแก๎ไขปัญหายาเสพติด โดย อบต.
- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ อบต. ดาเนินการเชิงรุกรํวมกับตารวจและ
ฝุายปกครองอาเภอขามทะเลสอ ใน
การปูองปราม ตรวจค๎น จับกุมผู๎เสพ/
ผู๎ค๎าสอดสํองดูแลกลุํมเสี่ยง และบาบัด
กลุํมผู๎ติดยา
- แตํงตั้ง อปพร.เพื่อปฏิบัติหน๎าที่
รักษาความสงบเรียบร๎อย/ฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เทศกาลตํางๆ ตั้งจุดบริการประชาชน
ตามจุดที่สาคัญในพื้นที่และติดตั้ง
กล๎องวงจรปิด

หน้ า 46

ขอบขํายและปริมาณของปัญหา

4. ปัญหาด๎านสาธารณสุข
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาโรคระบาดและโรคติดตํอตาม
ฤดูกาล ขาดการปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
- ขาดแคลนสถานที่ออกกาลังกาย/ลาน
กีฬา และอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
- ขาดความรู๎ความเข๎าใจในการดูแล
สุขภาพอนามัย

5. ปัญหาด๎านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ลักษณะของปัญหา
- กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร๎
พรมแดนนาวัฒนธรรมตะวันตกเข๎ามามี
อิทธิพลตํอสังคมและครอบครัว ละทิ้ง
วัฒนธรรมดั้งเดิม
- ขาดการให๎ความรู๎ทางศาสนา วัฒนธรรม
และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกํ
ประชาชน
- สถานที่บริการด๎านข๎อมูลขําวสารไมํ
ทั่วถึง ไมํมีแหลํงเรียนรู๎และห๎องสมุด
- ขาดการให๎ความสาคัญในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่น
- การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นไมํตํอเนื่อง
ทาให๎คํอยๆ สูญหายไป

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

พื้นที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต
- สนับสนุนงบประมาณในการซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช๎ วัสดุ อุปกรณ์ด๎าน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพิ่มขึ้น

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต - จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการ
พื้นที่ตาบลบึงอ๎อ
ด๎านสาธารณสุข
- กํอสร๎างลานกีฬาประจาหมูํบ๎าน/
ตาบลหรือสร๎างสวนสุขภาพพร๎อม
อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชน
ทราบและระมัดระวังโรคระบาดและ
โรคติดตํอตามฤดูกาล
- จัดอบรมให๎ความรู๎ในการดูแลสุขภาพ
อนามัย

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลบึงอ๎อ
- นักเรียนในสถานศึกษาภายใน
เขตพื้นที่ตาบลบึงอ๎อ

- จัดสรรงบประมาณในการสํงเสริมฟื้นฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ท๎องถิ่น และการสร๎างจิตสานึกการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกํประชาชน
- สํงเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
- จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บึงอ๎อ
แหลํงเรียนรู๎ประจาตาบล/ห๎องสมุด
ชุมชน
- จัด/สํงเสริมให๎มีกิจกรรมในวันสาคัญ
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ขอบขํายและปริมาณของปัญหา
6. ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาการเก็บขนขยะมูลฝอย/การเก็บ
คําบริการ และถังขยะไมํเพียงพอ
- ต๎นไม๎มีน๎อยทาให๎ฝนไมํตกต๎องตาม
ฤดูกาล
- ปัญหาน้าเนําเสียและมลพิษ
- ปัญหาการขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

7. ปัญหาด๎านการเมืองและการบริหาร
ลักษณะของปัญหา
- ปัญหาการขาดการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน
- ประชาชนไมํให๎ความสาคัญของการมี
สํวนรํวม

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

พื้นที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย

การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต

- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.

- จัดระบบเก็บขนขยะมูลฝอยการแปลง
รูปและนากลับมาใช๎ใหมํ การเก็บ
คําบริการอยํางทั่วถึง สนับสนุน
งบประมาณในการจัดหาถังขยะให๎
เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน
- จัดกิจกรรมการให๎ความรู๎และสร๎าง
จิตสานึกด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพื่อให๎ประชาชนเห็นคุณคํา
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
เชํน การปลูกปุา ปลูกหญ๎าแฝก ปลํอย
พันธุ์สัตว์น้า และการปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นต๎น
- จัดกิจกรรมการรณรงค์ไมํปลํอยน้าเนํา
เสียและสิ่งที่กํอให๎เกิดมลพิษตํางๆ

- ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
บึงอ๎อ

- การประชาสัมพันธ์อยํางทั่วถึง
- สร๎างความเข๎าใจให๎กับประชาชน
ถึงผลดีของการมีสํวนรํวม
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ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

๑

ด้านการเมือง
และการบริหาร

๒

ด้านการพัฒนาสังคม

๓

ด้านการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

4

ด้านการพัฒนา
สาธารณสุขและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน

5
6
7

ด้านพัฒนาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

๗ ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เคหะและชุมชน
สังคมสงเคราะห์
การเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การดาเนินงานอื่น
งบกลาง
บริหารทั่วไป
การรักษาความสงบภายใน
การเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
สานักปลัด
อบต.บึงอ้อ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข
การดาเนินงานอื่น
งบกลาง

สานักปลัด
กองการศึกษาฯ

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
การเศรษฐกิจ
การเกษตร
การเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมและการโยธา
การพาณิชย์
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
การเศรษฐกิจ
การเกษตร
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน
บริหารทั่วไป
บริหารงานทั่วไป
๔ ด้าน
๑๒ แผนงาน

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

กองช่าง
สานักปลัด
กองช่าง
๔ สานัก/กอง
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แบบ ผ.01
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
จานวน
โครง
การ

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

5
2
4
11

งบประมาณ
(บาท)
1,115,000
20,000
1,500,000
2,635,000

ปี 2562
จานวน
โครง
การ
10
2
3
15

งบประมาณ
(บาท)
1,995,000
20,000
950,000
2,965,000

ปี 2563
จานวน
โครง
การ
10
2
4
16

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

1,995,000
20,000
1,250,000
3,265,000

10
2
4
16

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

1,995,000
20,000
1,250,000
3,265,000

10
2
4
16

1,995,000
20,000
1,250,000
3,265,000

รวม 5 ปี
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

45
9,095,000
10
100,000
19
6,200,000
74 15,395,000
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แบบ ผ.01
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานงบกลาง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

6
584,800
3
8,306,000
6
1,950,000
3
1,650,000
18 12,490,800

ปี 2562
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

6
584,800
3
8,306,000
11
7,700,000
3
1,650,000
23 18,240,800

ปี 2563
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

7
484,800
3 9,252,000
13 8,250,000
3 3,050,000
26 21,036,800

ปี 2564
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

7
484,800
3 10,112,000
13
8,250,000
3
3,050,000
26 21,896,800

ปี 2565
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

7
484,800
3 10,962,000
13
8,250,000
3
3,050,000
26 22,476,800

รวม 5 ปี
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

33
2,624,000
15 46,938,000
56 34,400,000
15 12,450,000
119 96,412,000

หน้ า 51

แบบ ผ.01
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
จานวน
โครง
การ

ปี 2562

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

13

5,256,000

รวม

9
22

รวม

6
1
7

ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ปี 2563

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

14

5,414,400

720,000
5,976,000

9
23

855,000
150,000
1,005,000

8
1
9

ปี 2564

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

14

5,480,000

720,000
6,134,400

9
23

1,005,000
150,000
1,155,000

8
1
9

ปี 2565

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

14

5,720,000

14

5,730,000

520,000
6,000,000

9
23

520,000
6,240,000

9
23

520,000
6,250,000

1,005,000
150,000
1,155,000

8
1
9

1,005,000
150,000
1,155,000

8
1
9

1,005,000
150,000
1,155,000

รวม 5 ปี
จานวน
โครง
การ

69

งบประมาณ
(บาท)

27,600,400

45
3,000,000
114 30,600,400

38
5
43

4,875,000
750,000
5,625,000

หน้ า 52

แบบ ผ.01
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการพาณิชย์
รวม

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

8
3
11

1,494,000
2,370,000
3,864,000

7
3
10

1,444,000
2,370,000
3,814,000

8
3
11

924,000
2,370,000
3,294,000

8
3
11

924,000
2,370,000
3,294,000

8
3
11

924,000
2,370,000
3,294,000

20
15
35

5,710,000
11,850,000
17,560,000

170
63
12
245

196,380,000
17,907,000
15,760,000
230,047,000

165
36
201

198,107,900
14,577,000
212,684,900

345
106
13
464

334,140,500
38,145,500
15,860,000
388,146,000

345
106
13
464

334,140,500
38,145,500
15,860,000
388,146,000

345
106
13
464

334,140,500
38,145,500
15,860,000
388,146,000

1,370
417
51
1,838

1,396,909,400
146,920,500
63,340,000
1,607,169,900
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แบบ ผ.01
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
แผนงานสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น

จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

8
5,090,000
1
150,000
3
430,000
12
5,670,000
326 261,687,800

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ปี 2562
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

10
5,390,000
1
100,000
3
430,000
14
5,920,000
295 250,914,100

ปี 2563
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

15
7,700,000
2
600,000
4
420,000
21
8,720,000
570 431,616,800

ปี 2564
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

15
7,700,000
2
600,000
4
420,000
21
8,720,000
570 432,716,800

ปี 2565
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

15
7,700,000
2
600,000
4
420,000
21
8,720,000
570 433,306,800

รวม 5 ปี
จานวน
โครง
การ

งบประมาณ
(บาท)

63
33,580,000
8
2,050,000
18
2,120,000
89
4,170,000
2,312 1,776,932,300

หน้ า 54

แบบ ผ.02
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ ส่งเสริมประสิทธิภาพการ -เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านแก่
คณะผู้บริหาร/
๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/พนักงาน
สมาชิกสภา/
และผู้นาชุมชน
จ้ า ง/ลู ก จ้ า ง/ผู้ น าชุ ม ชน/คณะกรรมการ
ข้าราชการ/
หมู่ บ้ า น เช่ น การฝึ ก อบรมสั ม มนา หรื อ
พนักงานจ้าง/
ก า รศึ ก ษ า ดู ง า น ก า รอ บ รมคุ ณ ธ รร ม ลูกจ้างผู้นาชุมชน/
จริยธรรมบุคลากร อบต. การอบรมให้ความรู้
คณะกรรมการ
เกี่ย วกั บ ระบบประปาหมู่บ้ า น การบริห าร
หมู่บ้าน
จัดการระบบผู้นาหมู่บ้าน และอื่นๆ ฯลฯ
หมู่ที่ ๑-๙
-เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
๒ จัดหาวัสดุอปุ กรณ์/
-เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ต่างๆ
วัสดุอุปกรณ์/
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จาเป็น
ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อ สาธารณะหรือบริการประชาชนหรือเพือ่ ใช้
การบริการสาธารณะหรือ ประโยชน์โดยส่วนรวมของประชาชนและ
บริการประชาชน หรือเพื่อ ของ อบต.บึงอ้ออย่างเพียงพอและเหมาะสม
ใช้ประโยชน์โดยส่วนรวม
ของประชาชนและของ
อบต.บึงอ้อ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
๔๘๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อบต.
มีผลการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60
ขึ้นไป

-คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง
ผู้นาชุมชน/คณะ กรรมการหมู่บา้ น
มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
-บุคลากรสามารถนาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
70 %

-ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างเพียงพอและทั่วถึง
-อบต.บึงอ้อ มีวัสดุอุปกรณ์/
ครุภัณฑ์เพื่ออานวยความสะดวก
และบริการประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว เพียงพอและเหมาะสม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษา

หน้า 55

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๓ ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของ
วารสาร
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อบต.บึงอ้อ
อบต. ให้ประชาชนและหน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์
อื่นรับทราบ เช่น จัดทาเอกสาร
ผลงาน อบต.
วารสาร เป็นต้น
๔ จัดทาหรือปรับข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จานวน ๑ ครั้ง/ปี
๒๐๐,๐๐๐
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บรายได้ของ อบต.บึงอ้อ
5

ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

6

การจ้างออกแบบและควบคุม
การก่อสร้าง

7

สนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอาเภอ
สนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี เนื่องในวันสาคัญของชาติ

8

เพื่อประเมินความ
ประชาชน
พึงพอใจของประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙
ผู้มารับบริการ
เพื่อจ้างออกแบบและควบคุมงาน
เอกชน นิติบุคคล/
การก่อสร้างเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บุคคลภายนอก
สิ่งก่อสร้าง
เพื่อสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลองค์กร
ศูนย์ข้อมูล
ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ขอ้ มูล
ข่าวสารฯ
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างของ
อาเภอขามทะเลสอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อาเภอขามทะเลสอ
-เพื่อส่งเสริมการจัดงานพระราชพิธี
วันสาคัญต่างๆ
รัฐพิธี ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ของชาติและ
ถือเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียม
งานรัฐพิธีอื่นๆ
ประเพณีและวัฒนธรรม
-เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวม
พลังทุกภาคส่วนให้มีความสามัคคี

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

3๐๐,๐๐๐

3๐๐,๐๐๐

3๐๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-

10๐,๐๐๐

200,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐
ข้อมูลข่าวสารฯ
ทุกเทศบาล/ตาบล

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนในพื้นที่
และหน่วยงานอื่นรับรู้
รับทราบผลงานของ อบต.
เพิ่มมากขึ้น
สามารถจัดเก็บรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

กองคลัง

ประชาชนได้รับความ
พึงพอใจในการให้บริการ
และรับบริการมากขึ้น
การก่อสร้างทุกรูปแบบได้รับ
การรับรองมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

สานักปลัด

ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ อย่างทั่วถึง

สานักปลัด

-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมงานพิธี รัฐพิธี
และเป็นการสืบสานขนบ
ธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย
-เป็นการถวายความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

สานักปลัด

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ส่งเสริมประชาธิปไตย
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้
ประชาชน
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ในตาบล รณรงค์การ
ประชาชนเกี่ยวกับระบบ
หมู่ที่ ๑-๙
เลือกตั้ง
ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม
และเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯลฯ
๒

โครงการจัดการเลือกตั้ง -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ฯลฯ หรือค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ที่จาเป็นในการจัดการ
เลือกตั้ง ตามที่กฎหมาย
กาหนด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

-

๕0๐,๐๐๐

๕0๐,๐๐๐

๕0๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕0๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบประชาธิปไตยการมีสว่ น
ร่วมและกระบวนการเลือกตั้ง
มากขึ้น
-ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเลือกตั้งมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑

ประชาคมหมู่บ้าน/ตาบล

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

-อบต.นาปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
จัดทางบประมาณท้องถิ่นหรือ
จ่ายขาดเงินสะสม

สานักปลัด

2

อบต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชน/อบต.สัญจร

-เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
-เพื่อจัดเวทีประชาคมเกี่ยวกับ
ปัญหาความเดือดร้อนด้าน
อื่นๆ
-เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทางบประมาณท้องถิ่นและ
จ่ายขาดเงินสะสม
-เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน
-เพื่อพบปะประชาชนและ
แลกเปลี่ยนความรู้

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

-ประชาชนได้รับการบริการอย่าง
ใกล้ชิด
-ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน้า 58

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

จัดทาปูายชื่อซอย/ถนน
และเลขที่บ้าน

2

ก่อสร้างหอกระจายข่าว
และระบบสื่อสารต่างๆ

เพื่อจัดทาปูายชื่อซอย/ถนนและเลขที่
บ้านในแต่ละหมู่บา้ นเพื่อความสะดวก
ของข้อมูลภายในหมู่บา้ นและเห็น
เด่นชัด
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการและเผยแพร่ความรู้ต่างๆ

3

ปรับปรุงซ่อมแซม
หอกระจายข่าว

เพื่อซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์หอ
กระจายข่าวให้สามารถใช้การได้

4

ปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางหมู่บา้ น

เพื่อปรับปรุงศาลากลางหมู่บา้ น และ
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุด เช่นเปลี่ยน
หลังคา ฯลฯ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
3๐๐,๐๐๐

เครื่องรับ-ส่งสัญญาณ
วิทยุหมูที่ ๑ - ๙

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

หอกระจายข่าว
หมู่ที่ ๑ - ๙

๕๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

ศาลากลางหมู่บา้ น
หมู่ที่ ๑-๙

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปูายชื่อซอย/ถนน
และเลขที่บ้าน
หมู่ที่ ๑-๙

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีปูายชื่อซอย/ถนน
และเลขที่บ้านที่เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการและได้รับความรู้เพิ่ม
มากขึ้น

กองช่าง

ชุมชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงทั้ง
ตาบล

กองช่าง

ศาลากลางหมู่บา้ นได้รับการ
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ ส่งเสริมสวัสดิการทาง -เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พกิ าร
ผูพ้ ิการ
๖๔,๘๐๐
๖๔,๘๐๐
สังคมให้แก่ผู้พิการ
ที่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ด้อยโอกาส
และไม่สามารถเคลื่อนไหว
ผู้มีรายได้น้อย
ฯลฯ
ตนเองได้ (ติดเตียง.ติดบ้าน) กลุม่
ผู้ปุวยทีย่ ากไร้
ผู้ด้อยโอกาส และครอบครัวผู้มี
รายได้น้อย หรือผู้ปุวยที่ยากไร้
2 ส่งเสริมสภาเด็กและ -เพื่อขับเคลื่อนการจัดให้มี
เด็กและเยาวชน
3๐,๐๐๐
3๐,๐๐๐
เยาวชนตาบลบึงอ้อ สภาเด็กและเยาวชนตาบล
ตาบลบึงอ้อ
-เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็ก
และเยาวชนทากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน
3 ส่งเสริมสตรีและ
-เพื่อส่งเสริมสถาบันในครอบครัว
สตรีตาบลบึงอ้อ
ครอบครัว
-เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
และการเรียนรู้การอยู่รว่ มกัน
อย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ
-เพื่ออบรมส่งเสริมความรู้ต่างๆ
ที่จาเป็นแก่สตรี
-เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปูองกันและ
ขจัดความรุนแรงในครอบครัว
4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่ เพื่อก่อสร้าง/ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย ประชาชนผู้ยากไร้/ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
อยู่อาศัยให้ประชาชน ให้ประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคมในตาบลบึงอ้อ
ตาบลบึงอ้อ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๖๔,๘๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๖๔,๘๐๐

๒๕๖5
(บาท)
64,8๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

30,000

30,000

30,000

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ

-สตรีในตาบลบึงอ้อได้รับการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว
-สตรีในตาบลได้รับการเรียนรู้ในการอยูร่ ่วมกัน
อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ
-สตรีในตาบลได้รับการอบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
ต่างๆ ที่จาเป็น
-รู้และเข้าใจในการปูองกันขจัดความรุนแรงใน
ครอบครัว

สานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จานวน
ประชาชนผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับ
ประชาชน
การช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิต
ผู้ยากไร้/
ที่ดีขึ้น
ผู้ด้อยโอกาส
ขาดที่อยูอ่ าศัย

สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั้งที่สามารถเคลื่อนไหว
ตนเองได้ และไม่สามารถเคลื่อนไหวตนเองได้
(ติดเตียง.ติดบ้าน) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ปุวยที่ยากไร้
ฯลฯ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็น
การส่งเสริมด้านสวัสดิการทางสังคมอีกด้วย
-ตาบลบึงอ้อมีสภาเด็กและเยาวชนเพื่อการพัฒนา
ที่ดียิ่งขึ้น
-เด็กและเยาวชนได้ทากิจกรรมร่วมกันเกิดความ
รักสมัครสมานสามัคคี และเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 60

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ สนับสนุนศูนย์ -เพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เยาวชน/ประชาชน/
๓๓๐,๐๐๐ ๓๓๐,๐๐๐ 200,000 200,000
ปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยาเสพติดในตาบล
กลุ่มเสี่ยงผู้ติดยาเสพติด
ต่อสู้เพื่อ
-เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับยาเสพติด
เอาชนะ
และสารระเหย
ยาเสพติด
-จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตาบล
บึงอ้อและส่งเสริมสถาบันครอบครัว
จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2 ปูองกันและ
-เพื่อตรวจหาผู้เสพและติดตามบาบัด
เยาวชน/ประชาชน/
50,000
50,000
50,000
50,000
แก้ไขปัญหา
-เพื่ออบรมให้ความรู้โทษของยาเสพ
กลุ่มเสี่ยงผู้ติดยาเสพติด
ยาเสพติด
ติด การปูองกันและแก้ไขปัญหา
และเด็กนักเรียนใน
-เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิก
สถานศึกษา
การสูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด
-เผยแพร่ความรู้เกีย่ วกับยาเสพติด
และสารระเหย
-สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษาและใน
สถานศึกษาไม่ให้เข้าไปเกีย่ วข้องกับ
ยาเสพติด
3 สนับสนุน
-เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ประชาชน
10,000
10,000
10,000
10,000
ส่งเสริม
ที่เกี่ยวกับศูนย์ยุตธิ รรมชุมชน
หมู่ที่ 1-9
กิจกรรมศูนย์ -เพื่อให้เกิดความยุติธรรมโปร่งใสใน
ยุติธรรมชุมชน ชุมชน
ระดับตาบล

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖5
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลดปัญหา
-มีศูนย์ปฏิบัตกิ ารในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยา
ยาเสพติดไม่น้อย เสพติดที่มีประสิทธิภาพ
กว่าร้อยละ 70 -เยาวชน ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติดและสารระเหย
-สถาบันครอบครัวมีการพัฒนาได้รับการดูแล
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีใน
ครอบครัว

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

50,000

ลดปัญหา
-ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษ
ยาเสพติดไม่น้อย ของยาเสพติดการปูองกัน และการแก้ไข
กว่าร้อยละ 70 ปัญหา และตระหนักถึงพิษภัยที่เกิดขึ้น
-ลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและ
สถานศึกษา
-เกิดภูมิคุ้มกันในการไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาและ
ในสถานศึกษา

สานักปลัด

10,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐

สานักปลัด

-ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์
ยุติธรรมชุมชน
-ชุมชนเกิดความยุตธิ รรมโปร่งมากขึ้น

หน้า 61

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานงบกลาง
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุที่มี
ผู้สูงอายุ
7,100,000 7,100,000 7,900,000
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบึงอ้อ
ในเขตตาบลบึงอ้อ

๒๕๖๔
(บาท)
8,700,000

๒๕๖5
(บาท)
9,500,000

2

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ ยังชีพคนพิการที่มี
ภูมิลาเนาอยู่ในเขตตาบลบึงอ้อ

คนพิการ
ในเขตตาบลบึงอ้อ

1,200,000

1,200,000

1,340,000

1,400,000

1,450,000

3

เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือสงเคราะห์
ให้กับผู้ปุวยเอดส์ในตาบลบึงอ้อ

ผู้ปุวยเอดส์
ในเขตตาบลบึงอ้อ

6,000

6,000

12,000

12,000

12,000

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เบีย้ ยังชีพทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จานวนคนพิการ คนพิการได้รับสวัสดิการ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ เบี้ยยังชีพทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
จานวน
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
ผู้ปุวยเอดส์
สวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

หน้า 62

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
๑ ฝึกอบรมส่งเสริม
-เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพให้ประชาชนตาบล
ประชาชน
๒๘๐,๐๐๐
อาชีพตาบลบึงอ้อ บึงอ้อ, กลุ่มสตรี, กลุ่มผู้สูงอายุ, กลุ่มผู้พกิ าร,ผู้ด้อยโอกาส,
ในตาบลบึงอ้อ
เด็กและเยาวชน, ผู้วา่ งงาน หรือผู้ต้องการอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ให้แก่ตนเอง เช่น การนวดแผนไทย การแปรรูป
ผลผลิตต่างๆ การแปรรูปสมุนไพร การทากระเป๋าผ้า
การทาพรมเช็ดเท้า การแปรรูปอื่นๆ สนับสนุนอาชีพ
เย็บจักร การทาดอกไม้จันทน์ การปลูกดอกดาวเรือง
และอาชีพอื่นๆ ฯลฯ
๒ การพัฒนา
-เพื่อการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของสตรี กลุ่มกองทุน
สตรีในชุมชน
30,000
ศักยภาพสตรี
พัฒนาสตรี กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ
และ
ในตาบลบึงอ้อ
กลุ่มสตรีใน
-เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ ส่งเสริมภาวะผู้นาแก่
ตาบลบึงอ้อ
สตรีในชุมชน การส่งเสริมความเข้มแข็งของบทบาทสตรี
การพัฒนาครอบครัวและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและประชาชนในพื้นที่
3 ฝึกอบรมและ
-เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับประชาชนในตาบล
ประชาชน
50,000
ศึกษาดูงานให้
เป็นการบารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
หมู่ที่ ๑-๙
กับประชาชน
ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ในตาบลบึงอ้อ
ดารงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
-เพื่อให้ประชาชนมีความรู้จากการศึกษาดูงานและ
ประสบการณ์นามาใช้ในการประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
๒๘๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
50,000

๒๕๖๔
(บาท)
50,000

๒๕๖5
(บาท)
50,000

30,000

30,000

30,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจและมีรายได้ในการประกอบ
อาชีพต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
-ประชาชนนาความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

30,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

50,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-กลุ่มสตรีตาบลบึงอ้อมีศักยภาพ
มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม
ภายในตาบลมากยิ่งขึ้น
-สตรีในชุมชน และกลุ่มสตรีต่างๆ
มีบทบาทมากขึ้น
-สตรีมีภาวะผู้นาทั้งในชุมชนและ
ครอบครัว
-ประชาชนในตาบลได้รับการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ ทาให้มีรายได้ใน
ครัวเรือนเพียงพอต่อการดารงชีวิต
พึ่งพาตนเองได้
-ประชาชนมีความรู้จากการศึกษา
ดูงานและประสบการณ์นามาใช้ใน
การประกอบอาชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 63

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
4 หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
กลุ่มอาชีพ/
๕๔๐,๐๐๐
ของตาบลบึงอ้อ พัฒนา
ให้ได้รับมาตรฐาน
กลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การ
-เพื่อฝึกอบรมกรรมการและสมาชิกเพิ่ม
ประชาชนตาบล
ผลิต และร้านค้าชุมชน
ความรู้ ความเข้าใจ
บึงอ้อ
-จัดตั้งร้านค้าชุมชนเพื่อรองรับสินค้าของ
กลุ่มอาชีพและจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด
5 ปรับปรุงที่ทาการกลุ่ม
เพื่อปรับปรุงที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพือ่
หมู่ที่ ๙
๕๐,๐๐๐
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การผลิตและศูนย์สาธิตการตลาดให้ดกี ว่า
บ้านบึงสมบูรณ์และ
เดิมเพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและ
ศูนย์สาธิตการตลาด
การดาเนินงานต่างๆ ของประชาชน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
๕๔๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
20๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
20๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
20๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-ประชาชนมีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
-กรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์
มีความรู้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
-ชุมชนมีร้านค้ารองรับสินค้าของกลุ่ม
อาชีพและเพือ่ จาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด

ความ
พึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ของที่ทาการ
กลุ่มออมทรัพย์เพือ่ การผลิตบ้านและ
ศูนย์สาธิตการตลาด และดาเนิน
กิจกรรมต่างๆ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ ส่งเสริมสนับสนุนการ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ประชาชนในเขต
30,000
30,000
ดาเนินงานตามหลัก
ดาเนินงานตามหลักปรัชญาของ
พื้นที่ตาบลบึงอ้อ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน
พอเพียง
ระดับชุมชน และระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒ แก้ไขปัญหาความยากจน -เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือน
ครัวเรือน
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
ระดับหมู่บ้าน และจัดตั้ง ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ที่มีรายได้ต่ากว่า
กลุ่มอาชีพในตาบล
-บาบัดทุกข์ บารุงสุขแก่ประชาชน
๓๐,๐๐๐ บาท/
-เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและ
กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
ชีวภาพ กลุ่มจักร
ตาบลบึงอ้อ
สาน กลุ่มกองทุน
-เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มประกอบ
ปุ๋ยชุมชน ฯลฯ
อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ผลิต กลุ่มปุย๋
อินทรีย์ ชีวภาพ กลุ่มจักรสาน
กลุ่มกองทุนปุ๋ยชุมชน ฯลฯ
3 โครงการตามหลักปรัชญา -อบรมให้ความรูก้ ลุ่มอาชีพเพือ่
ประชาชนในเขต ๓๙๔,๐๐๐ ๓๙๔,๐๐๐
เศรษฐกิจพอเพียง ๓
เสริมรายได้ให้กับครัวเรือน
พื้นที่ตาบลบึงอ้อ
ประสาน จับมือ จับใจ
-เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนโดยหมู่บา้ น
แก้ไขปัญหาชุมชน/
เศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมและสนับสนุน
-เพื่อขยายผลโครงการหมูบ่ ้าน
อาชีพ/ขยายผลหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงน้อม
-เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
นาปรัชญาเศรษฐกิจ
แนวทางในการประกอบอาชีพ
พอเพียงเป็นวิถีชวี ิต

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
30,000

๒๕๖๔
(บาท)
30,000

๒๕๖5
(บาท)
30,000

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ครัวเรือนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 99

๓๙๔,๐๐๐

๓๙๔,๐๐๐

๓๙๔,๐๐๐

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-ประชาชนน้อมนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจาวันทาให้มีรายได้เสริม
ในครัวเรือน
-ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การอยูอ่ ย่างพอเพียง
-ครัวเรือนในตาบลบึงอ้อมีรายได้เพิ่มขึ้น
-ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาความเป็นอยู่ได้ดีขึ้น
-ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้
ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้มาก
ขึ้นและมีความสารถในการบริหารจัดการ
กองชุมชนเพิ่มขึ้น

-ประชาชนมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่
ครัวเรือน
-ประชาชนน้อมนาระบบเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในชีวิตประจาวันได้
-ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหาจากการ
ตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
-ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ ส่งเสริมอาชีพทางการ
-เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และ
เกษตรกร/
๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐
เกษตร/เลี้ยงสัตว์
เพิ่มรายได้ทางการเกษตร/
ประชาชนใน
เลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร
ตาบลบึงอ้อ
-สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช
ทางการเกษตร และการทา
เกษตรอินทรีย์/ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ
-พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
2 สร้างลานตากผลผลิต
-เพื่อให้เกษตรกรมีลานตาก
ลาน ค.ส.ล.
2,000,000 2,000,000
ทางการเกษตร
ผลผลิตการเกษตร ชะลอการ หนา ๐.๑๐ ม.
ขายผลผลิตช่วงราคาตกต่า
และแก้ไขปัญหาขาดแคลน
สถานที่ตากผลผลิต
๓ ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน ดาเนินโครงการอนุรักษ์
หมู่ที่ ๑-๙
เนื่องมาจากพระราชดาริ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
จากพระราชดาริสมเด็จ
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม กรมสมเด็จพระเทพ
ราชกุมารี
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๓๕๐,๐๐๐

2,000,000

2,000,000

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-ประชาชนได้รับการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์พืชทางการเกษตรและการเลี้ยง
สัตว์ต่างๆ การทาเกษตรอินทรีย์/ปุย๋
อินทรีย์ชีวภาพ
-ลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการ
เกษตร

2,000,000

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

-เกษตรกรมีลานตากผลผลิตช่วย
ชะลอการขายผลผลิตช่วงราคาตกต่า
และแก้ไขปัญหาเกษตรกรขาดแคลน
สถานที่ตากผลผลิต

กองช่าง

๒๐,๐๐๐

จานวน
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

-ประชาชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินโครงการตามพระราชดาริใน
การอนุรักษ์พันธุ์พืช

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖1
๒๕๖2
๒๕๖3
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการส่งเสริมให้ความรู้
เพื่ออบรมให้ประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่ จานวน
50,000
50,000
เกี่ยวกับภัยและการ
ความรู้ความเข้าใจในการ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน
ปูองกันภัยให้แก่ประชาชน
เฝูาระวังปูองกันภัยที่
อาจจะเกิดขึ้นเพื่อลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
2 โครงการเตรียมความพร้อมในการ เพื่อปูองกันปัญหาน้าท่วม ลอกทางระบายน้าทา
200,000
200,000
ปูองกันสาธารณภัยแก่ชุมชน เช่น
และปัญหาไฟปุาที่จะเกิด ความ สะอาดท่อระบาย
ลอกทางระบายน้า ทาความสะอาด อันตรายต่อชุมชน
น้า กาจัดสิ่งกีดขวางทาง
ท่อระบายน้า กาจัดสิ่งกีดขวางทาง
น้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาแนว
น้าตัดแต่งกิ่งไม้ ทาแนวกันไฟ
กันไฟ จัดทาปูายเตือน
จัดทาปูายเตือน ปูาประชาสัมพันธ์
ปูายประชาสัมพันธ์
3 โครงการช่วยเหลือผู้ได้รับ
เพื่อช่วยเหลือเยียวยา
ประชาชนในเขตพื้นที่
300,000
300,000
ผลกระทบจากสาธารณภัย เช่น
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ ขององค์การบริหาร
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง
ผลกระทบจากสาธารณภัย ส่วนตาบลบึงอ้อ
ภัยหนาว ฯลฯ
4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมฟื้นฟู
เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพ
ประชาชนในเขตพื้นที่
200,000
200,000
อาชีพให้กบั ประชาชนผู้ประสบภัย ให้กับประชาชนใน
ขององค์การบริหาร
เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
พื้นที่ที่ประสบภัย
ส่วนตาบลบึงอ้อ
ภัยแล้ง ภัยหนาว อุบัตภิ ัย
5 โครงการจัดทาธนาคารน้าใต้ดิน
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
ปัญหาดินเค็ม

เพื่อปูองและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง
ปัญหาดินเค็ม ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

จัดทาธนาคารน้าใต้ดิน
ในบริเวณพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก น้าท่วม
ภัยแล้ง พื้นที่ดินเค็ม

5,000,000

5,000,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ 80 ประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการปูองกันภัย

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปูองกันสาธารณภัย
ที่อาจเกิดขึ้น

200,000

ร้อยละ 80
การดาเนินการปูองกัน
และแก้ไขจุดเสี่ยงที่จะ
ทาให้เกิดสาธารณภัย

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

สานักปลัด

300,000

300,000

ร้อยละ 80
ของประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัย

สานักปลัด

200,000

200,000

ร้อยละ 60
ของประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัย

5,000,000

5,000,000

ร้อยละ 70
สามารถแก้ไขปัญหา
น้าท่วม ภัยแล้ง พื้นที่
ดินเค็มให้กับประชาชน
ในพื้นที่

ประชาชนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
เยียวยาเมื่อ
ประสบภัย
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อให้ก่อเกิดรายได้
ในการดารงชีพ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

๒๕๖4
(บาท)
50,000

๒๕๖5
(บาท)
50,000

200,000

สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 67

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6 จัดตั้งศูนย์ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

เพื่อให้มีศูนย์ปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจาตาบล
บึงอ้อ พร้อมติดตั้งปูาย

7 ฝึกอบรมและทบทวน
อาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) /
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้กับ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่
8 ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสาคัญ
9 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด CCTV

-เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความ สามารถและประสบการณ์
อาสาสมัคร (อปพร.)
แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)/
หมู่ที่ ๑-๙
เพิ่มประสิทธิภาพแก่ อปพร.และเจ้าหน้าที่
-เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุและ
รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ต่างๆ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา
ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัยและภัยอื่นที่
เกิดขึ้นในตาบล
-เพื่อจัดซื้อเสื้อ/ชุด อปพร. หรือวัสดุครุภัณฑ์
อุปกรณ์การจราจรสาหรับใช้ปฏิบัติงาน
เพื่ออานวยความสะดวกผู้เดินทางในช่วงเทศกาล
จุดตรวจตาบลบึงอ้อ
วันปีใหม่ และสงกรานต์ หรือวันสาคัญอืน่ ๆ ตาม
และบริเวณจุดเสี่ยง
หนังสือสั่งการฯ
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอก
ปูองกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ตาบลบึงอ้อ
และภายในอาคารสานักงาน
อบต.บึงอ้อ และบริเวณถนน
ภายนอก (สายปากทาง
บึงอ้อ-พันดุง) พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องครบชุด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ศูนย์ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
พร้อมติดตั้งปูาย

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุ

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

จานวนกล้อง
โทรทัศน์
วงจรปิด

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
มีศูนย์ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนเพื่ออานวย
ความสะดวกและให้
ความช่วยเหลือแก่
ราษฎร
-อปพร./เจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพและ
ขีดสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น
-ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
-ผู้ประสบสาธารณภัย
ต่างๆ ได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที
ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ลดปัญหาอาชญากรรม
และอุบัติเหตุ และรักษา
ความปลอดภัยใน
สถานที่ราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ

10

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ

11

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ
ในด้านการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

12

ด่านชุมชนทุกหมู่บา้ น
ช่วงเทศกาล

เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่
สัญจรผ่านไปมาช่วงเทศกาลที่มักเกิดอุบตั ิเหตุ
บ่อยครั้งและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ตั้งด่านชุมชนในหมู่บ้าน
9 หมู่บ้าน

600,000

13

ก่อสร้างลูกระนาด
ภายในหมูบ่ ้าน

เพื่อชะลอความเร็วและลดอุบัติเหตุบนถนน
ภายในหมูบ่ ้าน

หมู่ที่ ๑-๙

๑๐๐,๐๐๐

-เพื่อจัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจงทาความเข้าใจ
ประชาชน
เพื่อสร้างทัศนคติและจิตสานึกที่ดีงามในการอยู่
หมู่ที่ 1-9
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน
-เพื่อจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่ง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นทีย่ ึด
เหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ชาวไทยทั้งชาติ
-เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
ในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ ในการปูองกัน
เช่น ปูายเตือน กระจกโค้งมน ไฟส่องสว่าง ไฟ และบรรเทาสาธารณภัย
สปอร์ตไลท์ เสื้อสะท้อนแสง เสื้อชูชีพ เป็นต้น

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

50,000

50,000

600,000

600,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

-ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมสร้างความ
ปรองดองในหมู่บ้าน
และมีทัศนคติที่ดีในการ
อยู่ร่วมกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

50,000

ร้อยละ 80
ของประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์

600,000

600,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

- ลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนภายในหมู่บ้าน
- -ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
-ปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ภายในหมูบ่ ้าน
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
ภายในหมูบ่ ้าน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

หน้า 69

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ สายใยรักแห่ง
-เพื่อให้ความรู้และโภชนาการอาหารแก่หญิง
หญิงตั้งครรภ์
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
ครอบครัว
ตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและเด็กอายุ ๐-๕ ปี
หรือหลังคลอด
-เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
และเด็กแรกเกิด
-อบรมให้ความรู้และโภชนาการอาหารแก่ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙
๒

๓

๔

๕

ตรวจสุขภาพเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
ตาบลบึงอ้อ
ส่งเสริมสนับสนุน
หน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ทีมกู้ชีพกูภ้ ัยตาบล
บึงอ้อ (EMS)
รณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ

ฝึกอบรมความรู้
โรคเอดส์และ
เพศศึกษา เช่น
การปูองกันเอดส์
และหญิงตั้งครรภ์
ไม่พร้อม ฯลฯ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เพื่อตรวจสุขภาพเด็ก เยาวชนและประชาชนตาบล
บึงอ้อ

เด็ก/เยาวชน/
ประชาชน ตาบล
บึงอ้อ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

-เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัตภิ ัยเบื้องต้น
ก่อนถึงโรงพยาบาล
-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานทีม
กู้ชีพกูภ้ ัยและสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
อาคารสถานที่และบริการอื่นๆ
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ปูองกัน
ควบคุมโรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก, โรคมือ เท้า
ปาก, โรคไข้หวัดนกและโรคติดต่ออื่นๆ
-เพื่อจัดหายา/เวชภัณฑ์ในการควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อ ฯลฯ
-เพื่อให้ความรู้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน
เกี่ยวกับโรคเอดส์และเพศศึกษา
-เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ เช่น การวางแผน
ครอบครัว, การปูองกันและแก้ไขปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร,
การตรวจมะเร็ง ฯลฯ

หน่วยบริการ
การแพทย์
ฉุกเฉิน/ทีมกู้ชีพ
กู้ภัยตาบลบึงอ้อ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

ลดอัตราการเกิด
โรคติดต่อ

เด็ก เยาวชน
ประชาชน
ตาบลบึงอ้อ

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-หญิงตั้งครรภ์มีน้าหนักตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
-เด็กแรกเกิดมีน้าหนักไม่ต่ากว่า
๒,๕๐๐ กรัม
-ประชาชนมีความรู้ด้านโภชนา
การอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
เด็กเยาวชนและประชาชนได้รับ
บริการการตรวจสุขภาพร่างกาย
อย่างทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

ทีมกู้ชีพกูภ้ ัยตาบลบึงอ้อมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและมี
เครื่องมือ / อุปกรณ์ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
เพียงพอและทัว่ ถึงทันท่วงที
ประชาชนปลอดภัยจากโรคภัย
ต่างๆ และสามารถควบคุมดูแล
และปูองกันโรคติดต่อต่างๆ ได้
ด้วยตนเอง

สานักปลัด

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับโรค
เอดส์และเรื่องเพศ

สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
6 โครงการอุดหนุน
เพื่อตอบสนองการดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้าน
อบรมส่งเสริม
สาหรับการดาเนิน
สาธารณสุข ได้แก่
ให้ความรู้และ
งานตามแนวทาง
1.โครงการอบรมหมอหมู่บา้ นในพระราชประสงค์
การรณรงค์
โครงการพระราชดาริ 2.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ควบคุมปูองกัน
ด้านสาธารณสุข
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ด้านสาธารณสุข
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และจัดกิจกรรม
4.โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระ
เกี่ยวกับด้าน
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สาธารณสุข
5.โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
จานวน
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
9 หมู่บ้าน
กุมารี
6.โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
7.โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
8.โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ
เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
10.โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุธนารีนาถ
11.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number One
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
12.โครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุขอื่นๆ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
180,000

๒๕๖๒
(บาท)
180,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
180,000

๒๕๖๔
(บาท)
180,000

๒๕๖5
(บาท)
180,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเอา
ใจใส่ในการ
ดูแลสุขภาพ
ร่างกายของ
ตนเองและ
ผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัคซีนและ
ฉีดวัคซีนปูองกัน
สุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง อุปกรณ์ในการฉีดตามจานวน
และควบคุม
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า ประชากรสุนัข/แมว ที่มีเจ้าของ และ
โรคพิษสุนัขบ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช
ไม่มีเจ้าของ เพื่อปูองกันและควบคุม
ตัวละ ๓๐ บาท
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคน และสัตว์
8 โครงการสารวจข้อมูลจานวนสัตว์และขึน้ ทะเบียน
สัตว์ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

เพื่อสารวจข้อมูลจานวนสุนัข/แมว
ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ โดย
สารวจปีละ 2 ครั้ง ตัวละ ๖ บาท/ปี
และขึ้นทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมว
ที่อยู่ในพื้นที่
ตาบลบึงอ้อ

๒๕๖๒
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อัตราการแพร่
ระบาดโรค
ลดลง

สามารถปูองกัน
และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จานวนสุนัข/
แมวที่ขึ้น
ทะเบียนสัตว์

สามารถควบคุม
จานวนประชากร
สุนัข/แมวได้ทั้งที่
มีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด

แผนงานงบกลาง
ที่

โครงการ

1 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สป.สช.) ให้แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ ตาบลบึงอ้อ

อุดหนุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40
ของค่ารายหัวที่ สป.สช.
สมทบเข้ากองทุน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
๑5๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๑5๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๑5๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๑5๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๑5๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนกิจกรรม
ที่ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
กองทุนฯ มีงบประมาณ
เพียงพอในการดาเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
๑ อาหารกลางวัน
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร นักเรียนโรงเรียน
2,288,000 2,288,000
กลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนใน
ในสังกัด สพฐ.
สังกัด สพฐ. โดยจัดสรรให้เด็ก
5 แห่ง
อนุบาล-เด็กนักเรียนชั้น ป.6 ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
๒ ค่าใช้จ่ายในโครงการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมา
เด็กนักเรียนศูนย์
344,000
289,400
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ประกอบอาหารกลางวัน
พัฒนาเด็กเล็กใน
การบริหารสถานศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตาบลบึงอ้อ
(ค่าจ้างเหมาประกอบ
ขององค์การบริหารส่วน
2 แห่ง
อาหารกลางวัน)
ตาบลบึงอ้อทั้ง 2 ศูนย์
3 อาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
150,000
150,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ เด็กเล็กในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
ตาบลบึงอ้อ
2 ศูนย์
4 อาหารเสริม (นม)
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม
เด็กนักเรียน
1,000,000 1,000,000
โรงเรียน สพฐ.
(นม) โรงเรียนให้แก่เด็กอนุบาลและ โรงเรียนในสังกัด
เด็กนักเรียนโรงเรียน ในสังกัด
สพฐ. 5 แห่ง
สพฐ. ในเขตตาบลบึงอ้อ
5 โครงการสนับสนุน
เพื่อจ่ายเป็น (ค่าหนังสือเรียน, ค่า เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
102,000
80,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร อุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ
เด็กเล็กในเขต
สถานศึกษาสาหรับศูนย์ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ตาบลบึงอ้อ
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของ ศพด. ในตาบลบึงอ้อ
2 ศูนย์

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
2,300,000

๒๕๖๔
(บาท)
2,400,000

๒๕๖5
(บาท)
2,400,000

300,000

310,000

160,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

จานวน
เด็กนักเรียน
100%

เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ตาบล
บึงอ้อได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง

310,000

จานวน
เด็กเล็ก
2 ศูนย์

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมอาหาร
กลางวันอย่างเพียงพอและทั่วถึง

กอง
การศึกษา

170,000

170,000

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
อย่างเพียงพอและทั่วถึง

กอง
การศึกษา

1,100,000

1,200,000

1,200,000

จานวนเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
2 ศูนย์
จานวน
เด็กนักเรียน
100%

กอง
การศึกษา

80,000

90,000

90,000

เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ. ตาบล
บึงอ้อได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
อาหารกลางวันอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและเด็ก
เล็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

จานวน
เด็กเล็ก
2 ศูนย์

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
6 การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
-เพื่อเพิ่มศักยภาพของศูนย์พัฒนา
ครู/ผู้ดูแลเด็ก/
๕๐,๐๐๐
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กเล็ก
เจ้าหน้าที่
-เพื่อพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก โดยการ
ศพด.อบต.บึงอ้อ
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
7 โครงการการสนับสนุนวัสดุ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ ศึกษา
ศพด.อบต.บึงอ้อ ๒๐๐,๐๐๐
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อทาง
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย การศึกษาก่อน และสถานศึกษาใน
การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนา
วัยเรียนถึงระดับการศึกษาภาค
สังกัด อบต.บึงอ้อ
เด็กเล็กและสถานศึกษา
บังคับ
ในสังกัด อบต.บึงอ้อ
8 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
-เพื่อซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์
ศพด.อบต.บึงอ้อ ๖๕๐,๐๐๐
ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนา
พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัยแก่เด็ก
เด็กเล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์
และก่อสร้างที่สาหรับแปรงฟัน
-เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนและน่าอยู่
9 สร้างสนามเด็กเล่น
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทาง ด้าน
ลาน ค.ส.ล.
๓๐๐,๐๐๐
พร้อมอุปกรณ์
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
หนา ๐.๑๐ ม.
ของเด็ก และเป็นสถานที่
พร้อมอุปกรณ์
นันทนาการ ออกกาลังกายของเด็ก
เครื่องเล่นเด็ก
ในหมู่บ้าน
10 สนับสนุนยานพาหนะ
เพื่อนาส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไป ศพด.อบต.บึงอ้อ
2,000
แก่เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยังสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น
เมื่อมีเหตุจาเป็น

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
๕๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๗๐๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ครู/ผู้ดูแลเด็กเล็ก
มีศักยภาพมีความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

เด็กเล็ก เด็กปฐมวัยและ
นักเรียนในสถานศึกษา
มีวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ
การเรียนที่เพียงพอ

กอง
การศึกษา

๖๕๐,๐๐๐

๖๕๐,๐๐๐

ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการปรับปรุง/
ซ่อมแซมได้มาตรฐาน
น่าอยู่

กอง
การศึกษา

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ผ่านการ
ประเมินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

กอง
การศึกษา

5,000

5,000

5,000

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

เด็กมีอุปกรณ์
เครื่องเล่นเหมาะสม
ปลอดภัย และมี
พัฒนาการทุกด้าน
เหมาะสมตามวัย
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการดูแลอย่าง
ปลอดภัยและทันท่วงที

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่
๑

โครงการ
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

วัตถุประสงค์
-เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนตาม
แนวพระราชดาริ เช่น เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่
พื้นเมือง เพาะเห็ดฟาง ปลูกผักสวนครัว
ฯลฯ
-เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาฝึก
ปฏิบัติการใช้ชีวิตประจาวันและเพื่อเป็น
อาหารกลางวันของนักเรียน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โรงเรียน สพฐ.
ในสังกัด อบต.บึงอ้อ

๒๕๖๑
(บาท)
๘๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๘๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
5๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
5๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
5๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษาการ
ฝึกปฏิบัติในชีวิตประจาวันและ
เพื่อเป็นอาหารกลางวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาตาบล
และสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตาบลบึงอ้อ
โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
ด้านเทคโนโลยี

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในตาบล
-เพื่อให้มีสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการที่สะดวกและทันสมัยให้
ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมีคอมพิวเตอร์และสื่อ
การเรียนการสอนที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิน่

ค่าใช้จ่ายในโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ย
สาหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี

๒

3

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
๔๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
๔๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๔๐,๐๐๐

ศพด.อบต.บึงอ้อ
ทั้ง 2 ศูนย์

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ศพด.อบต.บึงอ้อ
ทั้ง 2 ศูนย์

-

85,000

95,000

105,000

115,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ ๑-๙

ตัวชี้วัด
(KPI)
ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
60%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-สามารถนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้วางแผนพัฒนาตาบล
-มีสถานที่ให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่สะดวกทันสมัย
ทันเหตุการณ์
ร้อยละของศูนย์ -ครูผู้ดูแลเด็กมีสื่อการเรียนการ
พัฒนาเด็กเล็กที่ สอนที่ทันสมัย เอื้อต่อการจัดการ
ผ่านเกณฑ์การ ศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ประเมินมากกว่า ท้องถิ่น และได้รับการฝึกอบรม
60%
เพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆ
จานวน
-เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียนศูนย์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการศึกษาและเสริมสร้าง
100%
พัฒนาการในการศึกษาเรียนรู้ได้
อย่างสมวัย และเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุน -เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์
ฐานออกกาลังกาย
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
การออกกาลังกายและ
กีฬาสาหรับการเล่นกีฬาและ
เครื่องมือและอุปกรณ์
สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
อุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย
การออกกาลังกาย
และอุปกรณ์สาหรับออก ประจาลานกีฬา
หมู่ที่ ๑-๙
กาลังกายประจาลานกีฬา -เพื่อจัดทาฐานต่างๆ สาหรับ
ออกกาลังกายและจัดซื้อ
เครื่องมือ/อุปกรณ์การ
ออกกาลังกายชนิดต่างๆ ฯลฯ
๒ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
เด็ก เยาวชน ประชาชน ๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
ประจาปี
ในตาบลได้แสดงออกถึง
หมู่ที่ ๑-๙
ความสามารถในการเล่น
กีฬาและเกิดความสามัคคี
-เพื่อปูองกันและลดปัญหา
ด้านยาเสพติด
๓ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งลานกีฬา -เพื่อก่อสร้างปรับปรุงสนาม
จานวนหมูบ่ ้านละ
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐
/ก่อสร้างปรับปรุงสนาม
กีฬาภายในหมู่บ้านหรือลาน
๑ สนาม และอุปกรณ์
กีฬาภายในหมู่บ้าน
กีฬาเอนกประสงค์สาหรับ
การเล่นครบชุด
เล่นกีฬาและออกกาลังกาย
ในที่สาธารณะ
-เพื่อถมบ่อน้าสร้างลานกีฬา
ของหมู่บ้าน
บนเนื้อที่สระน้าเดิมของ
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖5
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬาและ
อุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย
ประจาหมู่บา้ นทาให้สุขภาพ
แข็งแรงขึ้น

๒๕๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้แสดงออกถึงความ
สามารถด้านการกีฬาและเกิด
ความรัก ความสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ รู้อภัย

กอง
การศึกษา

๒,๔๐๐,๐๐๐

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ประชาชนมีลานกีฬา/สนามกีฬา
ภายในหมูบ่ ้านเพื่อเป็นประโยชน์
และเพื่อออกกาลังกาย

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑ โครงการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม -เพื่อให้นักเรียน/ประชาชนในตาบลมี
โรงเรียนในพื้นที่/ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
ความรู้ความเข้าใจมีเจตคติที่ดีต่อพุทธ
ประชาชน/
ศาสนาและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เด็กและเยาวชน
หรือส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรม
ตาบลบึงอ้อ
โดยการเข้าค่ายอบรม
ผู้บริหาร
-เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างเกิด
พนักงานส่วน
ประโยชน์ และศึกษาพระพุทธศาสนา
ตาบลและลูกจ้าง
โดยการบวชสามเณรในช่วงปิดภาคเรียน สมาชิกสภาฯ
-เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ มี
ศีลธรรมจริยธรรม
๒ การจัดงานวันเด็กประจาปี
-เพื่อให้เด็กเล็กและเยาวชนหรือ
เด็กและเยาวชน/ 2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
2๐,๐๐๐
ประชาชนในพื้นที่ตาบลได้มีส่วนร่วม
ประชาชน
ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจาปี
ตาบลบึงอ้อ

๒๕๖5
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐

จานวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

2๐,๐๐๐

ร้อยละความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า
60%
ร้อยละความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า
60%
ร้อยละความ
พึงพอใจไม่
น้อยกว่า
60%

๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
บวงสรวงอนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
บวงสรวงอนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

4 ถวายเทียนพรรษาประจาปี

-เพื่อจัดงานถวายเทียนพรรษาประจาปี
-เพื่อเป็นค่าจัดตกแต่งรถและขบวนแห่
เทียนพรรษาและค่าใช้จา่ ยตามโครงการ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
-นักเรียน/เด็กเยาวชน/ประชาชน
ในตาบลมีความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่
ดีต่อพุทธศาสนามากขึ้น และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการ
ศึกษาพระพุทธศาสนาบวช
สามเณรในช่วงปิดภาคเรียน
-คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ
มีศีลธรรมจริยธรรม และ
คุณธรรมในจิตใจมากขึ้น
-เด็กเล็กและเยาวชนหรือ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี เสริมสร้างความสามัคคี
ในชุมชน
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงาน
บวงสรวงอนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการถวาย
เทียนพรรษาประจาปี
-งานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 การจัดงานสงกรานต์ประจาปี -เพื่อจัดงานสงกรานต์ประจาปีและงาน
ประชาชน
30,000
30,000
30,000
30,000
และงานวันผู้สูงอายุ
วันผู้สูงอายุและค่าใช้จ่ายตามโครงการ
หมู่ที่ ๑-๙
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาเป็น ฯลฯ
-เพื่อให้ประชาชนและผู้สูงอายุในตาบล
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
7 การส่งเสริมศิลปะ
-เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
โรงเรียนในพื้นที่/ 30,000
30,000
30,000
30,000
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในท้องถิ่น เป็นการอนุรักษ์ประเพณี
ประชาชน
วัฒนธรรมอันดีในชุมชน
หมู่ที่ ๑-๙
8 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน, โรงเรียนในพื้นที่/ ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปราชญ์ชาวบ้านและจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ประชาชน
ปราชญ์ชาวบ้าน
และสืบทอดภูมิปญ
ั ญาชาวบ้านใน
หมู่ที่ ๑-๙
ท้องถิ่น
9

การจัดกิจกรรมโครงการเฉลิม
พระเกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ประชาชน
หมู่ที่ ๑-๙

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

1๐๐,๐๐๐

1๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
30,000

30,000
๕๐,๐๐๐

1๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ
-ประชาชนและผู้สูงอายุในตาบล
ความพึงพอใจไม่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัด
น้อยกว่า 60% งานประจาปีและวันผู้สูงอายุเป็น
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ให้สืบทอดต่อไป
ร้อยละ
-ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ความพึงพอใจไม่ ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อไป
น้อยกว่า 60%
ร้อยละ
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการ
ความพึงพอใจไม่ ส่งเสริมให้คงอยู่ต่อไป
น้อยกว่า 60% -ท้องถิ่นมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่เชี่ยวชาญ
และชานาญการในด้านต่างๆ
ร้อยละ
เพือ่ ให้ประชาชนได้เข้าร่วม
ความพึงพอใจไม่ กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติ
น้อยกว่า 60% และสนับสนุนส่งเสริมโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุ
ประสงค์

ที่

โครงการ

๑

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในบริเวณที่ทาการ
อบต.บึงอ้อ และลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและ
ผู้ที่มาติดต่อราชการ

2

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถของ
ทางราชการของ อบต.บึงอ้อ

3

ก่อสร้างลานจอดรถพร้อม
หลังคาสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ

เพื่อปูองกันทรัพย์สินของ
ทางราชการโดยก่อสร้าง
อาคารที่จอดรถสาหรับ
จอดรถราชการของ อบต.
บึงอ้อ
เพื่อให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการใน
หน่วยงาน อบต.บึงอ้อ

4

ก่อสร้างรั้วและประตู
พร้อมปูายชือ่ และท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพัก
บริเวณที่ทาการ อบต.
บึงอ้อ

5

ก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์ของที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
บึงอ้อ

-เพื่อก่อสร้างรั้วและ
ประตู พร้อมปูายชื่อ
ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ
และท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักบริเวณ
ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ

เปูาหมาย
ผลผลิตของโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในบริเวณที่ทาการ อบต.บึง
อ้อและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
พื้นที่เทคอนกรีต 700 ตาราง
เมตร
ก่อสร้างอาคารสาหรับจอดรถ
ราชการของ อบต.บึงอ้อ

ก่อสร้างลานจอดรถพร้อมหลังคา
สาหรับผู้มาติดต่อราชการ

ดาเนินการโดย ก่อสร้างประตู
สแตนเลส ขนาดกว้าง ๖ เมตร
จานวน ๒ ชุด และก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว
รวม ๓๙๙ เมตร และวางท่อ
ระบายน้าพร้อมบ่อพักยาวรวม
๒๑๘ เมตร พร้อมปูายชื่อ
เพื่อก่อสร้างอาคารโดม
ดาเนินการโดย ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ของที่ทาการ โดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง
องค์การบริหารส่วนตาบล 25 เมตร ยาว 30 เมตร
บึงอ้อ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
(บาท)
500,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
500,000

๒๕๖๔
(บาท)
500,000

๒๕๖5
(บาท)
500,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

๑,๕๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70%

ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการให้บริการ

1,000,000

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70%

กองช่าง

500,000

500,000

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70%
ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70%

ทรัพย์สินของทาง
ราชการได้รับการ
ปูองกันดูแลรักษา
ทาให้เกิดความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการในหน่วยงาน
อบต.บึงอ้อได้รับ
ความสะดวกมากขึ้น
ประชาชนหรือ
ผู้ที่มาใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจ
และได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการให้บริการ
ของสถานที่

กองช่าง

ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่า 70%

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

ปรับปรุงสานักงาน อบต.บึงอ้อ
(หลังเก่า)

7

ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ

8

ก่อสร้างราวกันตก
แผงกั้นทางลงบ้านผู้ใหญ่
ซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗

9

ถมที่สาธารณะประโยชน์
บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ที่ ๗

เพื่อถมบ่อให้เป็นที่สาธารณะ
ประโยชน์

10

หลังฝนถนนดี

เพื่อจ่ายเป็นค่ามันเชื้อเพลิง
น้ามันเครื่องจักร ค่าวัสดุและ
ค่าแรงให้กับ อบจ.นครราชสีมา
ที่มาดาเนินการซ่อมบารุงถนนใน
ตาบลบึงอ้อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
85๐,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
85๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
85๐,๐๐๐

1,000,000

1,000,000

1,000,000

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

๙๐,๐๐๐

พื้นที่จานวน ๑ ไร่
สูง ๓ ม.

๓๗๙,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

ถนนภายในหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๙

๒๐๐,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมสานักงาน
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
อบต.บึงอ้อ (หลังเก่า) ให้สามารถ
อาคารพื้นที่ 170
ใช้งานได้ หรือเพื่อใช้เป็นส่วน
ตารางเมตร
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น
กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร กลุ่ม
กองทุนต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุ และ
อื่นๆ ฯลฯ
-เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม และต่อ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
เติมอาคารที่ทาการ อบต.บึงอ้อ
และต่อเติมอาคาร
ให้มีศักยภาพมากขึ้น
ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ
-เพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
เพื่อก่อสร้างราวแผงกั้นทางลง
ราวแผงกั้นบ้านผู้ใหญ่
บ้านผู้ใหญ่ในซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗ ในซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๗

๒๕๖๑
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๓๗๙,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มพื้นที่การให้บริการ
และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ประชาชน
ได้มากขึ้น

-เพิ่มพื้นที่การให้บริการ
และการใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้มากขึ้น
-เพื่ออานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนได้มากขึ้น
ความพึงพอใจ ทางลงบ้านผู้ใหญ่
ของประชาชน มีราวแผงกั้นกันตก
ไม่น้อยกว่า เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
ร้อยละ 70 และทรัพย์สิน
ความพึงพอใจ มีพื้นที่เพื่อการสาธารณะ
ของประชาชน ประโยชน์ของหมู่บ้าน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
ความพึงพอใจ ถนนภายในตาบลบึงอ้อ
ของประชาชน ได้รับการซ่อมบารุงให้
ไม่น้อยกว่า สามารถใช้งานได้ดีขึ้น
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ ก่อสร้างถนน
๑.๑ ถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 สายปากทางบึงอ้อ – โตนด
ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 8.5 กม.
หมู่ที่ 4 สายปากทางบึงอ้อ – บ้านบุระไหว
ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน – หนองม่วง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลผิวจราจร 6 ม.
ระยะทาง 2,600 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน – อ่างหิน
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลผิวจราจร 6 ม.
ระยะทาง 2,500 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่ได้ ประชาชน
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
อบจ./
กองช่าง
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 สายบ้านนายพะยอม เจริญนอก-วัดบึงสมบูรณ์
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 295 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร
หมู่ที่ 1 สายบ้านนายสาราญ กลิ่นขจร-วัดบึงสมบูรณ์
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร
หมู่ที่ 1 ซอย 4 ต่อโครงการเดิม
กว้าง 4 ม. ยาว 196 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 6
กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 8 กว้าง 5 ม.ยาว 343 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. ตลอดสาย
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนางบ่าย - โครงการเดิม
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ปากทางบึงอ้อ – บุระไหว
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านอาจารย์สมเกียรติ
กว้าง 6 ม. ยาว 130 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 1 ปากทางบึงอ้อ – ตาบลพันดุง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ปากทางบึงอ้อ – โนนตาล
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 สายกลางหมู่บ้าน
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 600 ม.
พร้อมท่อระบายน้า 3 จุด พร้อมลงไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
800,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
800,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
800,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
800,๐๐๐

510,๐๐๐

510,๐๐๐

510,๐๐๐

510,๐๐๐

370,000

370,000

370,000

910,000

1,290,000

1,290,000

1,290,000

750,000

750,000

750,000

750,000

400,000

400,000

400,000

400,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

312,000

312,000

312,000

312,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

1,500,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

๒๕๖๑
(บาท)

370,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 83

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 2 สายบ้านนายบุญภพ โมพันดุง
กว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 500 ม. พร้อมลงไหล่ทาง
หมู่ที่ 2 ซอย 1
กว้าง ๔ เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 128 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า พร้อมลงไหล่ทาง
หมู่ที่ 2 ซอย 2
กว้าง ๔ เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอย 4
กว้าง ๔ เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอย 5
กว้าง ๓ เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอย 6
กว้าง ๓ เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอย 10
กว้าง 5 เมตร ยาว 691 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
หมู่ที่ 2 ซอยหนองสลักได (ประปา)
กว้าง ๕ เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอยศาลตาปู่ – ทางเชื่อมสายบึงอ้อ – สีมุม
กว้าง 5 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 ม. ตลอดสาย

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
1,250,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,700,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,700,000

๒๕๖5
(บาท)
1,700,000

360,000

360,000

360,000

360,000

520,000

710,000

710,000

710,000

440,000

600,000

600,000

600,000

600,000

180,000

250,000

250,000

250,000

250,000

170,000

250,000

250,000

250,000

1,660,000

2,350,000

2,350,000

2,350,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

810,000

810,000

810,000

810,000

๒๕๖๑
(บาท)

256,000

810,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 84

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางฉลิม้
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 0.50 ม. ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนางฉลิม้ – บ้านนายสุนทร
กว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 2 สายโนนตาล-สีมุม กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 1,700 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 2 ซอย 3 สายหนองสลักไดเชื่อมถนนบ้านนายสมบูรณ์
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 650 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 ซอยโชคอานวยพร้อมวางท่อเหลี่ยมระบายน้า
กว้าง 4 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. และก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
ระบายน้าใหม่ ขนาด 1.50*1.50*2 ช่องทางยาว 9 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางลงโรงเรียนกุ่มพะยา – ทางเชื่อม คสล.
บ้านบุระไหว กว้าง ๕ เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.
หมู่ที่ 3 สายหนองผงาด
กว้าง 4 ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายรวมใจพัฒนา
กว้าง 4 ม. ยาว 136 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประสิทธิ์ – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางลาดวน กว้าง 4 ม. ระยะทาง 200 ม. หนา
0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายไกร กว้าง 4 ม. ระยะทาง 100 ม. หนา
0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

2,960,000

๒๕๖๒
(บาท)
360,000

2,960,000

500,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
360,000

๒๕๖๔
(บาท)
360,000

๒๕๖5
(บาท)
360,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

500,000

500,000

500,000

12,500,000

12,500,000

549,500

549,500

549,500

4,725,000

4,725,000

644,000

644,000

644,000

300,000

300,000

380,800

380,800

380,800

3,000,000

3,000,000

1,050,000

1,050,000

1,050,000

450,000

450,000

450,000

450,000

220,000

220,000

220,000

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 85

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 3 สายศาลตาปู่
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 134 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัวคลี่
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 41 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเพ็ญศรี
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 60 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัวเลื่อน
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 58 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายหลังบึงกุ่มพะยา – บ้านบึงอ้อ
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 4,800 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัดกุ่มพะยา – วัดกุ่มพะยา
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 550 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัดป่าพุทธธรรม (วัดป่ากุ่มพะยา)
– ราชสีมาดากอน
กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ซอยสี่แยกบ้านกุ่มพะยา
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 144 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายหนุ่มเสก
กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านป้าสาราญ
กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายรอบบึงกุ่มพะยา
กว้าง 3.5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
300,000

๒๕๖๔
(บาท)
300,000

๒๕๖5
(บาท)
300,000

86,100

86,100

86,100

126,000

126,000

126,000

121,800

121,800

121,800

1,344,000

1,344,000

1,344,000

1,925,000

1,925,000

1,925,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

504,000

504,000

504,000

3,920,000

3,920,000

3,920,000

2,240,000

2,240,000

2,240,000

980,000

980,000

980,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 86

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 4 สายบุระไหว ซอย 2
ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 30 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
หมู่ที่ 4 สายวัดป่าบุระไหวเชื่อมหนองน้าใสพร้อมวางท่อระบายน้า
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จานวน ๖ ท่อน
หมู่ที่ 4 สายหนองน้าใส ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 4 สายบุระไหว-กุ่มพะยา พร้อมวางท่อระบายน้า
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จานวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน
หมู่ที่ 4 สายหนองม่วง
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 4 สายเหมืองหลังบ้านนายถวิล
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 5 จากสามแยก ซอย ๒ – บ้านนายเด่น
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายพิน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 สายปากทาง-โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๐ ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
71,400

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
71,400

๒๕๖๔
(บาท)
71,400

๒๕๖5
(บาท)
71,400

242,๐๐๐

242,๐๐๐

242,๐๐๐

242,๐๐๐

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,640,000

1,640,000

1,640,000

1,640,000

1,000,๐๐๐

3,500,๐๐๐

3,500,๐๐๐

3,500,๐๐๐

1,600,๐๐๐

1,600,๐๐๐

1,600,๐๐๐

1,600,๐๐๐

1,000,000

1,000,000

1,000,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

550,๐๐๐
1,000,000

หน้า 87

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายอุทัย-บ้านนายอ้อย
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ซอย 1
พื้นที่เทคอนกรีต 500 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ซอย 1 จากถนนลาดยาง-ศาลตาปู่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6
ม. ยาวรวม 362 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 2,172 ตรม. พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสุเวช-ทางเข้าบ้านนายเด่น กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 5 สายซอย 1 เชื่อมซอย 2
ขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน-อ่างหิน
ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงเรียนหนองกระโดน
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 700 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายวีระ-วัดหนองกระโดน
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสวง-บ้านนายเด่น
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 400 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายแก่น-บ้านนายเดือน
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 800 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ-หนองตะครอง
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 700 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

๒๕๖๔
(บาท)
200,000

๒๕๖5
(บาท)
200,000

350,000

350,000

350,000

1,086,000

1,086,000

1,086,000

520,000

520,000

520,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,830,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

880,000

880,000

880,000

880,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
200,000

1,086,000
520,000

520,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 88

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สายสระหนองน้อย-ทางแยกค่ายสระลูกเสือ
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 6 สายข้างวัด-ศาลตาปู่
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร
หมู่ที่ 6 สายทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 6 ม. ระยะทาง 500 ม.
หนา 0.15 ม พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 6 สายปากทางดอนมะเกลือ – หมู่บ้าน กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 30 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 6 สายบ้านนายสีนวล กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 50 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 6 สายบ้านนายบุญยัง กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 120 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 6 สายศาลตาปู่-สระหนองน้อย
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 130 เมตร
หมู่ที่ 6 สายหนองนา
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม.
หมู่ที่ 6 สายหนองฝ่าว
หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
หมู่ที่ 6 สายบ้านนางละมัย กว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 130 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 6 สายบ้านนางโสภา
ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 คุ้มเนินทอง-หลังเหมืองหนองปอบิด
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
1,500,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,500,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,500,000

๒๕๖5
(บาท)
1,500,000

๒๗0,000

๒๗0,000

๒๗0,000

๒๗0,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

45,000

45,000

45,000

45,000

75,000

75,000

75,000

75,000

240,000

240,000

240,000

240,000

๒๗0,000

๒๗0,000

๒๗0,000

๒๗0,000

360,000

360,000

360,000

360,000

420,000

420,000

420,000

195,000

195,000

195,000

160,000

160,000

160,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๗0,000

11,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 89

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สาย กม.16-หมู่ 7 ตาบลพันดุง
หนา 0.15 ม. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสวาท ได้สันเทียะ
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๔ ตารางเมตร
หมู่ที่ 7 สายซอย 8/1
ขนาดกว้าง 3.๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 7 ซอยศาลตาปู่ – โรงน้าดื่ม
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม.ยาวรวม 339 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,356 ตรม.พร้อมติดตั้ง
ปูายโครงการและไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 7 ซอยประปา
หนา 0.15 ม. กว้าง 3 ม. ระยะทาง 100 ม. พร้อมไหล่ทาง
หมู่ที่ 7 ซอยสะอาดพัฒนา
กว้าง 4 ม. ยาว 209 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบึงตาปู่
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทาง
หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเรืองพัฒนา กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 300 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 7 ซอยเกษตรพัฒนา กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 400 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนายแดง-ขวัญ ขนาด กว้างเฉลี่ย 2.5 ม.
ยาวรวม 220 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางม. พร้อมติดตั้งปูายโครงการ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
1,100,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,100,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,100,000

๒๕๖5
(บาท)
1,100,000

370,000

370,000

370,000

370,000

1,190,000

1,190,000

1,190,000

1,190,000

695,000

695,000

695,000

150,000

150,000

150,000

390,000

390,000

390,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

600,000

600,000

600,000

600,000

900,000

900,000

900,000

900,000

294,000

294,000

294,000

294,000

695,000

390,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 90

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านลุงเสริฐ-ป้าล้อม ขนาด กว้างเฉลี่ย 3 ม.
ยาวรวม 120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 360 ตารางม. พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
หมู่ที่ 7 สายบ้านผู้ใหญ่บ้าน ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวรวม
433 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
2,165 ตรม. พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
หมู่ที่ 7 ซอยสุขสวัสดิ์
กว้าง 4 ม. ยาว 277 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยสง่าพาโชค ขนาด กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวรวม
440 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
2,200 ตรม. พร้อมติดตั้งปูายโครงการ
หมู่ที่ 7 ซอยร่มเย็น
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางอุไร
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปา
กว้าง 4 ม. ยาว 457 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 1
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 2
กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 3
กว้าง 4 ม. ยาว 216 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปาซอย 4
กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมลงไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. ตลอดสาย

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
190,000

๒๕๖๔
(บาท)
190,000

๒๕๖5
(บาท)
190,000

1,097,000

1,097,000

1,097,000

510,000

510,000

510,000

1,114,000

1,114,000

1,114,000

160,000

160,000

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

1,010,000

370,000

370,000

370,000

510,000

510,000

510,000

400,000

400,000

400,000

730,000

730,000

730,000

๒๕๖๑
(บาท)
190,000

๒๕๖๒
(บาท)

1,097,000

1,114,000

370,000

730,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 91

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 5
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 6
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา
กว้าง 5 ม. ยาว 669 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา ซอย 1
กว้าง 4 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา ซอย 2
กว้าง 4 ม. ยาว 182 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา ซอย 3
กว้าง 4 ม.ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทางลูกรัง กว้าง 0.50 ม. ตลอดสาย
หมู่ที่ 8 สายโรงงานแคลบอร์ด
กว้าง 4 ม. ยาว 151 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 โนนตาลใหญ่ - ตาบลสีมุม
กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม.
หมู่ที่ 9 บ้านบึงสมบูรณ์ - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาลใหญ่
กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์-นายแปว
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕ ตารางเมตร
หมู่ที่ 9 สายบ้านนางปราณี
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๘ ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

270,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
2,110,000

๒๕๖๔
(บาท)
2,110,000

๒๕๖5
(บาท)
2,110,000

2,110,000

2,110,000

2,110,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

330,000

330,000

330,000

340,000

340,000

340,000

480,000

480,000

480,000

281,000

281,000

281,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

95,000

95,000

95,000

95,000

๒๕๖๒
(บาท)

300,000

330,000
340,000

281,000

9,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 92

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 9 ซอย 4
กว้าง 4 ม. ยาว 191 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 ซอย 5
กว้าง 5 ม. ยาว 473 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – สีมุม ระยะทาง 1,220 ม.
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 9 สายบึงอ้อ–บ้านนายถวัลย์ เชือ่ มจากถนนคอนกรีต
เดิม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง
ยาวรวม 224 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยด้านละ 0.50 ม.
หมู่ที่ 9 สายหนองรังกา – บ้านโนนตาล
ระยะทาง 1,120 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์ – บ้านนางทองมี
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายพรม แจ้งไพร
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวรวม 81 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 343 ตรม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนางทองแม้น ขนาด กว้างเฉลี่ย 4 ม.
ระยะทาง 164 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
350,000

๒๕๖๔
(บาท)
350,000

๒๕๖5
(บาท)
350,000

1,110,000

1,110,000

1,110,000

1,110,000

3,050,000

3,050,000

3,050,000

3,050,000

532,000

532,000

532,000

2,240,000

2,240,000

2,240,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

๒๕๖๑
(บาท)
350,000

๒๕๖๒
(บาท)

1,110,000

532,000

2,240,000

129,000

129,000

129,000

129,000

129,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 93

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ - กุ่มพะยา
ลงหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 2,000 ม.
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ - หนองกระทุ่ม
ระยะทาง 2,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 1 โรงแป้ง กว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 1,000
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 1 ซอย 6 ลงหินคลุกผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 870 เมตร
หมู่ที่ 1 ซอย 9 ลงหินคลุกผิวจราจร หนา ๐.๑๕ เมตร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 460 เมตร
หมู่ที่ 1 ถนนเลียบเหมืองสายหนองเรือ
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 สายหนองม่วง – หนองแดง – พันดุง
ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 1,100 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายสมชาย ศรอินทร์ กว้างเฉลี่ย 4 ม.
ระยะทาง 112 ม.หนา 0.15 ม.พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 1 ทางสาธารณะรอบวัดบึงสมบูรณ์
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 2 สายหนองระเวียง-หนองกระทุ่ม
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 แยกบ้านนางฉลิ้ม–บ้านนางรอด
ลงหินคลุกกว้าง 2.50 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อ ขนาด Ø 0.30 ม. จานวน 3 ท่อน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

290,000

10,000

๒๕๖๒
(บาท)
600,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
600,000

๒๕๖๔
(บาท)
600,000

๒๕๖5
(บาท)
600,000

718,000

718,000

718,000

718,000

600,000

600,000

600,000

290,000

290,000

290,000

1,288,000

1,288,000

1,288,000

1,344,000

1,344,000

1,344,000

129,000

129,000

129,000

25,000

25,000

25,000

150,000

150,000

150,000

150,000

340,000

340,000

340,000

340,000

30,000

30,000

30,000

290,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 94

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 2 สายหนองสลักไดเชื่อมหนองขาว หมู่ 8
กว้างเฉลี่ย 3.5 ม. ระยะทาง 700 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 ซอย 3 ลงหินคลุก หนา 0.15 ม. พร้อมเสริมคันทาง
ดิน 0.50 ม. กว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 1,500 ม.
หมู่ที่ 2 ซอย 8 (นายสุรยิ า - หนองระเวียง)
ลงหินคลุก กว้าง 5 ม.ยาว 576 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 ซอย 9 (บ้านนางล้อม - หนองระเวียง)
ลงหินคลุก กว้าง 4 ม.ยาว 630 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 ซอยบ้านนายชั้น เชื่อมถนนบ้านบึงอ้อ-อาเภอเมือง
กว้างเฉลี่ย 5 ม.ระยะทาง 1,850 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 สายบ้านนางฉลิม้ ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้างเฉลี่ย
3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 2 สายนาบน – วัดป่าเจริญธรรม ลงหินคลุกเสริมดิน
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. เสริมดินสูง 1.00 ม.
หมู่ที่ 2 สายหนองระเวียง ลงหินคลุก หนา 0.15 ม. พร้อม
เสริมคันทางดิน 0.50 ม. กว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 750 ม.
หมู่ที่ 3 สายรอบบึงกุ่มพะยา กว้าง 3.5 ม. ระยะทาง 400 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมเสริมดินคันทาง 0.50 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางวัดป่ากุ่มพะยา จากศาลตาปู่-ราชสีมา
ดากอน กว้าง 6 ม. ระยะทาง 1,500 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 ซอยบ้านป้าสาราญ
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม.หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

250,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
260,000

๒๕๖๔
(บาท)
260,000

๒๕๖5
(บาท)
260,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

1,120,000

250,000

250,000

250,000

250,000

378,000

378,000

378,000

470,000

470,000

470,000

71,000

71,000

71,000

730,000

730,000

730,000

730,000

560,000

560,000

560,000

560,000

210,000

210,000

210,000

900,000

900,000

900,000

900,000

320,000

320,000

320,000

320,000

๒๕๖๒
(บาท)

470,000
71,000

210,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 95

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 3 ซอยหนุ่มเสก
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 900 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 สายหลังบ้านนายถวิล-วัดป่ากุ่มพะยา
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาณหินคลุก ๒๔๙ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร
จานวน ๒ จุดๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายสวิดเชื่อมถนนสายสระหนองน้าใส
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวรวม 380 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายถวิล (ซอย 1 ทางข้ามเหมือง)
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 500 ม.
หมู่ที่ 4 สายสะพานเหมืองน้า-บ้านบึงอ้อ
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,250 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 4 สายสระหนองขี้กระทา-เหมืองน้าหลังบ้านนายถวิล
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 500 ม.
หมู่ที่ 4 สายหนองม่วง
ผิวจราจร 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 600 ม.
หมู่ที่ 5 สายนาลุงใย ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณหินคลุก ๑,๒๑๘ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ-โคกกระพี้
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาณหินคลุก ๙๕๘ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน-อ่างหิน
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ปริมาณหินคลุก ๑,๓๐๕ ลูกบาศก์เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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272,000
1,050,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 96

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายชัด ยกระดับถนนหินคลุก
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 84 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายกลาง-วัดหนองกระโดน
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 230 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโดน
กว้าง 4 ม. ยาว 238 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอยรอบวัด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 560 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอย 1 รวมซอย 2
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 280 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนายมานพ ยกระดับถนนหินคลุก
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 80 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอยบ้านนางธนธรณ์ ควรมี
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาวรวม 150 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอยคุ้ม 3 – คุ้ม 4
ลงหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 80 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ-หนองตะครอง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 700 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายวีระ-วัดหนองกระโดน
กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายสวง-บ้านนายเด่น
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 400 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายบ้านสมโภชน์-บ้านสุเวช
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 50 ม.หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 97

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สายข้างวัดดอนมะเกลือไปหนองกระโดน
ลงหินคลุกผิวจราจรหนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม.
ระยะทาง 700 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 6 สายหลังวัดดอนมะเกลือ-ถนนโคกกรวดโนนไทย
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,200 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 สายหนองนา กว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม.หนา
0.15 ม.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 800 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 สายหนองฝ่าว กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.กว้าง 4 ม. ระยะทาง 1,000 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 สายหลังเหมืองหนองไข่เน่า
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 2,000 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 สายซอย 5
กว้าง 3.5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 103 ม.
หมู่ที่ 6 สายหนองกระโดน-บ้านอ่างหิน
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 800 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 6 สายหลังเหมือง-รังงาม ลงหินคลุก ผิวจราจรหนา
0.15 ม.กว้าง 5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 6 สายหนองกระโดน-รังงาม (หลังเหมือง)
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 2,500 ม.
หมู่ที่ 6 สายสระหนองน้อย-สระหนองกระโดน ลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยสุขประเสริฐ พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด
ศูนย์กลาง 80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านพี่หมอน พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด
ศูนย์กลาง 80 ม. ระยะทาง 100 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 98

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 7 ซอยสง่าพาโชค พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด
ศูนย์กลาง 80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 สายรอบหมู่บ้านซอยศาลตาปู่-วัดหนองกระทุ่ม
พร้อมท่อระบายน้า ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 750 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมท่อระบายน้า
หมู่ที่ 7 ซอยเกษตรพัฒนา ก่อสร้างถนนหินคลุกระยะทาง
400 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านยายหมึก พร้อมวางท่อระบายน้าขนาด
ศูนย์กลาง 80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านน้ายาว พร้อมวางท่อระบายน้าขนาด
ศูนย์กลาง 80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยร่มเย็น พร้อมวางท่อระบายน้าขนาดศูนย์กลาง
80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยผาสุก พร้อมวางท่อระบายน้าขนาดศูนย์กลาง
80 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยประปา กว้าง 5 ม. ยาว 503 ม. สูง 0.65 ม.
ปริมาตรหินคลุก 388 ลบ.ม. ปริมาตรดินเสริม 1,458 ลบ.ม.
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านนางจอง
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวรวม 362 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยเล้าไก่ กว้าง 4 ม. ยาว 636 ม. หนา 0.10 ม.
ปริมาตรหินคลุก 254 ลบ.ม.
หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเรืองพัฒนา-ศาลตาปู่
กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยสะอาดพัฒนา-วัดหนองกระทุ่ม-ซอยเล้าไก่
ก่อสร้างถนนหินคลุกหนา 0.15 ม.ระยะทาง 500 ม.
กว้าง 4 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 99

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 7 สายวัดหนองกระทุ่ม-บึงกุ่มพะยา
ลงหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาวรวม 1,000 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก 498 ลบ.ม.
หมู่ที่ 8 ประปา ซอย 1
ระยะทาง 198 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 8 ประปา ซอย 3
ระยะทาง 210 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา (ซอย 3)
ระยะทาง 430 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 8 สายบึงโพน – โนนตะราด
ระยะทาง 1,310 ม. กว้าง 6 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 8 สายรอบหนองโสน
ระยะทาง 2,150 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 8 สายรอบบึงแวง
ระยะทาง 3,000 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์ – บ้านนายแปว
ระยะทาง 1,000 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – สีมุม
ระยะทาง 1,220 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.10 ม.
หมู่ที่ 9 สายบึงอ้อ – หนองรี ลงหินคลุกผิวจราจร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 9 สายหนองรังกา – บ้านโนนตาล
กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านอาจารย์สมเกียรติ – คลองส่งน้า – หนองรี
กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
800,๐๐๐

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
800,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
800,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
800,๐๐๐

71,000

71,000

71,000

71,000

75,000

75,000

75,000

75,000

157,000

157,000

157,000

698,000

698,000

698,000

775,000

775,000

775,000

775,000

1,338,000

1,338,000

1,338,000

1,338,000

600,000

600,000

600,000

269,000

269,000

269,000

430,000

430,000

430,000

430,000

530,000

530,000

530,000

530,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

698,000

430,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 100

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.3 ถนน
หินคลุก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 9 สายหนองรี – กม.9
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – กุ่มพะยา
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

710,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
400,000

๒๕๖๔
(บาท)
400,000

๒๕๖5
(บาท)
400,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
หินคลุกที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 101

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ถนน
ลูกรัง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 ซอย 6
ลงลูกรังขนาด กว้าง 4 ม. ระยะทาง 460 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 9
ลงลูกรังขนาด กว้าง 4 ม. ระยะทาง 460 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 สายหลังบ้านนายอุทยั (วัดป่าหนองสะแก)
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 400 ม.
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ – หนองกระทุ่ม
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 3,200 ม.
หมู่ที่ 1 สายไร่นายจันทร์ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 500
ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 1 สายนานายชวน กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 1 สายหนองเรือ กว้างเฉลี่ย 4 ม. ระยะทาง 500 ม.
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 ซอย 9 (บ้านนางล้อม)
ลงลูกรังขนาด กว้าง 5 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 จากนาน้อยหนองสะแก
ผิวจราจร 4 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 820 ม.
หมู่ที่ 3 สายหนองผงาด (บ้านครูแอ๊ด) กว้าง 4 ม.
ระยะทาง 410 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 2 จากนาบนวัดป่า ผิวจราจร 6 ม. หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 1,400 ม.
หมู่ที่ 3 สายสี่แยกศาลตาปู่ – โรงงานโคราชยูไนเต็ด
ลงลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 1,650 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
51,000

๒๕๖๔
(บาท)
51,000

๒๕๖5
(บาท)
51,000

51,000

51,000

51,000

51,000

200,000

200,000

200,000

200,000

350,000

350,000

350,000

350,000

100,000

100,000

100,000

130,000

130,000

130,000

100,000

100,000

100,000

15,000

15,000

15,000

90,000

90,000

90,000

250,000

250,000

250,000

234,000

234,000

234,000

234,000

200,000

200,000

200,000

200,000

๒๕๖๑
(บาท)
51,000

๒๕๖๒
(บาท)

15,000
90,000
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
ลูกรังที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 102

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ถนน
ลูกรัง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางบัวคลี่
ลงลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเพ็ญศรี
ลงลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายหนุ่มเสก – บ้านหนองกระโดน
ลงดินเสริมถนน ปริมาตร 200 ลบ.ม. ลงลูกรังกว้าง 5 ม.
หนา 0.15 ม. ระยะทาง 900 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนางสาวบัวเลื่อน
ลงลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว 58 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแม่น
ลงลูกรังกว้าง 3 ม. ยาว 450 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายบ้านนายธีรพล
ลงลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 ซอย 2 – ซอย 3 จากที่นางสมโภชถึงที่นายสุเวช
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาวรวม 380 ม.
หมู่ที่ 5 สายรอบสระหนองกระโดน
ระยะทาง 390 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดนเชื่อมซอย 5
ระยะทาง 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยสง่าพาโชค ก่อสร้างถนนลูกรัง หนา 0.15 ม.
กว้าง 3 ม. ระยะทาง 200 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยเกษตรพัฒนา ผิวจราจร 3 ม. หนา 0.20 ม.
พร้อมลงดินเสริมถนนสูง 0.50 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยสะอาดพัฒนา-วัดหนองกระทุ่ม ก่อสร้างถนน
ลูกรัง หนา 0.15 ม. กว้าง 5 ม. ระยะทาง 500 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
4,000

๒๕๖๔
(บาท)
4,000

๒๕๖5
(บาท)
4,000

5,000

5,000

5,000

130,000

130,000

130,000

130,000

5,000

5,000

5,000

5,000

12,000

12,000

12,000

12,000

14,000

14,000

14,000

180,000

180,000

180,000

142,000

142,000

142,000

60,000

60,000

60,000

20,000

20,000

20,000

149,000

149,000

149,000

50,000

50,000

50,000

๒๕๖๒
(บาท)
4,000

5,000

180,000
142,000

20,000
149,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
ลูกรังที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 103

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ถนน
ลูกรัง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 8 บ้านนางอาพร-บึงแวง
ลงลูกรังหนา 0.20 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 366 ม.
วางท่อ คสล. ขนาด Ø 60 ม. จานวน 7 ท่อน
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนา ซอย 3 กว้าง 5 ม.
ยาว 227 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 170 ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – กุ่มพะยา
กว้าง 4 ม. ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายหนองรี - กม.9
กว้าง 5 ม. ยาว 414 ม. สูง 0.65 ม. ปริมาตรลูกรัง
257 ลบ.ม. ปริมาตรดินเสริม 993 ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 สายเส ถือเดช - หนองรี กว้าง 5 ม. ยาว 4,500 ม.
สูง 0.10 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 2,295 ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์ – นายแปว
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายแยกนาตาจันทร์-หนองรี ยกระดับถนนดิน
0.50 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 1,087 ม. สูง 0.65 ม.
ปริมาตรลูกรัง 676 ลบ.ม. ปริมาตรดินเสริม 2,608 ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 บ้านอาจารย์สมเกียรติ –คลองส่งน้า - หนองรี
ลงลูกรังหนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. ยาว 2,500 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – สีมุม
ระยะทาง 1,220 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

๒๕๖๔
(บาท)
200,000

๒๕๖5
(บาท)
200,000

21,000

21,000

21,000

220,000

220,000

220,000

220,000

152,000

152,000

152,000

152,000

200,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

390,000

390,000

390,000

390,000

300,000

300,000

300,000

443,000

443,000

443,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

21,000

200,000

200,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
ลูกรังที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 104

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ถนน
ดิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 สายหนองแดง – พันดุง เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับ
ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ระยะทาง 800 ม. ลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ซอยหนองแดง
ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา0.15 ม.
หมู่ที่ 1 สายหลังบ้านนายอุทยั
ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 430 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 สายหนองกระทุ่ม (บ้านตาแม้น) - หนองระเวียง
กว้าง 6 ม. ยาว 860 ม. หนา 0.15 ม. สูง 0.60 ม.
หมู่ที่ 2 ซอยสมหวัง
ผิวจราจร กว้าง 4 ม. หนา 0.50 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 2 สายนาบนหนองสะแก
กว้าง 6 ม. หนา 0.50 ม. ระยะทาง 1,400 ม.
หมู่ที่ 2 สายนาน้อย - หนองสะแก
ลงดินซ่อมแซมถนนปริมาตร 120 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังกว้าง
4 ม.ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 ทางคันดินจากนาบน-โนนตาล
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 850 ม.
หมู่ที่ 4 สายหลังบ้านนายถวิล –วัดป่ากุ่มพะยา
กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 ม. สูง 1 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระทุ่ม-หนองผงาด
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวรวม 50 ม. หนา 0.50 ม.
หมู่ที่ 6 สระหนองน้อย - หนองกระโดน
ลงดินเสริมถนน สูง 0.50 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม.
หมู่ที่ 6 สายถนนเหมือง – หนองไข่เน่า
ผิวจราจร 4 ม. หนา 0.50 ม. ระยะทาง 2,000 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
46,000

๒๕๖๔
(บาท)
46,000

๒๕๖5
(บาท)
46,000

140,000

140,000

140,000

60,000

60,000

60,000

60,000

320,000

320,000

320,000

320,000

355,000

355,000

355,000

355,000

480,000

480,000

480,000

90,000

90,000

90,000

90,000

250,000

250,000

250,000

250,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,213,000

1,213,000

1,213,000

1,213,000

120,000

120,000

120,000

120,000

480,000

480,000

480,000

๒๕๖๑
(บาท)
46,000

๒๕๖๒
(บาท)

140,000

480,000

2,000,000

2,000,000

480,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
ดินที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 105

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ถนน
ดิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สายหนองกระโดนพันดุง – วัดป่าพุทธธรรม
(วัดป่ากุ่มพะยา) กว้าง 4 ม. หนา 0.30 ม.
ระยะทาง 700 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า 2 จุด
หมู่ที่ 8 สายโนนตาล – หนองสะแก
ยกระดินถม0.50 ม. สูง 0.65 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 957 ม.
ปริมาตร ลูกรัง 739 ลบ.ม. ปริมาตรดินเสริม 2,775 ลบ.ม.
หมู่ที่ 8 สายรอบหนองขาว
ยกระดินถม 0.50ม. สูง 0.65 ม. กว้าง 5 ม. ยาว 568 ม.
ปริมาตรลูกรัง 438 ลบ.ม.ปริมาตรดินเสริม 1,647 ลบ.ม.
หมู่ที่ 8 สายหลัก - นาตุ้ม (มิตรภาพ)
ลงดินเสริมถนน สูง 0.80 ม. กว้าง 6 ม. ยาว 940 ม.
หมู่ที่ 8 สายมิตรภาพ – ทุ่งนา
ระยะทาง 335 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.50 ม.
หมู่ที่ 9 สายแยกนาตาจันทร์ – กม.9
ระยะทาง 800 ม. กว้าง 5 ม. หนา 0.50 ม.
หมู่ที่ 9 สายหลังบ้านนางอุทิศ-บ้านนางทองแม้น
ระยะทาง 335 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.50 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนางปราณี เปียสันเทียะ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาวรวม 47 ม. หนา 0.50 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
77,000

๒๕๖๔
(บาท)
77,000

๒๕๖5
(บาท)
77,000

420,000

420,000

420,000

420,000

252,000

252,000

252,000

252,000

385,000

385,000

385,000

58,000

58,000

58,000

174,000

174,000

174,000

174,000

58,000

58,000

58,000

58,000

14,000

14,000

14,000

14,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

385,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนน
ดินที่ได้รับ
การก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 106

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ – ตาบลพันดุง ก่อสร้างผิวจราจร
ลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 2,700 ม.
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ – โนนตาลใหญ่ ก่อสร้างผิวจราจร
ลาดยาง กว้าง 9 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ – โตนด
ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 8 ม. ระยะทางยาว 11 กม.
หมู่ที่ 1 สายบึงอ้อ – โนนตาล
ปรับเกรดผิวจราจร เทลาดยางกว้าง 9 ม.
หมู่ที่ 1 สายนาหนองแดง - พันดุง เกรดเกลี่ยปรับแต่งบด
ทับถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 ม.ยาว 1,000 ม. และลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมลงลูกรัง
ทางแยก กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 สายหลังโรงเรียนบ้านบึงอ้อ ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 1 สายหนองแดง-ตาบลพันดุง ปรับปรุงยกระดับถนน
หินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร ปริมาณหินคลุก ๗๔๗ ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 2 สายบ้านนายสุริยา เกรดเกลีย่ ปรับแต่งบดทับถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ระยะทาง 100 เมตร และลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 2 ซอย 10 (สายหนองสลักได – หนองขาว) เกรด
เกลี่ยปรับแต่งบดทับถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4. ม. ยาว 400
ม.และลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
7,200,000

๒๕๖๒
(บาท)
7,200,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
7,200,000

๒๕๖๔
(บาท)
7,200,000

๒๕๖5
(บาท)
7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

7,200,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

100,000

100,000

100,000

100,000

280,000

280,000

280,000

280,000

500,000

500,000

500,000

500,000

642,000

642,000

642,000

642,000

240,000

240,000

240,000

240,000

39,000

39,000

39,000

46,000
39,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 107

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 1 ปรับปรุงถนน
-สายซอย 6 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 832 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
-สายวรัญญา แสงชาติ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
-สายนายจาลอง ปนสันเทียะ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
-สายบึงอ้อ – บ้านกุ่มพะยา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
-สายบึงอ้อ – พันดุง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
-สายนางกินรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร
-สายกองพันทหารช่าง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร
-สายบึงกะเตนนายจันทร์ ลับสันเทียะ ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 2 ซอย 8 (สายบ้านนายสมบูรณ์)
เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร
ยาว 400 เมตร และลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 2 สายหนองกระทุ่ม - สีมุม ลงลูกรัง ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 2 สายหมาบหวาย – หนองแดง ปรับปรุงถนน
หินคลุกระยะทาง 985 ม.กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

39,000

๒๕๖๒
(บาท)
360,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
360,000

๒๕๖๔
(บาท)
360,000

๒๕๖5
(บาท)
360,000

92,000

92,000

92,000

92,000

160,000

280,000

280,000

280,000

591,000

591,000

591,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 108

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 2 สายหมู่ 2 – ทางเชื่อมสายหนองรังกา หมู่ 9
ปรับปรุงถนนหินคลุกระยะทาง 1,200 ม.กว้าง 4 ม.
หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 สายนาบน - หนองสะแก ลงดินขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 744 เมตร หนา 0.30 เมตร
หมู่ที่ 2 ซอยประปา ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 ม.
ยาว 1,130 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 ซอย 7 ปรับปรุงถนนหินคลุกระยะทาง 550 ม.
กว้าง 4 ม. หนา 0.10ม.
หมู่ที่ 2 ซอย 9 ปรับปรุงถนนหินคลุก ระยะทาง 230
เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตร
หมู่ที่ 2 ซอย 10 ปรับปรุงถนนหินคลุก ระยะทาง 500 ม.
กว้าง 4 ม. หนา 0.10 ม.
หมู่ที่ 2 สายจากหมู่ 9 ไปบึงอ้อ – หมู่ 8
ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง พื้นที่ประมาณ 500 ตร.ม.
หมู่ที่ 3 สายข้างโรงเรียนกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา
ซ่อมแซมถนนลูกรัง ระยะทาง 650 ม. กว้าง 5 ม.
หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 ซอยหนุ่มเสก
ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 ทางเข้าวัดกุ่มพะยา ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5 ม. ยาว 356 ม. หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 สายวัดป่ากุ่มพะยา เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,300 ม. และลงลูกรัง กว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
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250,000

50,000

50,000
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159,000
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๒๕๖๒
(บาท)

300,000
157,000

99,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 109

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัดป่าพุทธธรรม (กุ่มพะยา)
เทคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 600 ม.
หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 สายเล้าไก่ เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับถนนลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 700 ม.
หมู่ที่ 3 สายกลางบ้านกุ่มพะยา เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้างเฉลี่ย 5 ม.ยาว 250 ม. หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 3 สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระยะทาง 500 ม. ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายหลังวัดกุ่มพะยา – บ้านบึงอ้อ
ลงดินซ่อมแซมถนน ปริมาตร 120 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรัง
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมยกระดับระยะทาง 800 ม.
หมู่ที่ 3 สายหลังบึงกุ่มพะยา เกรดเกลีย่ ปรับแต่งบดทับถนน
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 500 ม. และลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย
4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 สายเลียบเหมือง - บ้านบึงอ้อ
กว้าง 4 ม. ยาว 1,250 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 สายหนองม่วง
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 4 สายบ้านนายถวิล (ซอย 1-ทางข้ามเหมือง)
กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม.
หมู่ที่ 4 ซอย 1 ด้านหลังโรงเรียนบุระไหว ปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม.ระยะทาง 400 ม.
หมู่ที่ 4 ซอย 1 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง
1,500 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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๒๕๖๓
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150,000

150,000
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(บาท)

93,000
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260,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 110

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 4 ซอย 3 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ซอย 4 (หนองกระโดน - หนองม่วง)
ลงลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน - โคกกระพี้
ลงลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 2,700 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้า จานวน 6 จุดๆ ละ 7 ท่อน
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ - หนองตะคลอง
ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายทางเข้าหมู่บ้านหนองกระโดน
ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง พื้นที่ประมาณ 1,000 ตร.ม.
หมู่ที่ 5 คุ้ม 3
ลงหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ – หนองตะคลอง
ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 2,900 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายซอย 4 – หนองอีเหนี่ยง
ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายมาบประดู่ เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับถนนลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,800 ม.
หมู่ที่ 5 สายซอย 1 – ซอยหนุ่มเสก
ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงเรียนหนองกระโดน – ปากทางเข้า
หมู่บ้าน ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 111

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สายศาลากลางหมู่บ้าน – สระตะวันตกหมู่บ้าน
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว ๑23 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หมู่ที่ 6 สาย กม.16 – ตาบลพันดุง
ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,026 เมตร หนา 0.1๕
เมตร ปริมาตรหินคลุก 513 ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 6 สายทุ่งนาหนองเขว้า ลงลูกรัง ระยะทาง 1,000
เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 สายหนองกระโดน – รังงาม ลงลูกรัง ระยะทาง
2,000 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 สายถนนคันเหมืองบ้านดอนมะเกลือ
ลงดินปรับปรุงคันเหมือง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ความยาวรวม
30 ม. ปริมาตรดินถม 200 ลบ.ม.
หมู่ที่ 6 สายวัดดอนมะเกลือ – ลานมัน เกรดเกลี่ยปรับแต่ง
บดทับถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หมู่ที่ 6 สายคุ้มเนินทอง – หนองกระโดน
เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5 ยาว
1,300เมตร และลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 สายหน้าวัด – ลานมัน ลงลูกรัง ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 6 สายทางเข้าหมู่บ้านดอนมะเกลือ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาวรวม 362 ม. หนาเฉลี่ย 0.15
ม. หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,172 ตารางม. พร้อม
ติดตั้งปูายโครงการ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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60,000

60,000

294,000

570,000

570,000

570,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 112

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 7 สายซอยทวีโชค
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวรวม 1,200 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 สายซอยรุ่งเรืองพัฒนา
ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 340 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 สายซอยร่มเย็น
ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 7 สายซอยเกษตรพัฒนา ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม.
ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขุดร่องระบายน้า
หมู่ที่ 7 ซอยบ้านผู้ใหญ่ว่าย
ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,300 ม.
หมู่ที่ 7 สายซอย 8
กว้างเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายโนนตาลใหญ่ – สีมุม เทคอนกรีตวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. Ø 0.60 จานวน 1 จุดๆ ละ 7 ท่อน
พร้อมเทคอนกรีตปากและท้ายท่อ ลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายโนนตาลใหญ่ – สีมุม ซอย 2 ลงหินคลุก
กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายโนนตาลใหญ่-โนนตะราช
ลงหินคลุก ยาว 870 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายบ้านน้อยพัฒนาซอย 2 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย
4 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 1 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
169,000

๒๕๖๔
(บาท)
169,000

๒๕๖5
(บาท)
169,000

112,000

112,000

112,000

112,000

29,000

29,000

29,000

29,000

105,000

105,000

105,000

105,000

800,000

800,000

800,000

800,000

644,000

644,000

644,000

1,460,000

1,460,000

1,460,000

1,460,000

105,000

105,000

105,000

105,000

510,000

760,000

760,000

760,000

760,000

87,000

130,000

130,000

130,000

130,000

52,000

105,000

105,000

105,000

105,000

๒๕๖๑
(บาท)
169,000

650,000

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 113

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 2 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 2/1 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4
เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 5 ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 8 สายรอบหนองโสน
ช่วงที่ 1 ลงดินเสริมถนนสูง 1 เมตร กว้าง 2 เมตร
พร้อมลงลูกรังผิวจราจร หนา 0.15 ม. กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
ช่วงที่ 2 ลงลูกรังหนา 0.15 ม.กว้าง 5 เมตร ยาว 2,150
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้าขนาด ø 0.60 เมตร 7 ท่อน
หมู่ที่ 8 โนนตาลใหญ่ – หนองสะแก ลงหินคลุก
หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร ยาว 900 เมตร
หมู่ที่ 8 สายโรงงานแคลบอร์ด – หนองสะแก ลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร
หมู่ที่ 8 สายบึงโพน – หนองสะแก เกรดเกลี่ยปรับแต่งบด
ทับถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 800 เมตร และลง
ลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร
หมู่ที่ 9 สายวัดป่าเจริญธรรม (วัดป่าหนองสะแก) –
โนนตาล ลงหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,260 เมตร
หมู่ที่ 8 สายรอบบึงแวง เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับ
ถนนลูกรังกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ยาว 2,700 เมตร
หมู่ที่ 8 สายโนนตาลใหญ่ - โคกแขวน
ผิวจราจร 6 เมตร ระยะทาง 620 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
52,000

๒๕๖๒
(บาท)
140,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
140,000

๒๕๖๔
(บาท)
140,000

๒๕๖5
(บาท)
140,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

40,000

200,000

200,000

200,000

200,000

940,000

940,000

940,000

940,000

765,000

765,000

765,000

765,000

66,000

210,000

210,000

210,000

210,000

111,000

250,000

250,000

250,000

250,000

630,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,600,000

210,000

210,000

210,000

210,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 114

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.4 ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 9 สายหนองกา – โนนตาล ลงลูกรัง หนา 0.15
เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายแช่ม – สี่แยกบ้านนายแสตมป์
กว้าง 5 ม. ยาว 499 ม. หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 9 สายบึงอ้อ – หนองรี เกรดเกลี่ยปรับแต่งบดทับ
ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 3,000 ม. และลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบึงอ้อ – สีมุม เทคอนกรีตวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล.  0.60 ม. จานวน 7 จุดๆ ละ 8 ท่อน พร้อม
เทคอนกรีตปากและท้ายท่อเสริมคันทางดินสูง 0.50 ม.
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ระยะทาง 1,400 ม. และลงลูกรัง
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,400 ม.หนา 0.20 ม.
หมู่ที่ 9 สายปากทางบ้านเส ลือเดช – หนองรี
ลงลูกรัง สูง 0.1๕ ม. กว้าง 5 ม. ยาว ๔,500 ม.
ปริมาตรลูกรัง ๒,๒๙๕ ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 สายซอยหน้าบ้านอาจารย์สุรยิ า
โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย
5 ม. ยาวรวม 25 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 ม. หรือพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.
หมู่ที่ 9 สายข้างวัดป่าเจริญธรรม
พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
130,000

๒๕๖๔
(บาท)
130,000

๒๕๖5
(บาท)
130,000

640,000

640,000

640,000

640,000

266,000

266,000

266,000

266,000

964,000

964,000

964,000

964,000

400,000

400,000

400,000

400,000

62,000

62,000

62,000

85,000

85,000

85,000

๒๕๖๑
(บาท)

964,000

๒๕๖๒
(บาท)
130,000

62,000

52,000

85,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 115

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างทาง
ระบายน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

หมู่ที่ 1 สายนาบึง - เหมืองบ้านบึงอ้อ
ขุดทางระบายน้า กว้าง 5 ม. ลึก 1.5 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 5
ก่อสร้างทางระบายน้าทิ้ง ระยะทาง 320 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 11
ก่อสร้างทางระบายน้าทิ้ง ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 2 สายหนองสลักได
ขุดทางระบายน้า กว้าง 2 ม. ลึก 3 ม. ระยะทาง 198 ม.
หมู่ที่ 2 ขุดลอกเหมืองจากหนองขาว-หนองสลักได
ขุดทางระบายน้า กว้าง 2 ม. ลึก 3 ม.
หมู่ที่ 4 สายเหมืองบุระไหว ก่อสร้างทางเลี่ยงน้าลงสระหนอง
ขี้กระทาพร้อมสร้างประตูเปิด-ปิด จานวน 2 จุด และทาบายพาส
หมู่ที่ 4 สายบ้านนางสารวย
ก่อสร้างทางระบายน้า ระยะทาง 52 ม.
หมู่ที่ 4 ซอย 3 บ้านนางสมปอน
ก่อสร้างทางระบายน้า ระยะทาง 25 ม.
หมู่ที่ 6 จากหนองสระน้อย – ทางเข้าหมู่บ้านหนองกระโดน
(สระค่ายลูกเสือ) ขุดทางระบายน้า ระยะทาง 350 ม.
พร้อมวางท่อระบายน้าและเทคอนกรีตปากท่อ จานวน 4 จุด
หมู่ที่ 6 จากเหมืองสระหนองน้อย – คุ้มเนินทอง
ก่อสร้างทางระบายน้าพร้อมวางท่อ ระยะทาง 500 ม.
หมู่ที่ 6 สระหนองกระโดน – สี่แยกรังงาม
ขุดลอกเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.5 ม.ลึก 1 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 6 สระหนองน้อย – คุ้มเนินทอง
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. ระยะทาง 300 ม.
และก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพัก ระยะทาง 178 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
320,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
320,000

๒๕๖๔
(บาท)
320,000

๒๕๖5
(บาท)
320,000

512,000

512,000

512,000

512,000

160,000

160,000

160,000

160,000

40,000

40,000

40,000

40,000

80,000

80,000

80,000

80,000

500,000

500,000

500,000

500,000

55,000

55,000

55,000

55,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

167,000

167,000

167,000
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174,000

174,000

174,000

236,000

236,000
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๒๕๖๑
(บาท)

30,000

30,000

174,000
236,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 116

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ก่อสร้างทาง
ระบายน้า

2 วางท่อ
ระบายน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร
เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

หมู่ที่ 8 สายบึงโพน – โนนตะราช
ก่อสร้างทางระบายน้าปากกว้าง 4 ม. ยาว 900 ม. ลึก 1 ม.
หมู่ที่ 9 สายหนองแดง
ขุดคลอง กว้าง 2 ม. ยาว 35 ม. ลึก 1.5 ม. หนา 0.05 ม.
หมู่ที่ 9 สายหนองรี - บึงอ้อ
ขุดทางระบายน้า กว้าง 3 ม. ลึก 2 ม. ระยะทาง 850 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 1
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 96 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 9
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 300 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 10
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 109 ม.
หมู่ที่ 1 ซอย 11
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 109 ม.
หมู่ที่ 1 สายหนองแดง วางท่อระบายน้า ขนาด 1.00 ม. พร้อม
บ่อพักตามแบบ ระยะทาง 36 ม.
หมู่ที 1 สระหนองแฝก วางท่อระบายน้าลงสระหนองแฝกเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปากและท้ายท่อ
หมู่ที่ 1 สายบ้านบึงอ้อ - นาหนองแดง วางท่อระบายน้า ขนาด
1.00 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 210 ม.
หมู่ที่ 1 สายเลียบเหมืองบึงอ้อ-บุระไหว วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จานวน 10 ท่อน
ลงดิน 50 ลบ.ม.และลงหินคลุกผิวจราจร 13 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
100,000

๒๕๖๔
(บาท)
100,000

๒๕๖5
(บาท)
100,000

31,500

31,500

31,500

115,000

153,000

153,000

153,000

100,000

100,000

100,000

100,000

120,000

120,000

120,000

120,000

55,000

55,000

55,000

55,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

160,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

500,000

500,000

500,000

๒๕๖๑
(บาท)
100,000

๒๕๖๒
(บาท)

50,000

30,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

หน้า 117

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 วางท่อ
ระบายน้า

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 2 สายหนองสลักได – นาตุ้ม วางท่อระบายน้า ขนาด
0.80 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 800 ม.
หมู่ที่ 2 สายกลางบ้านโนนตาล วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 1,000 ม.
หมู่ที่ 2 สายบ้านนายหนุ่ย-หนองสลักได
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 3 ซอยทรัพย์เจริญ วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 145 ม.
หมู่ที่ 3 หน้าซอยร่วมใจพัฒนา - ศาลตาปู่ เทคอนกรีตวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. 0.40 ม. พร้อมบ่อพักระยะทาง 513 ม.
หมู่ที่ 3 ซอยร่วมใจพัฒนา วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 333 ม.
หมู่ที่ 3 สายถนนกลางบ้าน
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 900 ม.
หมู่ที่ 3 สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ศาลตาปู่ เทคอนกรีตวาง
ท่อระบายน้า ค.ส.ล. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 430 ม.
หมู่ที่ 3 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบระยะทาง 161 ม.
หมู่ที่ 3 สายลงบึงกุ่มพะยา วางท่อระบายน้า ขนาด 0.80 ม.
พร้อมปากบ่อตามแบบโครงการ อบต.บึงอ้อ
หมู่ที่ 3 สายหน้าวัดกุ่มพะยา - วัดป่ากุ่มพะยา วางท่อระบายน้า
ระยะทาง ยาว 510 ม. (วางท่อ 1.00 ม. 21 ท่อน)
หมู่ที่ 4 สายบุระไหว – กุ่มพะยา
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม. จานวน 2 แถวๆ ละ 9 ท่อน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,200,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,200,000

๒๕๖5
(บาท)
1,200,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

100,000

100,000

100,000

290,000

290,000

290,000

504,000

504,000

504,000

504,000

740,000

740,000

740,000

740,000

500,000

500,000

500,000

500,000

425,000

425,000

425,000

320,000

320,000

320,000

320,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

40,000

40,000

40,000

๒๕๖๒
(บาท)

290,000
504,000

425,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 118

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 วางท่อ
ระบายน้า

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 4 บ้านนางสารวย
ก่อสร้างทางระบายน้าระยะทาง 52 ม.
หมู่ที่ 4 ก่อสร้างทางน้าเข้าสระหนองขี้กระทา
เทคอนกรีตวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. 1.20 ม. จานวน 2 แถวๆ
ละ 11 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากและท้ายท่อ
หมู่ที่ 4 จากถนนลาดยาง-สระหนองขี้กระทา วางท่อระบายน้า
ขนาด 0.80 ม. พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 200 ม.
หมู่ที่ 5 ท่อลอดซอย 1 ลงเหมือง
วางท่อลอดลงเหมืองขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 5 ถนนสายโกรก – โคกกระพี้
วางท่อเหลี่ยมขนาด 1.50*1.50 ม. ชนิด 2 ช่อง ยาว 8 ม.
หมู่ที่ 5 วางท่อระบายน้าลงสระ วางท่อระบายน้าขนาด 0.40 ม.
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 15 ม.
หมู่ที่ 5 สายกลางบ้าน
วางท่อระบายน้ากว้าง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 540 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองเรือ-หนองตะครอง
ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 2 ช่องทาง ขนาด 1.50 x 1.50 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน-โคกกระพี้
ซ่อมแซมท่อระบายน้า จานวน 4 จุด พร้อมวางท่อระบายน้า
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. จานวน 1 จุด
หมู่ที่ 5 สายบ้านนายหรั่น - แยกศาลตาปู่
วางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ระยะทาง 300 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน – โคกกระพี้
เทคอนกรีตวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. 0.80 ม. จานวน 3 จุดๆ ละ
8 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตปากและท้ายท่อ ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย 5 ม.
ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
55,000

๒๕๖๔
(บาท)
55,000

๒๕๖5
(บาท)
55,000

70,000

70,000

70,000

500,000

500,000

500,000

314,000

314,000

314,000

450,000

450,000

450,000

10,000

450,000

450,000

450,000

320,000

320,000

320,000

320,000

300,000

300,000

300,000

300,000

40,000

40,000

40,000

40,000

120,000

120,000

120,000

371,000

371,000

371,000

๒๕๖๑
(บาท)
55,000

๒๕๖๒
(บาท)
55,000

70,000
500,000

500,000

314,000
450,000

371,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 วางท่อ
ระบายน้า

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 6 สายคุ้ม 3 – ศาลา
วางท่อระบายน้า ขนาด 0.60 ม. ระยะทาง 220 ม.
หมู่ที่ 6 สายสระหนองน้อย-สระค่ายลูกเสือ วางท่อระบายน้า
ศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 316 ม.
หมู่ที่ 6 สายเหมือง-สระตะวันตกบ้าน
วางท่อระบายน้า ศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 6 สายสระตะวันตกหมู่บ้าน-คุ้มเนินทอง
วางท่อระบายน้า ศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 6 วางท่อระบายน้าข้ามถนนสาย ก.ม. 16
วางท่อระบายน้าข้ามถนนสาย ก.ม. 16 จานวน 4 จุด
หมู่ที่ 6 สายหลังเหมืองหนองไข่เน่า วางท่อระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 17 ท่อน
หมู่ที่ 6 สายติดถนนสระหนองน้อย วางท่อระบายน้า ขนาด
1.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 300ม.
หมู่ที่ 6 หนองน้อย – สระวัดดอนมะเกลือ
วางท่อระบายน้าพร้อมดินถม
หมู่ที่ 6 สายถนนกลางบ้าน – วัดดอนมะเกลือ วางท่อระบายน้า
ขนาด 0.40 ม.พร้อมบ่อพักขนาด 0.80*0.80 ระยะทาง 500 ม.
หมู่ที่ 6 สายหน้าทางศาลตาปู่สระหนองน้อย วางท่อระบายน้า
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางรวม 15 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเรืองพัฒนา วางท่อระบายน้า ขนาด 1.20 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 106 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยเกษตรพัฒนา วางท่อระบายน้า ขนาด 1.00 ม.
พร้อมบ่อพักตามแบบ ระยะทาง 317 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยร่มเย็น วางท่อระบายน้าขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 150 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
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310,000
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310,000
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22,000
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470,000

470,000

470,000
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1,000,000

1,000,000
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240,000

240,000

240,000

240,000

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 120

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2 วางท่อ
ระบายน้า

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

3 ขุดลอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 7 ซอยรุ่งเรืองพัฒนา เทคอนกรีตวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. 1.20 ม. พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 110 ม.
หมู่ที่ 7 ซอยทวีโชค ก่อสร้างระบบระบายน้า
หมู่ที่ 9 วางท่อระบายน้าจากโครงการเดิม - สะพานบึงอ้อ
วางท่อระบายน้า ขนาด Ø 1.00 ม. จานวน 2 ช่องทาง
ระยะทาง 182 ม. พร้อมบ่อพักน้า
หมู่ที่ 9 นาหนองแดง – นาบึง เทคอนกรีตวางท่อระบายน้า
ค.ส.ล. 0.60 ม. พร้อมบ่อพักจานวน 4 จุดระยะทาง 50 ม.
หมู่ที่ 9 หนองรี – บึงอ้อ
วางท่อระบายน้า ระยะทาง 800 ม. พร้อมบ่อพัก
หมู่ที่ 9 ข้ามคลองระบายน้าบึงอ้อ
วางท่อเหลี่ยมขนาด 1.80*1.80 ระยะทาง 180 ม.
พร้อมลงดินหลังท่อ และผิวจราจรลูกรังกว้าง 3 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 บ้านบึงสมบูรณ์ -หนองรี
วางท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.5+1.5+2 ช่องทางกว้าง 6 ม.
หมู่ที่ 1 ขุดลอกสระหนองแดง
ขุดลอก ลึก 3 ม. ปริมาณดิน 10,000 ลบ.ม.
หมู่ที่ 1 ขุดลอกเหมืองปากท่อนาหนองแดง
ขุดลอกเหมืองพร้อมดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 100 ม.
หมู่ที่ 1 ขุดลอกวางท่อระบายน้านาหนองแดง
ขุดลอกวางท่อขนาด 100 นิว้ ยาว 105 ม.
หมู่ที่ 1 ขุดลอกสระหนองแฝก
ขุดลอกลึก 2.5 ม. ปริมาณดิน 120,000 ลบ.ม.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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๒๕๖๑
(บาท)
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๒๕๖๒
(บาท)

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 121

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ขุดลอก

เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 3 บ้านนายกังวาน-ถึงบึงกุ่มพะยา
ถางปุาพร้อมล้มต้นไม้ พื้นที่ 3,330 ตร.ม. ขุดคลองระบายน้า หน้ากว้าง 5 ม.
ลาท้อง กว้าง 4 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 1,110 ม. พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม 2 ช่อง
ขนาด 1.50*1.50 ม. ยาว 6 ม.และ 7 ม. อย่างละ 1 ท่อน ตามลาดับ
หมู่ที่ 3 ปรับปรุงเหมืองระบายน้าบ้านกุ่มพะยา ขุดลอกเหมืองลึก 1.50 ม.
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ระยะทาง 500 ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.50 x
1.50 ม. ขนาด 2 ช่องทางกว้างเฉลี่ย 8 ม.และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
1.50 x 1.50 ม. กว้างเฉลี่ย 6 ม. พร้อมเรียงหินใหญ่ยาแนวปูนทราย 60 ตร.ม.
หมู่ที่ 4 ขุดลอกสระหนองน้าใส
ขนาดพื้นที่ 4,800 ตร.ม. ลึก 2 เมตร
หมู่ที่ 5 ขุดลอกสระประมง
กว้าง 35 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร
หมู่ที่ 6 สระหนองกระโดน – สี่แยกรังงาม
ขุดลอกเหมืองกว้างเฉลี่ย 2.5 ม. ลึก 1 ม. ระยะทาง 2,000 ม.
หมู่ที่ 6 เหมืองสระหนองน้อย – คุ้มเนินทอง
ระยะทาง 800 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า 50 ท่อน
หมู่ที่ 6 ขุดลอกสระน้าค่ายลูกเสือ
เนื้อที่ 4 ไร่ ลึก 4 เมตร
หมู่ที่ 6 ขุดลอกสระน้าฝั่งทิศตะวันตกหมู่บ้าน
เนื้อที่ 4 ไร่ ลึก 4 เมตร
หมู่ที่ 6 ขุดลอกเหมืองหนองน้อย-หนองกระโดน
ขุดลอกเหมืองลึก 1 ม.กว้าง 5 ม.ระยะทาง 1,750 ม.
หมู่ที่ 8 สายหนองโสน - บึงแวง ขุดคลองลารางระบายน้า กว้าง 4 ม. ลาท้อง
กว้าง 2 ม. ลึก 1.50 ม. ยาว 255 ม. (ให้ทิ้งดินด้านข้างลารางพร้อมเกลี่ย
ปรับแต่งบดทับให้ได้ความกว้าง 6 ม. พร้อมวางท่อระบายน้า ขนาด Ø 0.80 ม.
จานวน 50 ท่อน

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
459,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
459,000

๒๕๖๔
(บาท)
459,000

๒๕๖5
(บาท)
459,000

580,000

580,000

580,000

500,000

500,000

500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

174,000

174,000

174,000

174,000

167,000

167,000

167,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

320,000

320,000

320,000

98,000

98,000

98,000

๒๕๖๒
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 122

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

3 ขุดลอก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อระบายน้า
ปูองกันน้าท่วม
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

หมู่ที่ 8 สายบึงแวง - โนนตาล ขุดลอกลารางระบายน้า หน้ากว้าง
3 ม. ลาท้อง กว้าง 2 ม. ลึก 1 ม. ยาว820 ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้าขนาด Ø 1.00 และ 0.80 ม. จานวน 41 และ 280 ท่อน
หมู่ที่ 8 สายบึงโพน – โนนตะราช
ระยะทาง 900 ม. กว้าง 2.50 ม. ลึก 1 ม.
หมู่ที่ 8 สายบึงแวง – บึงโพน
ระยะทาง 900 ม. กว้าง 2.50 ม. ลึก 1 ม.
ขุดลอกบึงสาธารณประโยชน์ (บึงอ้อ)
ลึก 1.5 ม. หรือปริมาณดินขุด 184,086 ลบ.ม.
หมู่ที่ 9 ขุดลอกสระหนองกา
ขุดลอกหนองกาพร้อมวางท่อระบายน้า คสล.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 123

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ขยายเขต
ไฟฟูา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

หมู่ที่ 1 ขยายเขตไฟฟ้า
- ซอย 5 จานวน 4 ต้น ระยะทาง 67 ม.
- ตรงข้ามซอย 5 ระยะทาง 80 ม.
- ซอย 11 (หนองแดง) จานวน 4 ต้น ระยะทาง 120 ม.
- ซอย 8 จานวน 4 ต้น พร้อมเดินสายไฟฟูา ระยะทาง 160 ม.
- ทางเข้าวัดบึงสมบูรณ์ ระยะทาง 345 ม.
- วัดบึงสมบูรณ์ ปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า ระยะทาง 275 ม.
- เพื่อที่อยู่อาศัย - บ้านนางพรพงษ์ มาลากุล ณ อยุธยา
- เพื่อที่อยู่อาศัย บ้านนายมานิตย์ ปลอดสันเทียะ
- เพื่อที่อยู่อาศัย ซอย 2
- เพื่อที่อยู่อาศัยของนางกัลยา เอีย่ มสะอาด ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
หมู่ที่ 2 ขยายเขตไฟฟ้า - สายบ้านนายชั้น – เชื่อมถนนสีมุม
- สายซอยสมหวัง
หมู่ที่ 3 ขยายเขตไฟฟ้า
- สายทรัพย์เจริญ
- สายหนองผงาด
- สายบ้านลาดวน
- สายโชคอานวย
- สายวัดปุาพุทธธรรม (วัดปุากุ่มพะยา) – ราชสีมาดากอน
- สายหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (กุ่มพะยา) 2 จุด
หมู่ที่ 4 ขยายเขตไฟฟ้า
- สายบุระไหว – ตาบลพันดุง
- สายบุระไหว – บ้านบึงอ้อ
- สายวัดปุาบุระไหว
- สายวัดปุาบุระไหวเชื่อมบ้านนายสวิด ระยะทาง 86 เมตร
- สายหนองน้าใส ระยะทาง 500 เมตร

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/
จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
เข้าถึงไฟฟูา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ รั บ
ประโยชน์และ
มี ไ ฟฟู า ใช้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 124

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

1 ขยายเขต
ไฟฟูา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

หมู่ที่ 6 ขยายเขตไฟฟ้า
- จากซอยข้างวัด – สระหนองน้อย โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า
ระยะทาง 240 ม.
- จากศาลตาปู–ุ คุ้มเนินทอง โดยปักเสาพาดสาย ไฟฟูาแรงต่า ระยะทาง 148 ม.
หมู่ที่ 7 ขยายเขตไฟฟ้า
- ซอยสะอาดพัฒนา ระยะทาง 100 ม.
- ซอยรุ่งเรืองพัฒนา ระยะทาง 100 ม.
- ซอยสง่าพาโชค ระยะทาง 350 ม.
- ซอยรวมใจพัฒนา ระยะทาง 120 ม.
- ซอยบึงตาปูุ ระยะทาง 160 ม.
- ซอยศาลตาปูุ ระยะทาง 350 ม.
- ซอยร่มเย็น ระยะทาง 350 ม. (เสาไฟ)
- ซอยสุขประเสริฐ และซอยทวีโชค
หมู่ที่ 8 ขยายเขตไฟฟ้า
- บ้านนายแสง-นายสวัสดิ์ 716 ม.
- บ้านนายธวัชชัย-นายวันเพ็ญ 160 ม.
- ประปา ซอย 2/1 – บ้านนางพะเยาว์ 100 ม.
- บ้านนางผ่องศรี – บ้านนายหล่า 200 ม.
- บ้านนายสมหมาย-หมู่ 2 บ้านโนนตาล ยาว 180 ม.
- บ้านนายสนัด-หนองขาว ยาว 400 ม.
- สายรอบบึงแวง
- สายประปา ซอย 4
- สายประปา ซอย 5

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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๒๕๖๒
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/
จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
เข้าถึงไฟฟูา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ รั บ
ประโยชน์และ
มี ไ ฟฟู า ใช้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วถึง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

1 ขยายเขต
ไฟฟูา

เพื่อให้ประชาชน
มีไฟฟูาใช้อย่าง
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง

2 ติดตั้ง
โคมไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ

เพื่อลดและปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 9 ขยายเขตไฟฟ้า
-จากทางศาลา-วัดปุาเจริญธรรม โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่าระยะทาง 500 ม.
-ทางไปบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่าระยะทาง 750 ม.
-บ้านนายบุญเลี้ยง โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า ระยะทาง 200 ม.
-บ้านนายวันชัย ลับสันเทียะ โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่าระยะทาง 900 ม.
-จากบ้านนายประทีป – บ้านนายอานาจ โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า
ระยะทาง 1,050 ม.
-จากบ้าน อ.สุริยา – อบต.บึงอ้อหลังเก่า โดยปักเสาพาดสาย ไฟฟูาแรงต่า
ระยะทาง 150 ม.
-จากบ้าน อบต.บุญยัง – บ้านนางสังเวียน โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า
ระยะทาง 250 ม.
-วัดบึงสมบูรณ์ โดยปักเสาพาดสายไฟฟูาแรงต่า
หมู่ที่ 1 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
- ซอย 2 จานวน 1 จุด
- ซอย 4 จานวน 5 จุด
- ซอย 5
- ซอย 6
- ซอย 7
- ซอย 8
- ซอยหนองแดง
- ซอยบ้านนางบุญมา
- ซอยบ้านนางบ่าย
- ปากทางบึงอ้อ – บ้านบึงอ้อ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/
จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
เข้าถึงไฟฟูา
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ รั บ
ประโยชน์และ
มี ไ ฟฟู า ใช้ อ ย่ า ง
ครอบคลุมทั่วถึง

ร้อยละ
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม
ลดลงเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

2 ติดตั้ง
โคมไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ

เพื่อลดและปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 2 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์กาลังขนาด 40 วัตต์
-ซอย 6
-ซอย 5
-ซอย 7
-ศาลากลางหมูบ่ ้าน
-ถนนสายหมู่ 2 เชื่อมต่อกับหมู่ 9
-สายบ้านนายชั้น – เชื่อมถนนสีมุม
-สายซอยสมหวัง
หมู่ที่ 3 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
- สายกลางบ้าน จานวน 2 ชุด
- สายรวมใจพัฒนา จานวน 4 ชุด
- ซอยโชคอานวย จานวน 2 จุด
- สายบ้านนางกิ่ง
- ซอยทรัพย์เจริญ ระยะทาง 80 ม. จานวน 2 ชุด
หมู่ที่ 4 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
-สายถนนเชื่อมบ้านกุ่มพะยาเพิ่มขนาด 40 วัตต์ จานวน 8 จุด
-สายบุระไหว-บ้านบึงอ้อ จานวน 20 จุด
-สายภายในหมู่บ้าน จานวน 10 จุด
-สายบุระไหว-กุ่มพะยา จานวน 15 จุด
-สายบุระไหว-ตาบลพันดุง จานวน 5 จุด
-สายวัดปุาบุระไหว
-สายหนองน้าใส
หมู่ที่ 4
ติดตั้งโคมไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ จานวน 20 จุด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

งบประมาณ
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(บาท)
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๒๕๖๔
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม
ลดลงเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

2 ติดตั้ง
โคมไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ

เพื่อลดและปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 5 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
-สายบ้านนายมานพ จานวน 1 จุด
-สายซอย 2 บ้านนางลาไย จานวน 1 จุด
-สายหน้าวัด-หมู่บ้าน จานวน 2 จุด
-สายโรงเรียน-วัด จานวน 4 จุด
-สายหน้าโรงเรียน-ปากทางหนองกระโดน
-สายบ้านนายชาญ – นางสมพร
-สายคุ้ม 7 จานวน 1 จุด
-สายบ้านนายสวง-บ้านนายเด่น 10 จุด
-สายปากทางเข้าหมู่บ้าน-ปากทางดอนมะเกลือ จานวน 15 จุด
-สายซอย 2 – ซอย 1 จานวน 6 จุด
หมู่ที่ 6 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
- สายคุ้มเนินทอง จานวน 5 จุด
- ซอย 1 จานวน 3 จุด และเสาไฟฟูาจานวน 3 ต้น ระยะทาง 120 ม.
- ซอย 2 จานวน 2 จุด และเสาไฟฟูาจานวน 2 ต้น ระยะทาง 80 ม.
- สายทางเข้าหมู่บา้ น 2 จุด เสาไฟฟูาจานวน 4 ต้น ระยะทาง 120 ม.
- สายปากทางบ้านดอนมะเกลือ-ภายในหมู่บ้าน 2 จุด
- สายสระหนองน้อย – ปากทางหนองกระโดน จานวน 3 จุด
หมู่ที่ 7 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ กาลังขนาด 40 วัตต์
-ซอยทวีโชค
-ซอยสะอาดพัฒนา
-สายบ้านนางสวาท ได้สันเทียะ
-สายบ้านนายดนัย เชิดสูงเนิน
-สายซอย 8 จานวน 3 จุด

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม
ลดลงเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ โครงการ

วัตถุประสงค์

2 ติดตั้ง
โคมไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ

เพื่อลดและปูองกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 8 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
กาลังไฟขนาด 38 วัตต์ จานวน 20 จุด
- ประปา ซอย 4
- ประปา ซอย 5
หมู่ที่ 9 ติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์
-จากทางศาลา – วัดปุาเจริญธรรม
-ทางไปบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2
-บ้านนายบุญเลี้ยง
-บ้านนายวันชัย ลับสันเทียะ
-จากบ้านนายประทีป – บ้านนายอานาจ
-จากบ้าน อ.สุริยา – อบต.บึงอ้อหลังเก่า
-จากบ้าน อบต.บุญยัง – บ้านนางสังเวียน
-วัดบึงสมบูรณ์

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)
100,000

100,000
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๒๕๖5
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
ของการ
เกิดอุบัติเหตุ
ลดลง

อั ต ร า ก า ร เ กิ ด
อุ บั ติ เ ห ตุ แ ล ะ
อาชญากรรม
ลดลงเพื่ อ ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3 ซ่อมแซมระบบไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ เพื่อลดและปูองกันการเกิด
ในเขตพื้นที่ หมู่ 1-9 ตาบลบึงอ้อ
อุบตั ิเหตุและอาชญากรรม
ในหมู่บ้าน
4 ย้ายเสาไฟฟูาแรงต่า หมู่ที่ 6
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
5 ย้ายเสาไฟฟูาแรงต่าสายบ้านนายพันเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูาใช้
บ้านนายสมจอง หมู่ที่ 8
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๒
(บาท)
100,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
300,000

๒๕๖๔
(บาท)
300,000

๒๕๖5
(บาท)
300,000

พื้นที่ตาบลบึงอ้อ หมู่ที่ 1-9

๒๕๖๑
(บาท)
100,000

เคลื่อนย้ายเสาไฟฟูา หมู่ที่ 6

100,000

100,000

100,000

100,000

เคลื่อนย้ายเสาไฟฟูา
(จานวน 3 ต้น)

75,000

75,000

75,000

75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุและ
ของการ อาชญากรรมลดลงเพื่อความ
เกิดอุบัติเหตุ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 130

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
ประปา
1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน
- หมู่ที่ 1
เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ตามแบบโครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐
- หมู่ที่ 8
น้าประปาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ของ อบต. บึงอ้อ
- หมู่ที่ 9
(เพิ่มระบบกรองน้า 2 ตัว)
- หมู่ที่ 3
เพื่อเพิ่มถังเก็บน้าระบบประปาหมูบ่ ้านโดย
ตามแบบโครงการ
๒๕๐,๐๐๐
ก่อสร้างหอถังสูงแบบแชมเปญสาหรับจ่าย
ของ อบต. บึงอ้อ
น้าประปาภายในหมู่บ้าน
- หมู่ที่ 4
ย้ายถังและขุดเจาะระบบประปา
ตามแบบโครงการ
๕๐๐,๐๐๐
- หมู่ที่ 5
ปรับปรุงสิ่งที่ชารุด
ของ อบต. บึงอ้อ
- หมู่ที่ 6
เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่ ้าน ตามแบบโครงการ ๔,๐๐๐,๐๐๐
และย้ายแท้งค์น้าประปาหมู่บา้ น
ของ อบต. บึงอ้อ
- หมู่ที่ 7
เพื่อย้ายโรงผลิตน้าประปาจากที่เดิมไปไว้ที่
ตามแบบโครงการ
๕๐๐,๐๐๐
แห่งใหม่ โดยการย้ายถังน้าประปาและติดตั้ง ของ อบต. บึงอ้อ
ถังน้าประปาใหม่
2 ขยายประปาภูมิภาค
- หมู่ที่ 1
วางท่อขยายเขตบริการน้าประปา ภายใน
ความยาว
800,000
ซอยของหมู่บ้านบึงอ้อ ได้แก่ ซอยบ้านนาง
2,000 ม.
บ่าย,นางเฟื้อง, นายสวัสดิ์, วัดบึงสมบูรณ์,
ซอย 1, 6, 8, 9
- หมู่ที่ 2
เพื่อขยายประปาภูมภิ าคภายในบ้านโนนตาล ระยะทาง
750,000
๓,๐๐๐ ม.
- หมู่ที่ 4
เพื่อขยายประปาภูมภิ าคต่อจากหมู่ที่ 1
ระยะทาง
1,160,000
บ้านบึงอ้อเข้ามาในหมู่บ้านบุระไหว หมูท่ ี่ 4 1,600 ม.
วางท่อระบายน้า พี.วี.ซี. ขนาด 6 นิว้

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๔,๐๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

800,000

800,000

800,000

750,000

750,000

750,000

1,160,000

1,160,000

1,160,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงน้า
ประปา
๙๐ %

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้น้าประปา
ที่สะอาดมี
คุณภาพเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 131

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
ประปา
2 ขยายประปาภูมิภาค
- หมู่ที่ 5
ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้านหนอง
ภายในหมูบ่ ้าน
๓๐๐,๐๐๐
กระโดน หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๕
- หมู่ที่ 8
เพื่อขยายประปาภูมภิ าค
ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐,๐๐๐
หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาลใหญ่
- หมู่ที่ 9
เพื่อขยายประปาภูมภิ าค หมู่ที่ ๙
ระยะทาง ๒๕๐ ม.
100,000
จากบ้านนายนวม–บ้านนายเลียบ
ระยะทาง ๑๕๐ ม.
จากหน้า อบต.บึงอ้อ(เก่า) - บ้านนายประทีป
- จากหมู่ที่ ๙ ไปหมู่ที่ ๒
เพื่อขยายประปาภูมภิ าค จากหมู่ที่ ๙
ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม. ๒,๔๐๐,๐๐๐
ถึงภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๘
ไปหมู่ที่ ๒ ถึงภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ ๘
วางท่อระบายน้า พี.วี.ซี. ขนาด ๖ นิว้
- ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ
เพื่อขยายประปาภูมภิ าค
ระยะทาง ๕๐๐ ม.
เข้ามาที่ทาการ อบต.

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

100,000

100,000

100,000

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

๒,๔๐๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
เข้าถึงน้า
ประปา
๙๐ %

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้น้าประปา
ที่สะอาดมี
คุณภาพเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค มากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้า 132

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เปูาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕61
๒๕62
๒๕63
ผลผลิตของโครงการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 สวนสาธารณะเฉลิม -เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
ดาเนินการโดยก่อสร้าง
500,000
พระเกียรติ เนื่องใน มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ทางเดินและลานกีฬา
โอกาสมหามงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก
หนา 0.10 ม. พร้อม
ราชาภิเษก
-เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวติ
ติดตั้งโคมไฟฟูา และ
ของประชาชน เสริมสร้างสภาพแวดล้อม
เครื่องออกกาลังกาย
สีเขียว
กลางแจ้ง และปลูก
-เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่สาหรับทา
ไม้พุ่มริมทางเดิน
กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกาย พร้อมระบบน้า
-สร้างความสามัคคีในชุมชน
2 สวนสุขภาพและ
เพื่อปลูกต้นไม้และจัดสวนสุขภาพ ทาสนาม ปลูกต้นไม้และจัดสวน
1,500,000 1,500,000 1,500,000
ลานออกกาลังกาย เด็กเล่นและก่อสร้างลานออกกาลังกายพร้อม สุขภาพ ทาสนามเด็ก
รอบบึงอ้อ
อุปกรณ์การออกกาลังกายและลู่วิ่งจักรยาน เล่นและก่อสร้างลาน
รอบบริเวณบึงอ้อ (บึงสาธารณประโยชน์)
ออกกาลังกายพร้อม
เพื่อเป็นสนามเด็กเล่นและสถานที่ออกกาลัง อุปกรณ์การออกกาลัง
กาย ปั่นจักรยาน และเป็นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ กายและลู่วิ่งจักรยาน
ของประชาชนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ
รอบบริเวณบึงอ้อ
ร่างกาย
(บึงสาธารณประโยชน์)

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕64
(บาท)
500,000

๒๕6๕
(บาท)
500,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีสวน
สาธารณะสาหรับทา
กิจกรรมพักผ่อนหย่อน
ใจและออกกาลังกาย
ในชุมชน มีการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สร้างความสามัคคีกัน
ในชุมชนมากขึ้น

ร้อยละ/
จานวน
ประชาชนที่
ใช้ประโยชน์
ของสถานที่
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์บริเวณ
รอบบึงอ้อ
(บึงสาธารณประโยชน์)
เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
มีสุขภาพจิตที่ดีและ
มีสุขภาพร่างกายที่
ดีขึ้นด้วย

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

หน้า 133

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เปูาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕61
๒๕62
๒๕63
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารที่ทาการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
200,000 200,000 200,000
รอบบริเวณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ
บริเวณพื้นที่
อาคารที่ทาการ -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน
โดยรอบที่ทาการ
องค์การบริหาร -เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงอ้อ เข้าใจและรับทราบถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อม
ส่วนตาบลบึงอ้อ
และระบบนิเวศน์
โดยการปลูกต้นไม้
-เพื่อปรับทัศนคติให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ
และจัดตกแต่ง
ประชาชนเกิดความรู้สึกรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม บริเวณรอบๆ
ร่วมกันสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เกิดขึ้น
-เพื่อให้ทุกฝุายได้มีส่วนร่วมในการสร้าง ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนสืบไป
4 ปรับปรุง แก้ไข -เพื่อปรับปรุงบารุงรักษาแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวด
พื้นที่ในเขตตาบล 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามและน่าอยู่
บึงอ้อและ
สิ่งแวดล้อม
-เพื่อรณรงค์การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์/รักษา
ประชาชนทั่วไป
และทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ
-เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณบึงสาธารณะ
-เพื่อให้ความรู้เกีย่ วปัญหาที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม
ในด้านต่างๆ
-เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน
และองค์กรอื่น
5 ปูองกันและ
-เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและ
พื้นที่ในเขตตาบล 100,000 100,000 100,000
รักษาที่สาธารณ รักษาที่สาธารณประโยชน์ เช่น การสอบแนวเขต
บึงอ้อและ
ประโยชน์
การล้อมรั้ว เป็นต้น
ประชาชนทั่วไป
-เพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕64
(บาท)
200,000

๒๕6๕
(บาท)
200,000

5๐๐,๐๐๐

5๐๐,๐๐๐

ร้อยละ
ของพื้นที่
ปุาสีเขียว
เพิ่มขึ้น

100,000

100,000

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

หน่วยงาน
ที่รับ
ผิดชอบ
กองช่าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่เกิด
ความรู้สึกรับผิดชอบต่อ
สภาพแวดล้อมร่วมกันสร้าง
ความสมดุลของระบบนิเวศน์
และมีส่วนร่วมในการสร้างดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ทางาน
ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

-ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา
ให้น่าอยูย่ ิ่งขึ้น
-ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
-รอบๆ บริเวณบึงสาธารณะมี
การปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่
ยิ่งขึ้น
-ประชาชนได้รับความรู้ความ
เข้าใจในการปูองกันรักษาที่
สาธารณประโยชน์
-ที่สาธารณประโยชน์ได้รับการ
จัดระบบเป็นระเบียบมากขึ้น

สานักปลัด

กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
6 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวน
๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐
รอบบริเวณบึง
บริเวณริมบึงสาธารณะ (บึงอ้อ) ทาสนามเด็กเล่น ลู่สาหรับ
สาธารณะ (บึงอ้อ) เพื่อเป็นสนามเด็กเล่นและที่
วิ่งและจักรยาน
พร้อมจัดสวน
ออกกาลังกาย ปั่นจักรยาน
สุขภาพสนาม
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
เด็กเล่นและทา
เสริมสร้างสุขภาพ
ลู่สาหรับวิ่งและ
จักรยาน
7 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง ๒ ข้าง ติดตั้งโคมไฟฟูา ๒๖ แห่ง
๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
10๐,๐๐๐
ทางเข้าบ้านบึงอ้อ ทางจากทางเข้าบ้านบึงอ้อถนน พร้อมถางปุาปรับปรุง
(ถนนสายบึงอ้อ–
สายบึงอ้อ –ที่ทาการ อบต.
ภูมิทัศน์ ๒ ข้างทาง
ที่ทาการ อบต.
บึงอ้อ-ตาบลพันดุง
ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตร.ม.
บึงอ้อ-ตาบลพันดุง)
8 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวน
๕๐๐,๐๐๐
รอบบริเวณหนอง บริเวณหนองสลักไดและ
และสนามเด็กเล่น ม.๒
สลักได หมู่ที่ ๒
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
9 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ถางปุาและล้มต้นไม้พร้อม
100,000
รอบบึงกุ่มพะยา
รอบบึงกุ่มพะยา
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หมู่ที่ 3
บริเวณ
10 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ปลูกต้นไม้พร้อมจัดสวน
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
ฝายน้าล้นหนอง
ฝายน้าล้นหนองขี้กระทา
และสนามเด็กเล่น ม.๔
ขี้กระทา หมู่ที่ ๔
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

รอบบริเวณริมบึงสาธารณะ
(บึงอ้อ) มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
เป็นที่ออกกาลังกายและพัก
ผ่อนหย่อนใจเสริมสร้าง
สุขภาพ

กองช่าง

10๐,๐๐๐

10๐,๐๐๐

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

บริเวณ ๒ ข้างทางจากทางเข้า
บ้านบึงอ้อถนนสายบึงอ้อ –
ที่ทาการ อบต.บึงอ้อ-ตาบล
พันดุง มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

กองช่าง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐
100,000

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

รอบบริเวณหนองสลักได
มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ
รอบบริเวณบึงกุ่มพะยา
มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ
รอบบริเวณฝายน้าล้น
หนองขี้กระทามีภูมิทัศน์
ที่สวยงามเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

100,000

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์
ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

กองช่าง
กองช่าง
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เป้าหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
11 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับ ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ๘๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐
สระหนองกระโดน ทัศนียภาพรอบบริเวณสระ ระยะทางรวม
หมู่ที่ ๕
๑,๓๘๐ ม. พร้อม
ปลูกต้นไม้จัดสวน
12 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
จัดสวน / ปลูกต้นไม้
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
บึงหนองกระทุ่ม
บริเวณบึงหนองกระทุ่ม
ม.๗
และภายในหมู่บา้ น และภายในหมู่บา้ นเพื่อ
หมู่ที่ ๗
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
จัดสวน / ปลูกต้นไม้
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
บึงโพน-สระแขก
บริเวณบึงโพน-สระแขก
ม.๘
หมู่ที่ ๘
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
14 ก่อสร้างรั้วรอบ
เพื่อก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณ
ก่อสร้างรั้วรอบสระ
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
สระใหม่ หมู่ที่ ๗
รอบสระใหม่บ้านหนอง
ม.๗
กระทุ่มให้มีความมั่นคง
15 จัดการระบบน้า
-เพื่อแก้ไขปัญหาน้า
พื้นที่ตาบลบึงอ้อ
๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐
บาบัดน้าเสีย/
เน่าเสียในตาบลบึงอ้อ
หมู่ที่ ๑,๙
กาจัดวัชพืชใน
-เพื่อกาจัดและทาลายวัชพืช
บึงสาธารณะ
ที่อยู่ในบึง
(บึงอ้อ)

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖5
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๘๐๐,๐๐๐

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

ชุมชนมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

รอบบริเวณบึงหนองกระทุ่มและภายใน
หมู่บ้านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นทีพ่ ักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

๓๐๐,๐๐๐

ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์
ร้อยละ/จานวน
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์

รอบบริเวณบึงโพน-สระแขกมีภูมิทัศน์ที่
สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

รอบสระน้าบ้านหนองกระทุ่มมีรั้วกั้นที่มนั่ คง
แข็งแรง

กองช่าง

-ประชาชนตาบลบึงอ้อมีน้าสะอาดไว้ใช้
ในการอุปโภคบริโภค
-ประชาชนมีบึงสาธารณะ (บึงอ้อ)
ที่สะอาดปราศจากวัชพืชที่ทาลายมลภาวะ

กองช่าง

๔๐๐,๐๐๐
๔๐๐,๐๐๐
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ปลูกต้นไม้เฉลิม
-เพื่อสนับสนุนพันธ์ไม้ให้ประชาชน
พื้นทีสาธารณประโยชน์ 1๕๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 100,๐๐๐
พระเกียรติ
ปลูกปุาและเห็นคุณค่าการอนุรักษ์
หมู่ที่ ๑-๙ ตาบลบึงอ้อ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลูกหญ้า
แฝกอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อ
ปูองกันการพังทลายหน้าดิน ฟื้นฟู
และอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
2 ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ -เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก
หมู่ที่ ๑-๙ ตาบลบึงอ้อ
500,000
ในการใช้ผลิตไฟฟูา

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๔
(บาท)
10๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
10๐,๐๐๐

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-มีสถานที่พกั ผ่อนและมีพื้นที่สีเขียว
ของปุาไม้เพิ่มมากขึ้น
-ได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน
ตามพระราชดาริ

จานวนที่ติดตั้ง -ประชาชนมีทางเลือกที่เหมาะสม
ในการใช้พลังงานไฟฟูา
-ลดการใช้พลังงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

สานักปลัด
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เป้
า
หมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จัดซื้อถังขยะ
เพื่อจัดซื้อจัดหาถังขยะรองรับการ
ถังขยะพลาสติกขนาด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
เก็บขยะและการรักษาความสะอาด
ความจุไม่น้อยกว่า
ของหมู่บ้าน
200 ลิตร
จานวน ๔๐๐ ใบ
2 รณรงค์สร้างจิตสานึก -เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
จัดรณรงค์
๑๑๐,๐๐๐ ๑๑๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
การกาจัดขยะมูลฝอย การกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
ประชาสัมพันธ์
และของเสียในชุมชน ให้ถูกสุขลักษณะ
จานวน ๑ ครั้ง
และประชาสัมพันธ์
-เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ลดภาวะโลกร้อน
การลดภาวะโลกร้อน และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
3 รณรงค์ใช้รถจักรยาน -ตอบสนองนโยบายรัฐบาลลดการใช้
ประชาชนในพื้นที่
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
ในชีวิตประจาวัน
พลังงาน ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน
หมู่ที่ ๑-๙
และมีสุขภาพที่ดีด้วยการขีจ่ ักรยาน
-เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตประจาวันกับ
ค่านิยมการออกกาลังกาย โดยใช้
จักรยาน
4 โครงการรณรงค์
-เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการลด
ประชาชนในพื้นที่
5๐,๐๐๐
และส่งเสริมการลด
ปริมาณขยะในชุมชนและให้ชุมชน
หมู่ที่ ๑-๙
ปริมาณขยะในชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ
ของชุมชนตามโครงการรณรงค์และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชน
“การคัดแยกขยะต้นทาง”

แผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ที่จัดซื้อ (ใบ)

ประชาชนมีสุขนิสัยที่ดีในการทิ้งขยะ
ทาให้เกิดความสะอาดและประชาชน
กาจัดขยะอย่างถูกวิธี

สานักปลัด

สานักปลัด

๒๕๖๔
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

๒๕๖5
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ประชาชนในตาบลบึงอ้อมีความรู้
ความเข้าในการกาจัดขยะมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ
-ประชาชนมีจิตสานึกในการปูองกัน
และตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
-สามารถตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการลดพลังงาน
-ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

-ปริมาณขยะในชุมชนลดลง
-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะจากครัวเรือนของตนเอง

สานักปลัด
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แบบ ผ.02/1
บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ ก่อสร้างถนน
1.1 ถนนลาดยาง

๑.๒ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

หมู่ที่ 1 สายปากทางบึงอ้อ – โตนด
ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 8.5 กม.
หมู่ที่ 4 สายปากทางบึงอ้อ – บ้านบุระไหว
ก่อสร้างถนนลาดยาง ระยะทาง 6 กม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน – หนองม่วง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลผิวจราจร 6 ม.
ระยะทาง 2,600 ม.
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน – อ่างหิน
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีลผิวจราจร 6 ม.
ระยะทาง 2,500 ม.
หมู่ที่ 1 ปากทางบึงอ้อ – ตาบลพันดุง
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 1 ปากทางบึงอ้อ – โนนตาล
ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 5,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 2 สายกลางหมู่บ้าน
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 600 ม.
พร้อมท่อระบายน้า 3 จุด พร้อมลงไหล่ทาง
หมู่ที่ 2 สายบ้านนายบุญภพ โมพันดุง
กว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 500 ม. พร้อมลงไหล่ทาง

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,800,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

1,500,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

1,250,000

1,700,000

1,700,000

1,700,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไปมา

อบจ./
กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไปมา

กองช่าง

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 2 ซอย 10
กว้าง 5 เมตร ยาว 691 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่
ทาง
หมู่ที่ 2 ซอยหนองสลักได (ประปา)
กว้าง ๕ เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงไหล่ทาง กว้าง 0.50 เมตร ตลอดสาย
หมู่ที่ 2 สายโนนตาล-สีมุม กว้าง 5 ม.หนา 0.15 ม.
ระยะทาง 1,700 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 3 สายหลังบึงกุ่มพะยา – บ้านบึงอ้อ
กว้าง 4 ม. ระยะทาง 4,800 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัดกุ่มพะยา – วัดกุ่มพะยา
กว้าง 5 ม. ระยะทาง 550 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายทางเข้าวัดป่าพุทธธรรม (วัดป่ากุ่มพะยา)
– ราชสีมาดากอน กว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 3 สายหนุ่มเสก
กว้าง 4 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายปากทาง-โรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือ
สามัคคี ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๑๒๐ ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 สายหนองกระโดน-อ่างหิน
ขนาด กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 5 สายหน้าโรงเรียนหนองกระโดน
กว้าง 6 ม. ระยะทาง 700 ม.
หมู่ที่ 6 คุ้มเนินทอง-หลังเหมืองหนองปอบิด
หนา 0.15 เมตร กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,900 เมตร
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 5
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๒
(บาท)
1,660,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
2,350,000

๒๕๖๔
(บาท)
2,350,000

๒๕๖5
(บาท)
2,350,000

810,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

2,960,000

1,344,000

1,344,000

1,344,000

1,925,000

1,925,000

1,925,000

6,300,000

6,300,000

6,300,000

3,920,000

3,920,000

3,920,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000

3,830,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

11,000,000

11,000,000

11,000,000

2,110,000

2,110,000

2,110,000

๒๕๖๑
(บาท)

11,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
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แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ
๑.๒ ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก

วัตถุประสงค์
เพื่อให้การ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่ที่ 8 สายประปา ซอย 6
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 8 โนนตาลใหญ่ - ตาบลสีมุม
กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม.
หมู่ที่ 9 บ้านบึงสมบูรณ์ - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตาลใหญ่
กว้าง 6 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.15 ม.
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์-นายแปว
ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๒๒๕ ตารางเมตร
หมู่ที่ 9 สายบ้านบึงสมบูรณ์ – สีมุม ระยะทาง 1,220 ม.
กว้าง 5 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 9 สายหนองรังกา – บ้านโนนตาล
ระยะทาง 1,120 ม. กว้าง 4 ม. หนา 0.15 ม.
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
หมู่ที่ 9 สายบ้านนายถวัลย์ – บ้านนางทองมี
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
2,110,000

๒๕๖๔
(บาท)
2,110,000

๒๕๖5
(บาท)
2,110,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐

3,050,000

3,050,000

3,050,000

3,050,000

2,240,000

2,240,000

2,240,000

2,240,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

๒๕๖๒
(บาท)

9,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จานวน
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร
ไปมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้ า 141

แบบ ผ.02/1
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

2 ขุดลอก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อระบายน้า ขุดลอกบึงสาธารณประโยชน์ (บึงอ้อ)
ป้องกันน้าท่วม ลึก 1.5 ม. หรือปริมาณดินขุด 184,086 ลบ.ม.
ขังและกักเก็บ
น้าในการ
อุปโภคและใช้
ในการเกษตร

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
4,600,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
4,600,000

๒๕๖๔
(บาท)
4,600,000

๒๕๖5
(บาท)
4,600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ร้อยละ/จานวน
ครัวเรือน/
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์และ
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

หน้ า 142

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

2

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

3

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

4

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

5

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

6

บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี
ปัจจุบัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตาม
ราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล รายละเอียดคุณลักษณะตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือ
ตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาด
ขณะนั้น
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
กาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลาง
กาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

10,000

10,000

10,000 สานักปลัด

-

-

30,000

30,000

30,000 สานักปลัด

-

-

22,000

22,000

22,000 สานักปลัด

-

16,000

8,000

8,000

8,000

สานักปลัด

-

-

30,000

30,000

30,000

กองคลัง

-

-

8,000

8,000

8,000

กองคลัง

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน้ า 143

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

7

การศึกษา

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
คอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
8 การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล รายละเอียดคุณลักษณะตาม
คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตาม
ราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาด
ขณะนั้น
9 การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ฯ ปีปจั จุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนด
ขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
10 เคหะและ
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
ชุมชน
คอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 19 นิ้ว) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
11 เคหะและ
ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สาหรับงานประมวลผล รายละเอียดคุณลักษณะตาม
ชุมชน
คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปีปัจจุบันหรือ
ตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาด
ขณะนั้น
12 บริหารทั่วไป ครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์งาน เครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
บ้านงานครัว รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปี
ปัจจุบัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตาม
ราคาท้องตลาดขณะนั้น
แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

30,000

30,000

30,000

กอง
การศึกษา

-

-

22,000

22,000

22,000

กอง
การศึกษา

-

-

4,300

4,300

4,300

กอง
การศึกษา

-

-

30,000

30,000

30,000

กองช่าง

-

-

30,000

30,000

30,000

กองช่าง

-

19,000

19,000

-

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

19,000 สานักปลัด

หน้ า 144

แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

13 บริหาร
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

14

บริหาร
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

15

การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

16

สาธารณสุข ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

17

เคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร

ครุภณ
ั ฑ์

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ตู้บานเลื่อนทึบ
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือ
ตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
รถจั ก รยานยนต์ ขนาด 110 ซี ซี แบบเกี ย ร์ ธ รรมดา รายละเอี ย ด
คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ ปีปัจจุบัน
หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคา
ท้องตลาดขณะนั้น
รถบรรทุกน้าเป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้าอเนกประสงค์
จานวน 1 คัน รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์
สานักงบประมาณ ปีปัจจุบัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องพ่นหมอกควัน
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือ
ตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องสูบน้าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ
ปีปัจจุบัน หรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือ
ตามราคาท้องตลาดขณะนั้น

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

6,000

สานักปลัด

-

40,800

40,800

40,800

กองคลัง

-

-

3,500,000

3,500,000

3,500,000

สานักปลัด

-

-

118,000

118,000

118,000

สานักปลัด

-

-

15,000

15,000

15,000

กองช่าง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

6,000

-
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แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ที่

แผนงาน

18 เคหะและ

หมวด

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สารวจ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
ก่อสร้าง

ชุมชน
19 เคหะและ

ชุมชน
20 เคหะและ

ชุมชน

21 เคหะและ

ชุมชน

ประเภท

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ล้อวัดระยะทาง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องฉีดน้าแรงดันสูง
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯ ปีปัจจุบันหรือตาม
ราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคากลางกาหนดขึ้น หรือตามราคา
ท้องตลาดขณะนั้น
เครื่องขุดหลุมเครื่องเจาะดิน พร้อมดอกสว่านเจาะดิน
รายละเอียดคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานัก
งบประมาณ ปีปัจจุบันหรือตามราคาที่คณะกรรมการกาหนดราคา
กลางกาหนดขึ้น หรือตามราคาท้องตลาดขณะนั้น

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖5
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

15,000

15,000

15,000

กองช่าง

-

20,000

20,000

20,000

กองช่าง

-

-

4,300

4,300

4,300

กองช่าง

-

-

10,000

10,000

10,000

กองช่าง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

-

-

-
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ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบั ญญั ติกาหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจั ดทาแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนาไปสู่การ
จั ดทางบประมาณที่มีป ระสิ ท ธิภ าพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาท้องถิ่นให้ เข้มแข็ ง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่ วมกัน ให้ เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐
และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผล
ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ความสอดคล้ อ งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบ วัน นั บแต่วันที่ป ระกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสื อ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

แผนพัฒนาท้ องถิน่ (พ.ศ.2561-2565) อบต.บึงอ้ อ

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล (๓)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง (๒)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช่ น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข (๒)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ (๒)
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ (๒)
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา (๒)
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สิ นค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ (๒)
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ (๒)
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ (๓)
ประชุ ม ประชาคมท้ อ งถิ่ น โดยใช้ ก ระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ตั ด สิ น ใจ ร่ ว มตรวจสอบ ร่ ว มรั บ ประโยชน์ ร่ ว มแก้ ไ ขปั ญ หา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นโยบายของ
ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ช าติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ (๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข (๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชี พ กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม ทางสั ง คม การพั ฒ นาอาชี พ และกลุ่ ม ต่ า งๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิ เ คราะห์ สิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต่ า งๆ ทาง (๓)
ภู มิ ศ าสตร์ กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นาใน (๓)
ปั จ จุ บั น และโอกาสการพั ฒ นาในอนาคตของท้ อ งถิ่ น ด้ ว ยเทคนิ ค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้ อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ (๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ๒๐ ปี แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้ อ งและเชื่ อมโยงกั บสภาพสั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมของ (๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้ อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ แผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ พั ฒ นาภาค (๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการ
จังหวัด
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

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

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕)
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่ เป็น ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ (๕)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน (๕)
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
รายละเอียดหลักเกณฑ์

ความมุ่ งมั่ น อัน แน่ ว แน่ใ นการวางแผนพัฒ นาท้ อ งถิ่ น เพื่ อให้ บรรลุ
วิสั ย ทัศน์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัว ชี้วัด ค่า
เป้ า หมาย กลยุ ทธ์ จุ ดยืน ทางยุ ทธศาสตร์ข ององค์ กรปกครองส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามชั ด เจน น าไปสู่ ก ารท าโครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่ อ มโยงองค์ ร วมที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /
ของยุทธศาสตร์ใน โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ Thailand
๔.๐ แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้ องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(๕)
แห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(๕)
ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
๑. การสรุป
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
สถานการณ์ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
การพัฒนา
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
๒. การ
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น
ประเมินผล
การวัดจานวนโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
การนา
เอาไว้ ห รื อ ไม่ จ านวนที่ ด าเนิ น การจริ งตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ เ ท่ า ไร จ านวนที่ ไ ม่ ส ามารถ
แผนพัฒนา
ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
ท้องถิ่นไป
การพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
ปฏิบัติใน
๒) วิ เคราะห์ผ ลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ ดาเนิ น การในเชิ งปริม าณ
เชิงปริมาณ
(Qualitative)
๓. การ
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มาใช้
ประเมินผล
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
การนา
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
แผนพัฒนา
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ท้องถิ่นไป
ถาวร สามารถใช้ ก ารได้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง เป็ น ไปตามหลั ก ประสิ ท ธิ ผล
ปฏิบัติใน
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
เชิงคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ ดาเนินการในเชิ งคุณ ภาพ
(Qualitative)
๔. แผนงาน ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้
ยุทธศาสตร์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การพัฒนา
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน (clear
objective) โครงการต้ อ งก าหนด
วัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ส อดคล้ อ งกั บ ความเป็ น มาของโครงการ สอดคล้ อ งกั บ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชั ด เจน สามารถระบุ จ านวนเท่ า ไร กลุ่ ม เป้ า หมายคื อ อะไร มี ผ ลผลิ ต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีห ลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมัน่ คง (๒) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มี
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
ความสอดคล้องกับ อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึด หลั ก การนาไปสู่ ปฏิ บัติ ใ ห้ เ กิด ผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
และสังคมแห่งชาติ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม (๖) การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ

๖๐
(๕)
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เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ (๕)
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เ ชิ ง น วั ต ก ร ร ม ( ๒ ) เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริ การมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็ มด้ว ยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้ ว ต่ อ ยอดความได้ เ ปรี ย บเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช่ น ด้ า นการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ห้ ว งระยะเวลาของ (๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกั น ได้ นอกจากนี้ โ ครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็ น โครงการที่ ด าเนิ น การภายใต้ พื้ น ฐานความพอเพี ย งที่ ป ระชาชน (๕)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้าง โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ให้ประเทศชาติมั่นคง ท้ อ งถิ่ น มี ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เป็ น ท้ อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ (๕)
ความสอดคล้องกับ จั ด ท าโครงการได้ แ ก่ (๑) ความประหยั ด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง (๕)
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
การราคาถูกต้อง
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ
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ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใช้บอกประสิ ทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒ นาซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ การได้ ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่ งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น
เครื่ องมือในการพัฒ นาเป็ น แนวทางในการบริห ารพัฒ นาท้องถิ่นให้ บ รรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโ ครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้ง
เชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนนินการตาแแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร์
๒๕๖๕
๒๕๖๒
๒๕๖๑
๒๕๖๓
๒๕๖๔
อปท.
ในเนขต จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ จานวน งบประแาณ
จังหวัด
๑. ด้าน
การบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรม
มาภิบาล
๒. ด้านการ
ลดความ
เหลื่อมล้า
ทางสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน
๓. ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
๔. ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม
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ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔

๕

สรุปรายงานผลการดาเนนินการ ประจาปีงบประแาณ พ.ศ. ...................
โครงการที่สาแารถดาเนนินการได้
(.......... โครงการ)
รายการ
โครงการ งบประแาณ คิดเนป็นร้อยละ คิดเนป็นร้อยละ คิดเนป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ของแผนการ
ดาเนนินงาน

ของข้อบัญญัติ+
เนงินสะสแ

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตังในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถด้าเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย
น้าท่วม อัคคีภัยที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการ
แก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลั งเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน
โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน
และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด
การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปั ญหาประชาชนมี รายได้ น้อ ย การศึ กษาต่า ประชาชนในต าบลยั งมี คนรายได้น้ อ ย
มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สั ญจรไปมาของประชาชน เสี่ ย งต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่ าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทาแผนงาน
โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ
อุต สาหกรรม การพั ฒ นาอาชี พ เส้ น ทางคมนาคมขนส่ ง /ไฟฟ้ า /น้ าประปา/แหล่ ง น้ าเพื่ อ อุ ป โภค – บริ โ ภค
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้ จึ ง ต้ อ งเสนอให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แก้ ไ ข ท าให้ มี ก ารเสนอโครงการเข้ า มาเป็ น จ านวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มี ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้
ปั ญ หาต่า งๆ ที่ ถู ก เสนอมายั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ควรนามาพิจ ารณาจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ โดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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