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                                              ส่วนที่ 1  
                                สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  

  ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตต าบลหนองกะทิง ประกอบด้วย 
  หมู่ที่ ๑ บ้านหนองกะทิง 
  หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเมืองต่ า 
  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองซอแซ 
  หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผะองค์ 
  หมู่ที่ ๕ บ้านโนนแดง 
  หมู่ที่ ๖ บ้านหนองปลาไหล 
  หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว 
  หมู่ที่ ๘ บ้านสระแร่ 
  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองผะองค์น้อย 
  หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองปลาไหลน้อย 
  หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองกะทิงพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 
 ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๙ หมู่  ๕  ต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  

-  โทรศัพท์  ๐๔๔– ๖๖๖๒๗๑ 
      ล าปลายมาศ(226)   สามแยกหนองผะองค์ 
N 

            นครราชสีมา (226) 
        ที่ท าการอบต.     
 

 
 
 
                                                                    (2166)ล าปลายมาศ-หนองกี่ 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
   สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองกะทิง  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การท า
การเกษตร มีล าห้วยไหลผ่านบริเวณกลางต าบลเรียกว่าห้วยตะโหนด  แต่มีสภาพตื่นเขิน  ปัจจุบันได้มีการขุดลอก
เป็นบางส่วน  พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ จะมีพ้ืนที่สูงกว่าด้านทิศตะวันออกเล็กน้อย  น้ าในล าห้วยจึง
ไหลไปทางทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่ล าปลายมาศ 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

     ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส
ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง    

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง  
  1.4 ลักษณะของดิน  
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย   
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
   มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๒๒  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๒๒ แห่งเคย
เป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภค
และบริโภคของ 
  ล าห้วย  ๕ แห่ง สระน้ า  - แห่ง 
  หนองน้ า ๑๒ แห่ง บ่อน้ าตื้น ๓ แห่ง 
  ล าคลอง  - แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง 
  บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
  แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  ๑ แห่ง 
  อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
ประชาชน  ดังนี้ 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกะทิงได้แก่ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ไม้เต็ง  ไม้รัง   ไม้ประดู่   เป็นต้นผลัดใบ    
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  มีประชากรทั้งสิ้น  ๗,๒91 คน ประชาชนมีส่วนร่วมใน  
การประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบล                    
ได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล     
เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและ      
มีประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 
  2.1 เขตการปกครอง  

 ต าบลหนองกะทิง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง เมื่อวันที่ 30  เดือน
มีนาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  19  มกราคม  
2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม 113  ตอน  9ง  ลงวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2539 

 ที่ท าการองค์การบริ หารส่ วนต าบลหนองกะทิ ง  ตั้ งอยู่ ที่ บ้ านหนองผะองค์ หมู่ ที่  5                         
ต าบลหนองกะทิง  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอล าปลายมาศ ประมาณ 7 กิโลเมตร และมีอาณาเขตดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ต าบลหนองคู    อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
   ต าบลกงรถ  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับเขต ต าบลผไทรินทร์  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ต าบลหนองคู  ต าบลโคกกลาง อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ต าบลผไทรินทร์    อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื้อที่  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,218.75 ไร่ มีหมู่บ้าน
ทั้งหมดจ านวน 11 หมู่บ้าน 
  2.2 การเลือกตั้ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง แบ่งเขตการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหาร                
ส่วนต าบล ออกเป็น  ๑๑  เขต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอ
และประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคม
ในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๕,๔๖๙   คน 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ๓,๕๕๖ คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๕,๔๖๙ คนคิดเป็นร้อยละ  
๖๕.๐๒   

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังด ารงต าแหน่งตาม
ค าสั่ง คสช.ยังไม่มีการเลือกตั้ง 
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  
  ประชากร ในเขต อบต. หนองกะทิง รวมทั้งสิ้น 7,291 คน  แยกเป็นชาย 3,674 คน                  
หญิง 3,๖17 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,๗๓๓ ครัวเรือน มีความเฉลี่ยหนาแน่น 133  คน/ตารางกิโลเมตร 
ตารางท่ี 1แสดงจ านวนประชากรแยกครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 

ชาย 

(คน) 
หญิง 

(คน) 
รวม 

(คน) 
หมายเหตุ 

1 
2. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

บ้านหนองกะทิง 
บ้านหนองเมืองต่ า 
บ้านหนองซอแซ 
บ้านหนองผะองค์ 
บ้านโนนแดง 
บ้านหนองปลาไหล 
บ้านหนองบัว 
บ้านสระแร่ 
บ้านหนองผะองค์น้อย 
บ้านหนองปลาไหลน้อย 
บ้านหนองกะทิงพัฒนา 

175 
116 
222 
261 
164 
206 
123 
85 

103 
97 

200 

306 
296 
5๒3 
537 
2๘8 
414 
282 
196 
211 
172 
449 

291 
271 
480 
563 
302 
399 
273 
192 
211 
182 
453 

597 
567 

1,003 
1,100 
590 
813 
555 
388 
422 
354 
902 

 

รวม 1,680 3,674 3,617 7,291  
   ทะเบียนราษฎร อ าเภอล าปลายมาศ   ณ  เดือน พฤษภาคม ๒๕62  
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ านวนประชากรเยาวชน (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ชาย   745  คน     หญิง   702    คน 
  จ านวนประชากร (อายุ 18-60)   ชาย  2,350 คน     หญิง 2,273   คน 
  จ านวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) ชาย  569   คน     หญิง    642   คน 
  รวม        ชาย  3,674 คน     หญิง  3,617  คน 
 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙                     
อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ                 
๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษา  
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหาร                  
ส่วนต าบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน                 
ให้กบัทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 -  โรงเรียนประถมศึกษา    5 แห่ง 
 -  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์   3 แห่ง 
 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  11  แห่ง   

  /๔.๒  สาธารณสุข... 
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 4.2 สาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือ
ตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล              
ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกาย              
ยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบล 
พยายามอย่างยิ่งทีจ่ะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  4.3 อาชญากรรม 
    องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการตั้งจุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่
ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของ
ตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดข้ึนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
  4.4 ยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในเขตต าบลหนองกะทิง  ทางองค์การบริหารส่วนต าบล  มีการแก้ไขปัญหา
เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  
ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
    (๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
    (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
    (๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง มีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
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   5.1 การคมนาคมขนส่ง  
   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล                   
ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  ๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหาร 
มีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ                    
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบล มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
   (๑)  การคมนาคม  การจราจร 
    เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
   ๑.๑)  ทางหลวงแผ่นดิน    
    -  หมายเลข   ๒๒๖  สายอ าเภอล าปลายมาศ – อ าเภอห้วยแถลง(จ.นครราชสีมา) 
    -  หมายเลข  ๒๑๖๖  สายอ าเภอล าปลายมาศ  -  อ าเภอหนองก่ี 
   ๑.๒)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   ๑.๓)  -  รถโดยสารประจ าทาง   สายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดบุรีรัมย์ – จังหวัดสุรินทร์ 
         -  รถไฟ (รฟท.) สถานีหนองกะทิง   
   ๑.๔)  ถนนของท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  จ านวน    ๔๓  สาย 
        สภาพถนนคอนกรีต    จ านวน   ๒๔ สาย   ระยะทาง  ๑๒.๒๕๕ กม. 
        แอสฟัลท์ติก          จ านวน   -    สาย   ระยะทาง     -     กม.  
            ลาดยาง         จ านวน ๑  สาย   ระยะทาง  ๑  กม. 
        ถนนหินคลุก        จ านวน   ๑๘ สาย   ระยะทาง  ๒๗.๘         กม. 
          ลูกรัง         จ านวน -   สาย   ระยะทาง      -  กม.  
    5.2 การไฟฟ้า  
   การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได้ตั้งงบประมาณด้านการขยายเขตไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 
     (๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  ๙๖๓   หลังคาเรือน 
     (๒)  ถนนสายหลักท่ีมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน  ๑๑  สาย 
        ถนนสายหลักที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง  
          จ านวน  ๒๑๓  จุด  ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

    5.3 การประปา 
   การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบประปา สามารถให้บริการได้ ซึ่งเป็นระบบ
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน ๖  หมู่บ้าน และมีน้ าใช้ไม่ตลอดทั้งปี ถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ า  
ปัญหาคือ   มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า 
และไม่มีแหล่งน้ าดิบในการผลิตประปา   ระบบประปายังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้       
ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด าเนินการ  ปัญหาการขาดแคลนน้ าในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
แก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  เช่น  โครงการ
ขุดลอกแหล่งน้ า ระบบประปาผิวดิน ฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบล ก็ได้น าบรรจุในแผนพัฒนาเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนอง               
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  

/5.4.โทรศัพท์... 
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   5.4 โทรศัพท์  
    (๑)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุม ๑๐๐ % ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    (๑)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข จ านวน     ๑     แห่ง 
    6. ระบบเศรษฐกิจ  
      6.1  การเกษตร  
   ประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง ประมาณร้อยละ 90 ประกอบ
อาชีพ ท านา ที่เหลืออีก ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและอ่ืน ๆ  
     6.2 การประมง  
    (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิงไม่มีการประมง) 
      6.3 การปศุสัตว์  
   -  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น                
การเลี้ยงไก่เป็ดโคสุกรกระบือ 
     6.4 การบริการ  
    โรงแรม   - แห่ง 
    รีสอร์ท   ๑ แห่ง 
    ร้านอาหาร   ๑๐ แห่ง 
    โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
    สถานีขนส่ง   - แห่ง 
    ร้านเกมส์   -      แห่ง   
    6.5 การท่องเที่ยว   
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น การจัดงานประเพณีต่างๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
    6.6 อุตสาหกรรม  
    อุตสาหกรรมในเขตต าบลเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จ านวน  ๑๓  แห่ง 
    (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน หรือมีทรัพย์สินถาวรที่เกิน ๑ ล้านบาท) 
   6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    การพาณิชย์ 
    ธนาคาร  - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน     1 แห่ง 
    บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาด       ๑ แห่ง 
    ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์      - แห่ง 
    ซุปเปอร์มาเก็ต -         แห่ง 
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  6.8 แรงงาน  
    ประชากรที่มีอยู่ในเขตต าบลหนองกะทิง มีแรงงานด้านการเกษตร  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่               
ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้ง 
แรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมาก                 
เป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7 .1  การนับถือศาสนา  
      ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง นับถือศาสนาพุทธ 
      - วัด จ านวน  ๗  แห่ง 
      - ส านักสงฆ์  จ านวน  ๓  แห่ง 
  7.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
     -  ประเพณีวันสงกรานต์     ประมาณเดือน เมษายน 
     -  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
     -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน การทอผ้า วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และ วิธีการ                   
จับปลาธรรมชาติ     
  7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
    ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือน                
และเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่       
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบซึ่งจะต้องน ามาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่ง
เค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
  8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะทิง ได้แก่ทรัพยากรป่าไม้  ได้แก่ไม้เต็ง  ไม้รัง   ไม้ประดู่   เป็นต้น  
  8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  ด้านการเกษตร จะประสบกับปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  ยังไม่มี
แหล่งก าจัดขยะ ประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการก าจัดขยะด้วยตนเองภายในครัวเรือน  โครงการปลูกต้นไม้ในวัน
ส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็น
เมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
   9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)    
 

*********************************************************************** 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นทิศทาง  การพัฒนาของ
ท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ  คือ  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  สรุปเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิน่  ดังนี้  

1.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  คือ  แม่บทหลักท่ีเป็นกรอบชี้น าการก าหนดนโยบายและแผนต่างๆ ส าหรับการพัฒนา
ประเทศ  การบริหารราชการ  การจัดสรรงบประมาณ  และการจัดสรรทรัพยากร  รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาของภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน ของประเทศ
และประชาชน    
 หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
 1) การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดเปูาหมายในระยะยาว  และมีการพิจารณาทบทวนทุก  5  ปี 
หรือเมื่อมีสถานการณก์ระทบต่อเปูาประสงค์หลักตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นนัยส าคัญ 
 2) สร้างกลไกและกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ  ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสะท้อนความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง 
 3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพ่ือให้เกิดการยอมรับและใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์หลักร่วมกัน 
 4) ให้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มี  6 ด้าน  ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ประเทศไทยจะยังคงประสบ                  
สภาวะและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติ            
ที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน               
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12                     
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 



                                     
                                                          -10- 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ                   
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศ  
ที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                  
และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ              
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ 

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ 

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio- 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ 

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของ  น้ า 
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การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ 
พัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับ
การเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต  เพ่ือให้แรงงาน
สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกัน
เพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มี
แบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือ
เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง  ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน 
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง  เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน 
การผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5) การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการ 
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน   และลดระดับการผลิตสินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด  พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม  ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง  ตลอดจน 
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
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ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกัน 
เป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ 

พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยง 
การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ  และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น 
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  โลจิสติกส์ 
และพลังงาน  รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ  เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
เป็นต้น  ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด  การบริหารจัดการ 
การเงิน  และโลจิสติกส์  เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล  ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการ 
พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์  การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัดพลังงาน 
และการใช้พลังงานทดแทน  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์  การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม 
ประเทศ  บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ 
สังคมขององค์กร  และกิจการเพ่ือสังคม 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ 
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ ์มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา 

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
3) พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้ 

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
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การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ 
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) 
เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  โดย 
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต 

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ 
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพ่ิมผลิตภาพ 
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง 
กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน 
ปัจจัยการผลิต 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
  (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบ 
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดย
มีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูป 
ระบบการบริหารจัดการน าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ 

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง 
ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและ 
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้าง 
ความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อ
ภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้ 
นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิ 
ประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวก 
ด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน 
น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที ่
ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน 
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที ่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน าเพ่ือให้เกิดความ 
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น าในระดับพ้ืนที ่เช่น คณะกรรมการลุ่มน า และองค์กรผู้ใช้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด 
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่ โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน 
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ 
อนามัยของประชาชน 

2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ 
แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ 
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
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3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่ 
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ 
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม 
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนใน 
ชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน 
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน 
และอนุภูมิภาคลุ่มน าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน 
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค 
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ 
ปูองกันน าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ 
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้ง 
การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ 

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ข้อมูลความกา้วหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชัน 
และคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ 
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก
กะทดัรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน 
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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1.3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1  

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) 
1. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์(Strategics Position) 

   1. เป็นผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   2. เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
   3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
   4. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
   5. เป็นประตูอีสาณพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

2. วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดนและ Logistic” 

3. พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
   3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
   4. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
   5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
   6. ส่งเสริมระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค   

4. เป้าประสงค์รวม (Goal) 
   1. มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
   2. ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพิ่มสูงข้ึน 
   3. ผลิตภัณฑ์โคเนื้อและกระบือ คุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
   4. ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน 
   5. แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว 
   6. มีระบบ Logistic ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Lssues) 
   1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
   2. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และการค้าชายแดน 
   3. พัฒนาระบบ Logistic สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

6. กลยุทธ์ (Strategy) 
1. การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

       1) ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
       2) เพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 

      3) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อและกระบือ คุณภาพสูง 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

       1) เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
       2) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปใหม่ให้ได้มาตรฐาน 
       3) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
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 3. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ได้แก่ การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการท่องเที่ยวในรูปแบบ 
อ่ืนทุกรูปแบบ 

      1) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
      2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
      3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
      4) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
      5) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาการค้าชายแดน 
      1) การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
      2) การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านสินค้าและบริการ 
      3) การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านบุคลากร 
      4) การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านระเบียบและกฎหมาย 

   5. การพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
       1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 
       2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบ Logistic การค้าและการลงทุน 
       3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้าน Logistic การค้าและการลงทุน 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน   

      4) พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน Logistic การค้าและการลงทุนที่มี 
ประสิทธิภาพ  
1.4) แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข”  
2. พันธกิจ (Mission)  

      สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง การยกระดับสินค้าชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการจ าหน่าย การส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การช่วยเหลือ
และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้
ดีขึ้น  

3. เป้าประสงค์รวม 
     1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าด้านการผลิต 

สินค้าเกษตรปลอดภัย  
     2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 
     3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
     4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     5. การบริหารจัดการ มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมมาภิบาล   
4. ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets) 
     “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ                                             
     “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผู้น าด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
 2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยงได้รับการพัฒนา 
 3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน) 
 4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
 5. จ านวน อปท. ที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
 6. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
 7. ร้อยละท่ีลดลงต้นทุนการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ (ไร่) 
 8. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม (ล้าน)    

  9. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (แห่ง) 
 10. จ านวนกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง/จ าหน่าย 
 11. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการจัดการ 

คุณภาพ 
 12. ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล 
 13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 14. จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น (แห่ง)  
 15. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของฟาร์มปศุสัตว์ที่มีคุณภาพ 
19. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของบ่อแก๊สชีวภาพในเกษตรกรรายย่อย 
20. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
9. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
10. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
11. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร                                          
12. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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13. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
14. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
15. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
16. การบริหารจัดการทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต” 
     “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560” 

เป้าประสงค์ 
1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
3. สังคมร่มเย็น ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี ธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 

เกณฑ์ จปฐ. 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. จ านวนประชากรที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสาร    

สนเทศและการสื่อสารเพ่ือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
4. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมและสามารถท า

ให้เกิดการจ้างงาน 
5. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น (สาย) 
6. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์ QA 
8. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
9. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
10. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
12. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
13. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  และ

ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
14. ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่

สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
15. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่เพ่ือเพ่ิมรายได้  

ลดรายจ่าย 
16. ร้อยละของอ าเภอปูองกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
17. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย                                                   
18. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน 
19. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี่สวนร่วมในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข           

ปัญหาเอดส์ 
20. ร้อยละของชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
21. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
22. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
23. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
24. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
25. มีการส่งเสริมงานวิจัยด้านสังคมคนบุรีรัมย์ 



                                     
-20- 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     “อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

เป้าประสงค์ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดดเด่นของประเทศ 
 4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
 3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
 5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
 6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
 7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
 11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ชุ่มน้ า 

และในผืนปุา 
 12. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
 14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึก 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
 5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ 
     “ประชาสังคมมีความม่ันคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
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เป้าประสงค์ 
 1. สังคมปลอดยาเสพติด 
 2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3. การจัดการแผนความมั่นคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
 5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม 
 6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
 7. การปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
 8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ภายใต้ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งแลพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
 2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
 3. ร้อยละของการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
 4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
 5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
 6. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
 7. ระดับความส าเร็จในการปูองและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยั่งยืน 
 8. ร้อยละของความส าเร็จในกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 9. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา        

ยาเสพติด 
 10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 11. ร้อยละความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
 12. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 13. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
 14. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
 15. ร้อยละของเครือข่ายอ านวยความเป็นธรรมที่เพ่ิมข้ึน 
 16. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนเพี่อความมั่นคง 
 17. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
 18. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
 19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายคุมประพฤติ 
 20. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 21. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน 
 22. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

           23. ระดับความส าเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
 24. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
 25. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภาย 

ในจังหวัด 
 26. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 27. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 28. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 27. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 28. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 29. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 30. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 31. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 32. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
 33. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
 34. ระดับความส าเร็จในการร่วม 
 35. ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน 
 36. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพใต้การบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
 1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังงานมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
 2. จัดให้มีการปูองกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
 4. การปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 5. พัฒนาระบบความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน 
 7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
 11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
 12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 14. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการลดอุบัติเหตุทางถนน 
 15. ปูองกันและเฝูาระวังภัยสุขภาพ 
 16. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
     “การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมภิบาล” 

เป้าประสงค์ 
 1. คุณภาพของระบบวางแผน 
 2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น ยุทธศาสตร์ 

ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

 1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
 2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

และงบประมาณทุกป ี
 3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่ แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้านการเงิน/ 

การพ่ึงพาตนเองได้รายได้และแผนพันธกิจ (แผน) 
 4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
 5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนา 

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

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2560 – 2562)  
1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

     “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิต 
ที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
2. พันธกิจ (Mission)  
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล 
 3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
 4. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 6. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 7. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมครบวงจร 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบบองค์รวม 
2. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปชั่น 
6. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ 
7. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะและมีพลานามัยที่ดี 
8. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
4. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
7. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
 
 



                                     
 
                                  -24- 
8. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน  
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
10. ระดับความส าเร็จในการปูองกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม                                    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา” 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
3. พัฒนาและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา  

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ 

สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
7. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด         
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
กลยุทธ์ (Strategy) 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
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ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
2. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
เป้าประสงค์ (Goals) 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

2) ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 
          คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกะทิง  ไว้ดังนี้  
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ หนองกะทิงน่าอยู่    ควบคู่เกษตรอินทรีย์  เลิศล้ าการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยว  ยึดเหนี่ยวคุณธรรม  น าประชาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่มีปัญหายาเสพติด” 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
 2. ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร  ตลอดทั้งปี  
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน 
 4. ประชาชนมีความสุข และมีสถาบันครอบครัวที่อบอุ่น  
 5. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกช่วงวัย และมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  
 6. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพติด   
 7. มีการสืบสานศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม   
 8. ส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเกิดชุมชนที่เข้มแข็ง 
และยั่งยนื 
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อย  
 10. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 11. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 12. เกษตรกรมีวิถชีีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 13. มีชุมชนต้นแบบในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น 
 14. บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
 15. ประชาชนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ในการให้บริการ 
 16. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
2.4 ตัวช้ีวัด (KPI)   
 1. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาและได้มาตรฐาน 
 2. ร้อยละของไฟฟูาสาธารณะที่ได้รับการซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้ปกติและมีการติดตั้งเพ่ิม 
 3. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบ 
 4. ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์    
 5. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 7. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน  
 8. รอ้ยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 9. ร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
 10. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการสังคม 
 11. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความอยากจนในต าบลหนองกะทิง 
 12. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 13. ระดับความสุขของประชาชนหลังจากท่ีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้ว 
 14. ระดับความส าเร็จของการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ    
 15. ระดับความส าเร็จในคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
 16. ระดับความส าเร็จของพัฒนาการของเด็กก่อนปฐมวัน 
 17. ร้อยละของประชาชน เยาวชน ที่ได้รับการศึกษาที่สูงกว่าภาคบังคับ 
 18. ร้อยละของงบประมาณที่ได้ใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม 
 19. ระดับความส าเร็จในการอุดหนุนงบประมาณให้กับสถานศึกษาในเขตบริการ 
 20. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
 21. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม วิธีชุมชนและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
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 22. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม   
 23. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 24. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริม กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทาง 
สังคมเกิดชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน 
 25. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 26. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ 
 27. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น 
 28. ร้อยละของประชาชนที่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
 29. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย และเชิดชู สถานบันชาติ  
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 30. ร้อยละของประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ  
 31. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้ประชาชนดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
ท้องถิ่น  
 32. ระดับความส าเร็จในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในท้องถิ่น 
 33. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการรักษาความสะอาดภายในท้องถิ่น 
 34. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 35. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในท้องถิ่น  
 36. ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 37. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 38. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 39. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 40. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร 
 41. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา ปรับปรุง อาคาร และสถานที่ เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
 42. ระดับความส าเร็จในการจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
 43. ระดับความส าเร็จของงานที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 2.5 ค่าเป้าหมาย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัดทุกแผนงาน/โครงการ 
 2.6 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ า 
 2. ซ่อมบ ารุงและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ 
 3. การจัดท าผังเมืองและการดูแลรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์1 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 5. ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ กลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 7. การควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ  
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในเขตบริการ 
 9. ส่งเสริมศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชวีิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม   
 10. ส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ  
 11. ส่งเสริมกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 12. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยและการบริการประชาชนในท้องถิ่น 
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 13. ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและเชิดชู สถานบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 14. ส่งเสริม ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 15. ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในท้องถิ่น 
 16. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  
 17. ส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 18. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
 19. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่ และการจัดหาวัสดุ - ครุภัณฑ์  
 20. การพัฒนาบุคลากร 
 21. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  เกิดจากการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของต าบลหนองกะทิง  ที่จ าน าไป                  
สู่ผลส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ได้อย่างเป็นรูปธรรม                  
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
  สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบล หนองกะทิง                   
มีจุดเข็ง และ โอกาส ดังนี้  
 1) มีพ้ืนทีเ่หมาะแก่การท าการเกษตร 
 2) มีการคมนาคมขนส่ง ที่พร้อมใช้งาน มีการเดินทางทีส่ะดวกมากขึ้น 
 3) มีสินค้าจากปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าไหม เครื่องจักรสาน ฯลฯ 

4) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีผลผลิตทางการเกษตรสูง 
5) ประชาชนมีความขยัน ในการประกอบอาชีพ 
6) มีการส่งเสริมการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
7) ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ต้องการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ท าให้ง่าย   
    ในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
8) ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญในกระบวนการมีส่วนร่วม ในการท ากิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
9) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ดีขึ้น 

ดังนั้น ด้วยปัจจัยต่างๆ ที่เอ้ืออ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  จึงได้ก าหนดจุดยีนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลหนองกะทิง คือ 

“ หนองกะทิงน่าอยู่    ควบคู่เกษตรอินทรีย์  เลิศล้ าการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  ยึดเหนี่ยวคุณธรรม  น าประชาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด” 
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2.8 ความเชื่อมของโยงยทุธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทงิ พ.ศ. 2561 – 2565  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

                         
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านรักษาความมั่นคง 

และความสงบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการบริหารจดัการ 

แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดลุและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับการบรหิารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว 

ผลิตภณัฑ์ และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบ Logistic สู่ภูมภิาคและอาเซยีน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตร 
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเขา้ครัวโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค 

และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดลุและพัฒนา 

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 2’ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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       2.8 ความเชื่อมของโยงยุทธศาสตรใ์นภาพรวม (ต่อ) 
 
 
 
 

 
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เมืองน่าอยู่และคณุภาพชีวิตที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2’ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

อบต. หนองกะทิง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการ 

บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

เป้าประ 
สงค์1 

เป้าประ 
สงค์2 

เป้าประ 
สงค์3 

เป้าประ
สงค์4 

เป้าประ 
สงค์5 

เป้าประ 
สงค์6 

เป้าประ 
สงค์7 

เป้าประ 
สงค์16 

เป้าประ 
สงค์14 

เป้าประ 
สงค์8 

เป้าประ 
สงค์9 

เป้าประ 
สงค์10 

เป้าประ 
สงค์11 

 

เป้าประ 
สงค์15 

เป้าประ 
สงค์12 

เป้าประ 
สงค์13 

กล
ยุทธ์9 

 

กล 
ยุทธ์19 

 

กล 
ยุทธ์21 

กล
ยุทธ์ 1 

กล 
ยุทธ์3 

 

กล
ยุทธ์4 

 

กล 
ยุทธ์6 

 

กล
ยุทธ์5 

 

กล
ยุทธ์7 

 

กล
ยุทธ์8 

 

กล 
ยุทธ์10 

 

กล
ยุทธ์11 

 

กล 
ยุทธ์12 

 

กล 
ยุทธ์13 

 

กล 
ยุทธ์14 

 

กล 
ยุทธ์15 

กล 
ยุทธ์16 

 

กล 
ยุทธ์17 

กล 
ยุทธ์18 

กล
ยุทธ์2 

กล 
ยุทธ์20 

 

 
แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
 

 

 
แผนงาน 

สาธารณสุข 
 

 
แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์
 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

 
แผนงาน

การเกษตร 

 
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
 

 
แผนงาน 
 

 



                                     

ผลผลิต/ 
โครงการ 
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        2.8 ความเชื่อมของโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการคมนาคมและ
ด้านแหล่งน้้า  
2. โครงการซ่อมบ้ารุงและ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ 

1. โครงการส่งเสรมิให้ประชาชน
มีสุขภาพอนามยัที่ด ี
2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับกลุ่ม เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผูสู้งอายุ
และผูด้้อยโอกาส 
3. โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคตดิต่อ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ) 
 

1. โครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการศึกษาในเขตบริการ 
2. โครงการส่งเสรมิศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3. โครงการส่งเสรมิด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ) 
 

1. โครงการส่งเสรมิ ดูแล 
รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสรมิการรักษา
ความสะอาดและเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวในท้องถิ่น 
3. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ) 
 

1. โครงการส่งเสรมิการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. โครงการส่งเสรมิการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์และปุย๋ชีวภาพ 
3. โครงการส่งเสรมิอาชีพ 
 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ) 
 

1. โครงการส่งเสรมิความ
สงบเรียบร้อยและการ
บริการประชาชนในท้องถิ่น 
2. โครงการส่งเสรมิการ
ปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยและเชิดชู 
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์
3. โครงการพัฒนาบุคลากร 
4. โครงการส่งเสรมิการ
บริหารจดัการตามหลักธรร
มาภิบาล 

ค่าเป้าหมาย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
ของตัวชี้วัด (KPI) 

(ทุกแผนงาน/โครงการ) 
 

 
แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
 

 

 
แผนงาน 

สาธารณสุข 
 

 
แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์
 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

 
แผนงาน

การเกษตร 

 
แผนงาน 
งบกลาง 

 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
 

 
แผนงาน 
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 
  
  
  
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ หนองกะทิงน่าอยู่    ควบคู่เกษตรอินทรีย์  เลิศล้้าการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  ยึดเหนี่ยวคุณธรรม  น้าประชาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ไม่มีปัญหายาเสพติด” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการพัฒนา 
ด้านการบริหาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี
 

เป้าประสงค ์
 (Goals) 

ปรับปรุง 
พัฒนาองค์กรให้ 
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของ 

อบต. หนองกะทิง 

เป้าประ 
สงค์1 

เป้าประ 
สงค์16 

เป้าประ 
สงค์2 

เป้าประ 
สงค์3 

เป้าประ
สงค์4 

เป้าประ 
สงค์5 

เป้าประ 
สงค์6 

เป้าประ 
สงค์7 

เป้าประ 
สงค์14 

เป้าประ 
สงค์8 

เป้าประ 
สงค์9 

เป้าประ 
สงค์10 

เป้าประ 
สงค์11 

 

เป้าประ 
สงค์15 

เป้าประ 
สงค์12 

เป้าประ 
สงค์13 

 

ค่าเป้าหมาย 

กล
ยุทธ์9 

 

กล 
ยุทธ์19 

 

กล 
ยุทธ์21 

กล
ยุทธ์ 1 

กล 
ยุทธ์3 

 

กล
ยุทธ์4 

 

กล 
ยุทธ์6 

 

กล
ยุทธ์5 

 

กล
ยุทธ์7 

 

กล
ยุทธ์8 

 

กล 
ยุทธ์10 

 

กล
ยุทธ์11 

 

กล 
ยุทธ์12 

 

กล 
ยุทธ์13 

 

กล 
ยุทธ์14 

 

กล 
ยุทธ์15 

กล 
ยุทธ์16 

 

กล 
ยุทธ์17 

กล 
ยุทธ์18 

กล
ยุทธ์2 

กล 
ยุทธ์20 

 

 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของตัวชี้วัด (KPI) ทุกแผนงาน/โครงการ 
 

 
แผนงาน 

เคหะและชุมชน 
 

 
แผนงาน 

สาธารณสุข 
 

 
แผนงาน 

สังคมสงเคราะห ์
 

 
แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 

 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 
 

 
แผนงาน

การเกษตร 

 
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 
แผนงาน

บริหารงานทั่วไป 
 

 
แผนงาน 
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3.  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง รายละเอียดตามตารางที่1 
               ตารางท่ี 1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weakness – W) 
1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ถนนลาดยางสายหลักผา่น คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  226  
ผ่านหมู่  1,4,7,9,11 และทางหลวงแผ่นดินสาย  2166  ผ่ายหมู ่ 
4 
๒) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
๓)มีล าน้ าล าปลายมาศไหลผ่าน 
2) มีระบบน้ าประปา ๑๓  แห่ง  

1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ยังมีถนนหลายสายทีเ่ป็นถนนดินลูกรังในช่วงฤดูฝน การ
คมนาคมไม่สะดวก 
2) เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ าซาก จึงท าใหข้าดแคลนน้ า 
อุปโภค บริโภค และน้ าใช้ในการเกษตร 

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1) มีสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี  
2) มีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในเขตบริการ 
3) มีศูนยส์ุขภาพชุมชน 
4) มีการส่งเสริมการท าเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน 
5) มีแหล่งน้ าท่ีใช้ทางการเกษตรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเหมาะแก่การท า
การเกษตร 
6) มีงบประมาณเพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน ประชาชนในพ้ืนท่ี ใหม้ีอาชีพ
เพื่อสร้างรายได้ตลอดทั้งปี 

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1) เด็กและเยาวชนยังขาดความสนใจในการศึกษา 
2) ประชาชนส่วนใหญไ่มส่นใจที่จะศึกษาต่อ 
3) ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการท าเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ปริมาณน้ าในการอุปโภคบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตรมี
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพราะเป็นพื้นที่
นอกเขตชลประทาน ต้องอาศัยน้ าฝนเพียงอย่างเดยีว ซึ่งปี  
2558 – 2560 ปริมาณน้ าฝนมนี้อยมาก แหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติแห้งขอด ประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง  

3.  ด้านเศรษฐกิจ 
1) มีกลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
2) มีกลุ่มอาชีพ 
3) ประชาชนส่วนใหญม่ีพื้นเป็นของตนเองเพื่อใช้ท าการเกษตรกรรม 

3.  ด้านเศรษฐกิจ 
1) การรวมกลุ่มของประชาชนยังไม่เข้มแข็งพอ 
2) เกษตรกรยังไมม่ีช่องทางที่จะกระจายสินค้าเพื่อจ าหน่าย
ผลผลติทางการเกษตร  ให้ไดร้าคาที่ยุติธรรมและสูงขึ้น  
3) ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผลผลิตทางการเกษตร 

๔. ด้านบุคลากร 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผูป้กครอง และประชาชน เป็นผู้มี
วิสัยทศัน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริง 
2) มีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น  
3) บุคลากรไดร้ับการส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

๔. ด้านบุคลากร 
1) ขาดบุคลากร ท่ีมีความช านาญงานเฉพาะต าแหน่ง มา
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น เจ้าหนา้ที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์ที่มีทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อมาช่วยในการกระจายและน าเสนอสินค้าใน
ชุมชนหรือผลผลติทางการเกษตรในระดับสากล (AEC) 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

1) ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน ต้องการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
และเห็นผลเป็นรูปธรรม ท าให้ง่ายในการขับเคลื่อนและพัฒนาท้องถิ่น 
2) ประชาชนในพื้นทีใ่ห้ความส าคญัในการเข้าร่วมท าประชาคม  
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตา่งๆ ของ อบต. 
๓)นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านต่างๆ 

1) การท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ยังไม่ไดร้ับความ
ร่วมมือเท่าท่ีควร เช่น การออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
3) การมสี่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔)ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัจจัยภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ไม่บรรลุตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ 

1) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ เพราะบางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่  

          2) ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง  
         3) งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ครบทุกโครงการ  เนื่องจากโครงการ 
ที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหามีมาก และบางโครงการต้องใช้งบประมาณที่สูงและเกินศักยภาพของ                  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการได้  ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตาม        
ความต้องการของประชาชน  ได้ครบทุกโครงการ  ท าให้ประชาชนบางคน บางกลุ่มไม่เข้าใจถึงระเบียบและ                  
ขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ  ท าให้เกิดการเข้าใจผิดและไม่พอใจในการท างานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ส่วนต าบล อยู่บ่อยครั้ง แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนต าบลก็พยายามที่จะขจัดปัญหา อุปสรรคต่างๆ                    
ที่เกิดขึ้น  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาประสงค์ที่วางไว้  สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทา            
ความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนในทุกด้าน  

 
*********************************************** 

 
 
 
 
 

            
 



 
 ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน 
 

แผนงานการเกษตร 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองส่งเสริมเกษตร 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน 
 
 
 
 
ด้านงบกลาง 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 
 
กองสาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชน 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 
 

กองส่งเสริมเกษตร 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการด าเนินงาน 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
แผนงานบริหารทั่วไป 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

กองคลัง 

รวม 5 5 10 7 1 
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ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

1.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1.1 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 39 17,240,000     36 169,840,000      30 67,510,000      25 66,270,000 24 66,600,000 155 387,460,000

   1.2 แผนงานเคหะชุมชน 1 1,000,000        1 1,000,000          1 1,000,000        1        1,000,000        1 1,000,000         5 5,000,000      

รวม 40 18,240,000         37 170,840,000          31 68,510,000          26       67,270,000         25 67,600,000          160 392,460,000     

2.ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

    2.1  แผนงานการเกษตร 1 100,000          1 100,000             2 130,000           2        130,000           2 130,000            8 590,015         

    2.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 330,000          4 330,000             5 360,000           5        360,000           6 860,000            24 2,240,044      

รวม 5 430,000              5 430,000                 7 490,000              7         490,000              8 990,000               32 2,830,059         

3 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต

    3.1 แผนงานการศึกษา 14 4,980,000        14 4,980,000          19 5,470,000        17      5,370,000        17 5,220,000         81     26,020,148    

    3.2 แผนงานด้านศาสนา วัฒนธรรม 14 1,180,000        14 1,202,000          13 1,230,000        13 1,230,000        13 1,230,000         67 6,072,120      

          กีฬาและนันทนาการ

    3.3 แผนงานสาธารณสุข 4 1,020,000        4 1,020,000          4 1,020,000        4 1,020,000        4 1,020,000         20 5,100,036      

    3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3           130,000 3              130,000 4            260,000 4            260,000 4             260,000 18       1,040,033

    3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1              10,000 1              10,000 1               10,000 3            30,000

    3.6 แผนงานงบกลาง 4      13,020,000 4         13,020,000 4       13,020,000 4       13,020,000 4        13,020,000 20     65,100,036

รวม 39          20,330,000 39             20,352,000 45           21,010,000        43          20,910,000 43           20,760,000 209      103,362,379
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      ๒.  บัญชสีรุปโครงการพัฒนาท้องถ่ิน    
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา     

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

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

ผ 01 ผ 0 



ยทุธศาสตร์

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสิง่แวดล้อม

    4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000        1 100,000           1 100,000         1 100,000        1 100,000         5 500,009       

    4.2  แผนงานการเกษตร 3 250,000        3 250,000           3 250,000         3 250,000        3 250,000         15 1,250,027    

รวม
4 350,000       4 350,000          4 350,000        4      350,000        4 350,000        20 1,750,036     5. ยทุธศาสตร์พัฒนาดา้นการจัดการ

บริหารบา้นเมอืงทีด่ี

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 1,300,000     3 1,600,000        3 1,600,000      3 1,600,000      3 1,600,000      14 7,700,026    
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 100,000        1 100,000           2 316,000         2 316,000        2 316,000         8 1,148,015    

1,400,000     

รวม 3 1,400,000     4 1,700,000       5 1,916,000     5      1,916,000     5 1,916,000      22 8,848,041   
รวมทั้งสิ้น 91 40,750,000         89 193,672,000 92 92,276,000          85       90,936,000         85 91,616,000          442     509,250,000     

 -37-

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา     
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ผ 01 
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      2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                  
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทงิ 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 (ด้านเศรษฐกิจ)  
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 (เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน      
1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 
(โรงปุ๋ย – หมู่ที่ 7)   

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. หนา 0.15 ม. 

900,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 
(นางพลอย บึงจันทร์ - 
หมู่ที่3)   

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
1,500 ม. หนา 0.15 ม. 

900,000 900,000 200,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 
1 (เลียบล าห้วยผวา) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.ยาว 1,500 
ม. หนาเฉลีย่ 0.10 ม. 

250,000   200,000  ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

มีการมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

4 ขุดลอกล าห้วยผวา  
หมู่ที่ 1 

เพื่อมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 280 ม.ยาว 290 
ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 

250,000   200,000  ร้อยละ 70มีน้ าใช้ มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

5 ขุดลอกสระหนองกะทิง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 280 ม.ยาว 290 
ม. ลึกเฉลี่ย 2 ม. 

    200,000 ร้อยละ 70มีน้ าใช้ มีน้ าส าหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี 2 
(นายจอม จัดงูเหลือม-นาง
สมปอง ไกรพงษ์)   

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

มีการมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 
(นางเตี้ย จินโจ –นายเตี้ย 
จินโจ 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

มีการมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 
(นายสมหมาย จักรแก้ว –
นายทองสุข กลีบไธสง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.ยาว
73.50 เมตร 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนนคสล.(ซอย
นายทองค า  อินทร์งาม) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 3 ม.ยาว 22 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  80,000 
 

  ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.ยาว
22 เมตร 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคสล.(ซอยคุ้ม
อยู่ดีมีสุข) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

กว้าง 4 ม.ยาว 43 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  100,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.ยาว
43 เมตร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนอง
เมืองต่ า(นายด า เสาพะ
เนา-นายนัด อินทร์งาม) 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขัง 

กว้าง 0.45 ม.ยาว800 
ม. ลึก 0.50 ม. 

600,000     ร้อยละ 70 น้ า
ไม่ท่วมขัง 

ร่องระบายน้ า 
คสล.ยาว800 
ม. 

กองช่าง 

12 ขุดลอกหนองเมืองต่ า  
หมู่ที่ 2 

เพื่อมีน้ าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 200 ม.ยาว 300 
ม. ลึกเฉลี่ย  2 ม. 

    400,000 ร้อยละ 70  
มีน้ าใช้ 

ขุดลอกหนองน้ า
ยาว 300 เมตร 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 
(วัดหนองซอแซ –ร.ร.
หนองซอแซ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 3.5 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสลยาว 
1,500 ม. 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 02 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 
(นายสมจติร คะเชนรัมย ์
-ทางแยกหมู่ที่ 11) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.
ยาว 200 
ม. 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3    
(เส้นหลังวัดหนองซอแซ –หมู่ 8 
บ้านสระแร่) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.
ยาว  ม. หนา 0.15 
ม. 

  200,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.
ยาว 100 
ม. 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 (นาย
สวัสดิ์  กล่อมไธสง–นางน้อย  
แขดอน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

    400,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน คสล.
ยาว 200 
ม. 

 

17 ก่อสร้างถนนหินคลุกในเขต
ต าบลหนองกะทิงและเช่ือมต่อ
กับต าบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน  
หมู่ที ่3 ช่วงที1่  (นายแหลม              
ศรีลารัมย-์นานายเปลือง อักษร
วุฒิ) ช่วงที่ 2 (นายอนันต์ 
กระจ่างโพธ์ิ –นายสมศักดิ์ ช านิ
สุทธ์ิ)  ช่วงที่3 (นายสวสัดิ์ 
กล่อมไธสง –นางทองใบ 
จอนดอน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุก.กว้าง 3 
ม.ยาว 2,210  

 230,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 100 
ม. 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 3 ข้างวัดหนองซอแซ –หมู่ 
8 บ้านสระแร่) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 350 ม. หนา
เฉลี่ย 0.08ม. 

   100,000  ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน หิน
คลุก ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 3 
บ้านหนองซอแซ –ต.ผไทรินทร ์

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3ม.
ยาว 1,700 ม. หนา 
0.10 ม.                                                                          

250,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ถนนหินคลุก
ยาว 1,800 ม. 

กองช่าง 

20 ขุดลอกสระอีสานเขียว 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 100 ม.ยาว 
150ม. ลึกเฉลีย่   
1.50 ม. 

   400,000  ร้อยละ 70มีน้ าใช้ ขุดลอกหนอง
น้ ายาว150 ม. 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนทางเท้า คสล. หมู่ที่ 
4 บ้านหนองผะองค ์(รอบสระ
หนองแวง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนทางเท้า 
คสล.กว้าง 4 ม.ยาว 
1000 ม. หนา 0.15 
ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนทางเท้า 
คสล.ยาว 10ม. 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  
(รอบสระหนองแวง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 86 ม. หนา 
0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
10 ม. 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 (สาย
นายเจรญิ พลหลัก) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

  200,000 
 

  ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที 4 (หมู่ที 
4 –หมู่ที่3) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

  400,000 
 

  ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ม.4-ต.ผไทรินทร์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 200 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

 250,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 

ถนน หินคลุก 
ยาว 200 ม. 

กองช่าง 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 
4 ถนน2166 –นายบุญลุ 
เชื้อสูงเนิน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 2,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

   400,000  ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน หินคลุก 
ยาว 2,950 ม. 

กองช่าง 

27 ขุดขยายสระหนองเวียน        
หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค ์

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภครโิภค 

กว้าง 150 ม.ยาว 
200ม. ลึกเฉลีย่   
4 ม. 

400,000     ร้อยละ 70มีน้ า
ใช้ 

ขยายสระยาว
25 เมตร 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
บ้านโนนแดง (หน้าศพด- 
นายบันเทิง พิมพ์ อักษร) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
600 ม. 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
บ้านโนนแดง (นางจรูญ 
แจ้งจันทร์ –นายสมพงษ์ 
จบศักดิ์สาย) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
700 ม . 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
(นาสีเหลือบ วิชัยรัมย-์
ถนน226) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 1,500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
1500 ม. 

กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 
(นายสมพงษ์  จบศักดิ์
สาย-นายบันเทิง พิมพ์
อักษร) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  200,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ เพื่อให้ถนน ถนนหินคลุกกว้าง 3 250,000     ร้อยละ 70ของ ถนน หินคลุก กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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5 (รอบส านักงานอบต.) ได้มาตรฐาน ม.ยาว 115 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ยาว 2,950 ม. 

 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนแดง (รอบสระหนองม่วง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

250,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนน หิน
คลุก ยาว 
2,950 ม. 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนแดง –หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลา
ไหล 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   200,000  ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 100 
ม. 

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที 5 
(ถนน226-ต.โคกกลาง) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

Capseal กว้าง 6 
ม.ยาว 1,600 ม. 
หนา0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนนลาดยา
งยาว 
1600 
เมตร 

กองช่าง 

36 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที 5 
บ้านโนนแดง(หน้าร.ร.ไตรคามฯ – 
สะพานข้ามคลองม.6) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนลาดยางกว้าง 5 
ม.ยาว200 ม. 

    400,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก 

ถนนลาดยา
งยาว 200 
เมตร 

กองช่าง 

37 ขุดลอกหนองปูนหมู่ที่ 5 
 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กว้าง 27 ม.ยาว 
124 ม.ลึกเฉลีย่ 3 
ม. 

 200,000 
 

   ร้อยละ 70 
มีน้ าใช้ 

ขยายสระ
ยาว25 
เมตร 

กองช่าง 

38 ขุดลอกล าห้วยสมอ  หมู่ที่ 5 บ้าน
โนนแดง 
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภครโิภค 

กว้าง 10ม.ยาว 
1,000 ม. ลึกเฉลี่ย   
2 ม. 

   200,000  ร้อยละ 70 
มีน้ าใช้ 

ขยายสระ
ยาว1,000 
เมตร 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (นาง เพื่อให้ถนน ถนน คสล.กว้าง 5 600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ ถนนคสล. กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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แปะ คิดถูก-นายส าราญ หมื่นศรี
จันทร์) 

ได้มาตรฐาน ม.ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ยาว 400 
ม. 

 
 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
(นางนกกระหริ่ง ช านาญ
จิตร –ห้วยตะแบก 2) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4
ม.ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 600 
ม. 

กองช่าง 

41 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
(สามแยกบ้านเก่า-นายบุญ
ช้างบุ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5
ม.ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 300 
ม. 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 
(น.ส.บุญรอด โพธิ์เข็ม-นาง
ข่อ สุนทร) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 
3.5 ม.ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 400 
ม. 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
(ร้านค้าชุมชน-หน้าวัดหนอง
ปลาไหล) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4
ม.ยาว 31 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 31 ม. 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 
(นางข่อ สุนทร-นางเมือง
ช านาญจิต) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4
ม.ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  200,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 100ม. 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 
(นางเสง่ียม คิดถูก -ทาง
หลวงชนบท) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุกกว้าง 
3 ม.ยาว 1,500 
ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. 

250,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนหินคลุก
ยาว 1,500 
ม. 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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46 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 
(นายสมัย มหิงสาเดช –นาย
สมชาติ ล าพันธ์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุกกว้าง 
3 ม.ยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10ม. 

 250,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนหินคลุก
ยาว 1,500 
ม. 

กองช่าง 

 
 
 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 
6 (สามแยกบ้านเก่า-นาย
บุญ ช้างบุ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุก
กว้าง 3 ม.ยาว 
300 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10ม. 

 250,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนหินคลุกยาว 
300 ม. 

กองช่าง 

48 วางท่อน้ า คสล.เข้าสระ
หนองปลาไหล หมู่ที่ 6 

เพื่อให้มีน้ าส าหรับ
ท าประปาหมู่บ้าน 

วางท่อ Ø 0.60 
ม. 2จุด จ านวน 
30 ท่อน 

    200,000 ร้อยละ 70  
มีน้ าประปาใช้ 

ท่อระบายน้ า
ยาว200ม.และ
ถนน คสล.ยาว
200 ม. 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 
(ศาลาประชาคม-นาง
ทับทิม กล้าหาญ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 
5 ม.ยาว600 
ม. หนา 0.15 
ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

50 ก่อสร้างระบบประหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ขนาด 10 ลบ.
ม. 

  200,000   ร้อยละ 70 
มีน้ าใช้ 

ระบบประปา
ขนาด10ลบ.ม. 
 

กองช่าง 

51 ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 1 หลัง 

เพื่อมีท่ีจัดกิจกรรม
ในหมู่บ้าน 

1 หลัง    400,000  ร้อยละ 70 มีที่
ท ากิจกรรม 

ศาลา
เอนกประสงค์ 1 
หลัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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52 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 7 (นางพร  นวล
รักษา-ถนน 226) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน ลาดยาง
กว้าง 5 ม.ยาว
1,000 ม.  

    400,000 ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8  
(นางสมอวด สุขวิเศษ-วัด
สระแร่ ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 
5 ม.ยาว 400 
ม.หนา 0.15 ม.  

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 
(นายสนอง อักษรวุฒิ-ต.ห้วยแคน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
800 ม. 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (นาย
ทองสุข กลีบไธสง –นางเขียว  
พลาทิพย์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 3 ม.
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (นางสม
อวด สุขวิเศษ-รอบสนามกีฬา) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

 200,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (รา้นคา้
ชุมชน– สนามกีฬา ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 15.30 ม. หนา 
0.15 ม. 

 34,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
15.30 ม. 

กองช่าง 

58 ขยายไหล่ถนนคสล.หมู่ที่ 8 (นาย
สุทธิพงษ์ ดอกเขารัมย-์ร้านค้า
ชุมชน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

กว้างข้างละ 0.50 ม.
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

  200,000   ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
800 ม. 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 8 (นาย
สว่าง แก้วรังศรี –ต.ผไทรินทร์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 2,000 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

250,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนหินคลุก
ยาว 2,000 
ม. 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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60 ขุดลอกล าห้วยโนด  หมู่ที่ 8 บ้าน
สระแร ่
 

เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภครโิภค 

กว้าง 14 ม.ยาว 
500 ม. ลึกเฉลีย่   
2 ม. 

 400,000    ร้อยละ 70มี
น้ าใช้ 

ขุดลอกล าห้วย
ยาว500เมตร 

กองช่าง 

 
 
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

       1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 วางท่อระบายน้ า ใน
หมู่บ้าน (หมู่ที่ 8  บ้าน
สระแร่) 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง ขนาดท่อ Ø0.60ม.ยาว 
20 ม.พร้อมบ่อพัก 

    400,000 ร้อยละ 70  
น้ าไม่ท่วมขัง 

วางท่อระบาย
น้ า200 ม. 

กองช่าง 

62 ขุดลอกสระน้ า(สระแร่)  
หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภครโิภค 

กว้าง 160ม.ยาว 200 
ม. ลึกเฉลี่ย  2 ม. 

    400,000 ร้อยละ 70มี
น้ าใช้ 

ขุดลอกล าห้วย
ยาว 160 ม. 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่
9 (น.ส.กลบีแก้ว สุข
หนา –นายค านวณ สุข
หนา) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่
9(น.ส.สุกัญญา จักร
สาน-ม.3) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่
9(นายยม ศรีจันทร์หลง 
–นายไสว จติรลม) 

เพือ่ให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 250 ม. หนา 
0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
250 ม. 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ เพื่อให้ถนน ถนน คสล.กว้าง 4 ม.   200,000   ร้อยละ 70 ถนนคสล.ยาว กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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9(นายรังสรรค์ ดวงสด
ศร-ีเชื่อมทางเข้าม.3) 

ได้มาตรฐาน ยาว 100 ม. หนา 
0.15 ม. 

ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

100 ม. 

67 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่
ที่ 9 (นายไสว จติรลม-
ถนน226หน้า ร.ร.ไตร
คามฯ) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุกกว้าง 3 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา
เฉลี่ย 0.10 ม. 

   200,000  ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนหินคลุก
ยาว 1500 
ม. 

กองช่าง 

 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 ขุดลอกหนองเวียน หมู่ที่ 9  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภครโิภค 

กว้าง 280 ม.ยาว 
290 ม. ลึกเฉลีย่   
2 ม. 

 400,000    ร้อยละ 70มีน้ า
ใช้ 

ขุดลอกล าห้วย
ยาว 290 เมตร 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 
นายสุพล จีนเกา-นาย
อ านวย ออกรัมย์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม.
ยาว 600ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000     ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
600 ม. 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 
นายแสวง ช านาญจิตร –เขต 
ต.ผไทรินทร์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 
ร.ร.หนองปลาไหล-ร้านค้า
ชุมชน) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.
ยาว 1,500 ม. หนา 
0.15 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
400 ม. 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10  
(ม.10-ต.ผไทรินทร์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 6 ม.
ยาว 80 ม. หนา 
0.15 ม. 

  200,000   ร้อยละ 70ของ
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
80 ม. 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ เพื่อให้ถนน ถนน หินคลุกกว้าง 4 250,000     ร้อยละ 70ของ ถนนหินคลุกยาว กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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10 (ล าห้วยตะแบก) ได้มาตรฐาน ม.ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย0.10 ม. 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

1,500 ม. 

74 ขุดลอกหนองปุ๊ก 
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภครโิภค 

กว้าง270 ม.ยาว 
124ม.ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

 200,000    ร้อยละ 70มีน้ า
ใช้ 

ขุดลอกยาว 
1,500 ม. 

กองช่าง 

75 ขุดลอกหนองปลาไหล  
หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภครโิภค 

กว้าง 280ม.ยาว 
290 ม.ลึกเฉลีย่ 2ม. 

400,000     ร้อยละ 70มีน้ า
ใช้ 

ขุดลอกล าห้วย
ยาว 290 ม. 

กองช่าง 

 
 
 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 วางท่อส่งน้ าประปาภายในหมู่ท่ี 10 เพื่อให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภครโิภค 

ท่อPVCØ 3 นิ้ว 
ยาว 1,500 ม. 

   400,000  ร้อยละ 70มี
น้ าใช้ 

วางท่อ PVC 
1,500 ม. 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนนคส.ล.(หมู่ที่ 11 - 
หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 200,000 200,000   ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 300 
ม. 

กองช่าง 

78 ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 11 
(สามแยกหมู่ที่ –  
ต.ผไทรินทร์) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนนหินคลุกกว้าง 3 
ม.ยาว 1,500 ม. 
หนาเฉลี่ย0.80 ม. 

    400,000 ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนดินยาว 
1500 ม. 

กองช่าง 

79 ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
หมู่ที่ 11 (สามแยกหมู่ที่ – หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน ดินกว้าง 5ม.
ยาว 2,500 ม. สูง
เฉลี่ย0.30 ม. 

 600,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนดินยาว 
2,500 ม. 

กองช่าง 

80 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล.ในเขต
ต าบลหนองกะทิงและเช่ือมต่อกับ
ต าบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 5 
ม.ยาว 1,500ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 1500 
ม. 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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81 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ในเขตต าบลหนองกะทิงและ
เชื่อมต่อกับต าบลที่มีอาณาเขต
ติดต่อกัน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน หินคลุกกว้าง 
3 ม.ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

250,000 250,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.
ยาว 200 
ม. 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน ดินในเขตต าบลหนอง
กะทิงและเชื่อมต่อกับต าบลที่มี
อาณาเขตติดต่อกัน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน ดินกว้าง 5ม.
ยาว 2,500 ม. 
หนาเฉลี่ย0.30 ม. 

600,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนดินยาว 
2,500ม. 

กองช่าง 

 
 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางในเขตต าบล
หนองกะทิงและเชื่อมต่อกับ
ต าบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน ลาดยางกว้าง 
6 ม.ยาว 1,600ม. 
หนา 0.15 ม. 

600,000 600,000    ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
1600 ม. 

กองช่าง 

84 ก่อสร้างร่องระบายน้ าคสล.
ในเขตต าบลหนองกะทิงและ
เชื่อมต่อกับต าบลที่มีอาณา
เขตติดต่อกัน 

เพือ่ให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ร่องระบายน้ ากว้าง 
4 ม.ยาว 1,000 
ลึก0.50 ม. 

600,000     ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ร่องระบายน้ า 
คสล.ยาว 1,000 
ม. 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.(อาคาร
หลังเก่า) 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

500,000 200,000    ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
อบต. 

กองช่าง 

86 ก่อสร้าง/ปรับปรุงร้านค้า
บริเวณตลาดสามแยกหนอง

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ถนน หินคลุกกว้าง 
3 ม.ยาว 200 ม. 

500,000     ร้อยละ 70มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้านค้านตลาดสาม
แยกหนองผะองค ์

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ผะองค ์ หนา 0.15 ม. 
87 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อเตมิ

อาคารส านักงาน อบต.
หนองกะทิง 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

500,000  500,000 500,000  ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงาน 
อบต. 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างห้องน้ า เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

300,000  300,000   มีห้องน้ า
ส าหรับบริการ
ประชาชน 

ห้องน้ า กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
บริเวณ ศพด.อบต.หนอง
กะทิง 

เพื่อให้ถนน 
ได้มาตรฐาน 

ถนน คสล.กว้าง 4 
ม.ยาว 1,000 หนา 
0.050 ม. 

600,000  600,000 600,000  ร้อยละ 70
ของประชาชน
สัญจรสะดวก 

ถนนคสล.ยาว 
100 ม. 

กองช่าง 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      1.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90 ปรับปรุงหอประชุม 
 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

 200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ อบต. 

กองช่าง 

91 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน
กองสวัสดิการฯ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

  50,000   ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ห้องปฎิบัติงานกอง
สวัสดิการฯ 

กองช่าง 

92 ก่อสร้างโดมเอนกประสงค ์
อบต.หนองกะทิง 

เพื่อเป็นท่ีจัด
กิจกรรมและบริการ
ประชาชน 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

  1,000,000   ร้อยละ80 
อบต.มีที่จัด
กิจกรรม 

โดมเอนกประสงค์ กองช่าง 

93 ปรับปรุงอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

  100,000   ร้อยละ 70
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

อาคาร 
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. 02 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วย 
งาน

รับผิดช
อบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายในการขยาย
เขตไฟฟ้าและตดิตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ในเขตต าบลหนอง
กะทิง 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

11 หมู่บ้าน มีไฟฟ้าสว่าง
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 
                                                                

                รายละเอียดโครงการพัฒนา                                แบบ ผ.02 
                    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

                    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
       ก .ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 (การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)  
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 (การพัฒนาส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม) 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2.1   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

1 
 
 
 

ฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อให้ประชาชนท าตาม
หลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ 

อบรมการเรียนรู้
เศรษฐกิจแบบ
พอเพียงและเกษตร
อินทรีย์ 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

1 โครงการ 
 
 
 

ร้อยละ 70 
ท า
การเกษตร
พอเพียงฯ 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

แบบ ผ. 02 
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2 โครงการปลูกปอเทือง 
หมู่ 1 - หมู่ 9 
(เลียบถนนสาย 226) 

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
ลดการเผาตอซังข้าวและ
เพิ่มปริมาณปุ๋ยในดินแบบ
วิธีธรรมชาต ิ

ปีละ 1 ครั้ง   30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50                      
ลดการเผา
ตอ 
ซังข้าว 

ลดมลภาวะ
จากการเผา
ตอซังข้าว 

กอง
ส่งเสริม

การเกษตร 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
         2.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อบรมโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิในเขตต าบล 
 

จัดอบรมโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
. 

20,000 
. 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู้เรืองยา
เสพติด 

ส านักปลดั 

2 ฝึกอบรมอาชีพในต าบล เพื่อให้ประชาชน มีความรู้
ความสามารถประกอบ
อาชีพ 

ฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
ให้ประชาชน 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีวามสามารถ
ในการ
ประกอบ
อาชีพ 

กอง 
สวัสดิการ
ฯ 
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3 จัดตั้งศูนย์จ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์จากกลุ่ม
พัฒนาอาชีพของต าบล
(OTOP) 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
พื้นบ้าน 

พัฒนาอาชีพของ
ต าบล 

    500,000 1  
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ
ฯ 

4 อุดหนุนอ าเภอล าปลาย
มาศโครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

อุดหนุนอ าเภอล าปลาย
มาศเพื่อแก้ปัญหายาเสพ
ติด 

แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน
ได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
ภารกิจ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่1 (ด้านเศรษฐกิจ)  
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 (พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา) 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
      3.1   แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

แบบ ผ. 02 



 - 55 - 

1 เข้าค่ายภาษาสู่
อาเซียน 

เพื่อให้เด็กเรยีนรู้ภาษา
และวัฒนธรรมของกลุ่ม
อาเซียน 

จัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเข้าสู่
อาเซียน 

500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กรูภ้าษาและ
วัฒนธรรม
อาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

2 
 
 

ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

เพื่อจัดซื้อสื่อเรียนการ
สอนเด็กนักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีคณุภาพ
ทางการศึกษา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาของ ศพด. 
 

เพื่อจัดซื้อค่าหนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน คา่
เครื่องแบบนักเรยีน ค่า
เครื่องแบบนักเรยีน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

230,000 
 

230,000 
 

230,000 
 

230,000 
. 
 

230,000 
 

จ านวนเด็ก 
ของ ศพด. 

เด็กมีคณุภาพ
ทางการศึกษา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

4 
 
 

โครงการทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ 
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

จ านวนเด็ก 
ของ ศพด. 

เด็กมีคณุภาพ
ทางการศึกษามี
ความรู้นอก
สถานท่ี 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

5 สานสมัพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูและเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความรัก
สามัคคีกัน 

จัดกิจกรรมสาน
สัมพันธ์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ครูและเด็กมี
ความรักสามัคคี
กัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        3.1   แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

6 
คาราวานเสรมิสรา้ง
เด็กต าบลหนอง
กะทิง 

เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการที่ด ี

จัดกิจกรรมคาราวาน
เสรมิสร้างเด็ก 

500,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กมีพัฒนาการ
ที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

7 อาหารเสริม (นม) 
ศพด. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ร่างกายแข็งแรง 

อาหารเสริม(นม) 
ของ ศพด. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเด็ก
ของ ศพด. 

เด็กได้รับ
สารอาหารเสริม 
(นม) 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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8 อาหารกลางวันศพด. 
 

เพื่อให้เด็กได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน 
 

อาหารกลางวัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนเด็ก
ของ ศพด. 

เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

9 อาหารเสริม(นม) 
โรงเรียนในเขต
ต าบล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ร่างกายแข็งแรง 
 

อาหารเสริม(นม)ให้กับ 
โรงเรียนในเขตต าบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนเด็กใน
เขตต าบล 

เด็กได้รับ
สารอาหารเสริม 
(นม) 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
10 อาหารกลางวัน

โรงเรียนในเขต
ต าบล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ร่างกายแข็งแรง 
 

อาหารกลางวัน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนเด็ก 
ในเขตต าบล 

เด็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
11 สนามเด็กเล่นสร้าง

ปัญญา 
เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการสมวัย 

ตามแบบ อบต.หนอง
กะทิงก าหนด 

  100,000   จ านวนเด็ก 
ใน ศพด. 

สนามเด็กเล่น กอง 
การศึกษาฯ 

 
12 ก่อสร้างรั้ว ศพด. เพื่อให้ ศพด. 

ได้แบบมาตรฐานและ
ปลอดภัยแก่เด็ก
นักเรียน 

ตามแบบ อบต.หนอง
กะทิงก าหนด 

   150,000   ร้อยละ 70 
ของเด็ก 
มีความ
ปลอดภัย 

รั้ว ศพด. กอง 
การศึกษาฯ 

 
    
    
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
             3.1  แผนงานการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างป้ายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
ช่ือ ศพด. 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

  100,000   ร้อยละ 80ทราบช่ือ
ศพด. 

ป้ายช่ือศพด. 
อบต. 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 ก่อสร้างอาคาร 
ศพด. 

เพื่อให้มีอาคารในการ
เรียนการสอน 

ตามแบบ อบต.
หนองกะทิงก าหนด 

  500,000   ร้อยละ80มีอาคาร
เรียน 

อาคาร ศพด. กอง 
การศึกษาฯ 

15 จ้างเหมารถรับส่ง เพื่ออ านวยความสะดวก มีรถรับส่งเด็ก ศพด.   240,000 240,000 240,000 ร้อยละ80เด็กมีรถ รถรับส่งเด็กเด็ก กอง 

แบบ ผ. 02 
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เด็ก ศพด.อบต.
หนองกะทิง 

ในการรับ-ส่งเด็ก รับส่งเด็กศพด. ศพด. การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       3.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนงานพิธีการทาง
ศาสนา รัฐพิธีและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 

ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสืบ
สานประเพณี

ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษาฯ 
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2 
 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ
 
 

เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 
 
 

จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาต ิ
 

เพื่อสานสมัพันธ์ใน
ครอบครัวและเด็กมี
ความกตัญญ ู

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมวัน
แห่งชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

4 
 

ส่งเสริมกิจกรรมจดังานประเพณี
วันลอยกระทง 
  

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 

จัดกิจกรรมจัด
งานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสืบ
สานประเพณี

ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

5 
 
 

จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 
 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
 

กิจกรรมจดังาน
ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนสืบ
สานประเพณี

ท้องถิ่น 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

6 อบรมจรยิธรรมและคุณธรรม
ให้กับผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่ 
 

เพื่อให้ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าท่ีมีคณุธรรม 
และจริยธรรม 

จัดอบรม
ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีได้
อบรมจรยิธรรม 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
. 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีมี

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

7 
 
 
 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
“หนองกะทิงรัก
ศรัทธาเกมส์” 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลมีความ
สามัคคีและสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  
“หนองกะทิงรัก
ศรัทธาเกมส์” 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

11 หมู่บ้าน ประชาชนในต าบล
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมี
สุขภาพทีด ี

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
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8 
 

จัดส่งทีมนักกีฬา   เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬา
ทุกระดับสนับสนุน
ส่งทีมนักกีฬา 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดแีละใช้เวลาวา่ง
ให้เกิดประโยชน ์

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน 
”หนองกะทิงคัพ” 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

เด็ก/เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองกะทิง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 
เด็กเยาวชนมี
สุขภาพท่ีด ี

เด็ก/เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองกะทิงมี
สุขภาพร่างกายทีด่ ี

กอง
การศึกษาฯ 

 

10 ก่อสร้างศาลพระภมูิ  เพื่อเป็นท่ียึดเหนีย่ว
จิตใจ 

กว้าง3 ม.ยาว 3 ม.  27,000    เป็นที่ยึดเหนีย่ว
จิตใจ 

ศาลพระภูม ิ กอง 
การศึกษาฯ 

11 อุดหนุนจังหวัดบุรรีัมย์
โครงการประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

เพื่อให้สืบสาน
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย ์

จัดงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย ์

กอง
การศึกษาฯ 

12 อุดหนุนจังหวดับุรรีัมย์
โครงการประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์      
(เมืองแปะ) 

เพื่อให้สืบสาน
ประเพณีจังหวัด
บุรีรัมย ์

จัดงานประเพณี
วัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์ (เมืองแปะ) 

5,000     ร้อยละ 70 
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณี
จังหวัดบุรีรมัย ์

กอง
การศึกษาฯ 

 

 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
      3.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 อุดหนุน อ.ล าปลาย
มาศในการด าเนินการ
งานรัฐพิธี  
 

เพื่อจ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีส าคัญทาง
ศาสนา 

จัดงานรัฐพิธี 
ส าคัญทางศาสนา 

5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 
สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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14 อุดคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองผะองค์
หมู่ที่ 4 โครงการ
ปฏิบัติธรรม 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดย
ผ่านการปฏิบัติ
ภาวนา 

จัดงาน 
ปฏิบัติธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เข้าใจใน
หลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 

15 อุดคณะกรรมการ
หมู่บ้านหนองผะองค์
หมู่ที่ 4 โครงการสวด
สรภญัญะ 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการเข้าใจใน
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาโดย
ผ่านการปฏิบัติ
ภาวนา 

จัดงานสวด
สรภญัญะ 

30,000 30,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เข้าใจใน
หลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
     3.3  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

11  หมู่บา้น 360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

360,000 
 

11 หมู่บ้าน ประชาชน
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 

กองส่งเสริม
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมการ ประชาชนท่ี 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 80 ประชาชนไดร้ับ กองส่งเสริม

แบบ ผ. 01 
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ด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ด าเนินงานระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน  

ได้รับความ
เดือดร้อน 

     ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ความช่วยเหลือ 
 

สาธารณสุขฯ 
 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อด าเนินงานตาม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้  

11 หมู่บ้าน 80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
. 
 

80,000 
 

ร้อยละ 80 
ปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

กองส่งเสริม
สาธารณสุขฯ 
 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

ตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  

11  หมู่บา้น 
 

220,000 
 
 

220,000 
 

220,000 
 
 
 

220,000 
 
 
 

220,000 
. 
 

ร้อยละ 80 
มีสุขภาพ
แข็งแรง 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองส่งเสริม
สาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
     3.4   แผนงานสังคมสงเคราะห ์     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการสานสมัพันธ์
ผู้สูงอาย ุ

 

เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

ปีละ 1 ครั้ง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
ความสัมพันธ์ที่ด ี

กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ เพื่อสร้าง ปีละ 1 ครั้ง   100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้สูงอายุมี กอง 

แบบ ผ. 02 
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ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้แก่ผู้สูงอาย ุ

   โครงการ ความสัมพันธ์ที่ด ี สวัสดิการฯ 

3 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาด จ.บุรีรมัย์โครงการ
จัดหารายได้เพื่อกิจการสา
ธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด  
จ.บุรีรมัย ์

อุดหนุนจังหวัด
บุรีรัมย์เพือ่ให้
ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
ภารกิจ 

ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ตามภารกิจ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

4 อุดหนุนก่ิงกาชาด               
อ.ล าปลายมาศโครงการ
บริจาคโลหิต  อวัยวะ
ดวงตาและการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบสาธารณภัย
ผู้ด้อยโอกาสผูย้ากไร ้

อุดหนุนอ าเภอล า
ปลายมาศเพื่อให้
ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือตาม
ภารกิจ 

ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั
และด้อย
โอกาส 

10,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70 
ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือ
ตามภารกิจ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
        3.5   แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

อุดหนุนสนับสนุนการ
ด าเนินงานบริหารศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน ของ 

อปท. 
 

ประชาชนใน
พื้นของ อปท. 

 
 

  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1 โครงการ 
 
 

ประชาชนใน พื้นที่
อปท.ได้รับความ

ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

แบบ ผ. 02 
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    3.6   แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 
 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

เพื่อช่วยเหลือผูต้ิดเชื้อ
เอดส ์

 

20  คน 
 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

1 โครงการ 
 
 

ผู้ติดเชื้อได้รบัเงิน
สงเคราะห ์

 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 
 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอาย ุ
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

1,000 คน 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

9,000,000 
 

1 โครงการ 
 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 
 
 

สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

400  คน 
 

 

3,800,000 
 

3,800,000 
 

3,800,000 
. 

3,800,000 
 

3,800,000 
 

1 โครงการ 
 
 

ผู้พิการม ี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

กอง
สวัสดิการฯ 

4 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ อบต.
หนองกะทิง 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ต าบลหนองกะทิง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
หลักประกัน

สุขภาพ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ80ของ
กองทุนหลัก 
ประกัน
สุขภาพได้รับ
เงินสมทบ 

ประชาชนมี
สุขภาพดีทั่วหน้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
    ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)  
    ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 (การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา) 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
      4.1   แผนงานสาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการบริหาร
จัดการการขยะ 

เพื่อสร้างจิตส านึกและ
สามารถน ากลับมา
ใช้ได้อีก 

11  หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีจิตส านึกและ
สามารถน า
กลับมาใช้ได้อีก 

กองส่งเสริม
สาธารณสุขฯ 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

      4.2   แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

 (บาท) 
2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 ปลูกป่าชุมชน เพื่อต้นไม้ที่ถูกตดั
ท าลายได้ปลูกทดแทน 

ปลูกต้นไม้ทดแทน
ปีละ 1,000 ต้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ต้นไม้ที่ถูกตดั
ท าลายได้ปลูก
ทดแทน 

กองส่งเสริมฯ 

2 โครงการ 
เพาะพันธ์กล้าไม ้

เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80                      
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

เกษตรกร 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

กองส่งเสริมฯ 

3 โครงการธนาคารน้ า 
ใต้ดิน 

เพื่อป้องกนัน้ าท่วม
และแก้ไขน้ าในฤดแูล้ง 

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ป้องกันน้ าท่วม
และฤดูแล้ง 

น้ าไม่ท่วมขัง/มี
น้ าใช้ในฤดูแล้ง 

กองส่งเสริมฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

       ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 (การบริหารจัดการ)  
       ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 (พัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร) 

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
 (บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 
 
 

โครงการจดัท า
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดเก็บภาษีใหม้ีประสิทธิภาพ 

จัดท าแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

800, 000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

1  โครงการ 
 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
 
 

 
2 

โครงการ
ฝึกอบรมศึกษา
ดูงาน 

เพื่อพัฒนาองค์กรเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง ผู้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและบุคคลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

จัดฝึกกอบรม
เพื่อพัฒนา
องค์กร 
 
 

  300,000 
 

300,000 300,000 
 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและบุคคลอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

3 โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาองค์กร 

เพื่อพัฒนาองค์กรเพิ่ม
ศักยภาพพนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง ผู้บรหิารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและบุคคลอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

จัดฝึกกอบรม
เพื่อพัฒนา
องค์กร 
 
 

 300,000 
 
 
 

   จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

พนักงานข้าราชการ 
ลูกจ้าง ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น า
ชุมชนและบุคคลอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 

    
 

5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 



 - 66 - 

4 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง ,การซ่อมการ
เลือกตั้ง 

ค่าใช้จ่ายต่างๆใน
การเลือกตั้งนายก 
อบต. และ ส.อบต. 

500,000 500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

การเลือกตั้ง ส านักปลดั 
 
 

 
 
5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

ฝึกอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให ้ อปพร. มี
ความรู้ในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้เบื้องต้น 

ตามแบบโครงการ 
อบต.หนองกะทิง 

 

100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

อปพร.มี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

 

ส านักปลดั 
 
 
 

2 จ้างเหมาพนักงาน
ประจ ารถบรรทุกน้ า 

เพื่อให้มีบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
บรรเทาและสาธารณ
ภัยอย่างพอเพียง 

พนักงานจ้างเหมา 
จ านวน 2 คน 

  216,000 216,000 216,000 พนักงานจ้าง
เหมา 2 คน 

มีบุคลากรด้าน
ป้องกันบรรเทา
และสาธารณภัย
อย่างพอเพียง 

ส านักปลดั 

   
************************************************* 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติก 
หมู่ที่ 2บ้านหนอง
เมืองต่่า– หมู่ที่ 6 
ต.ห้วยแคน 
จ.นครราชสีมา 
 

ให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 

หมู่ที่ 2 ต.หนองกะทิง –  
หมู่ที่ 6 ต.ห้วยแคน  
จ.นครราชสีมา 
(ช่วงที่1)ถนนแอสฟัสติก 
กว้าง 4  เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
ยาว 1,466 เมตร ปรมิาณ
พื้นที ่5,864ตรม. 
(ช่วงที่2)เสริมผิวแอสฟัสติก 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 1,543  
เมตร หนา 0.04  เมตร 
ปริมาณพื้นที่  7,715 ตรม. 
(ช่วงที่3)ถนนแอสฟัสติก 
กว้าง 4  เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
ยาว 770 เมตร  ปรมิาณ
พื้นที ่3,080 ตรม. 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ 70
ของประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 
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      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติก 
หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองผะองค์– 
หมู่ที่ 3  
บ้านหนองซอแซ 
 

ให้ได ้
ถนนมี
มาตรฐาน 

หมู่ที ่4 บ้านหนองผะ
องค์– หมู่ที่ 3 บ้าน
หนองซอแซ 
(ช่วงที่1)  
กว้าง 5 เมตร ไม่มไีหล่
ทาง ยาว 400 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ 2,000 
ตรม. 
(ช่วงที่2)ถนนแอสฟัสติก 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 
200เมตร หนา 0.05  
เมตร ปริมาณพื้นที่  
1,000 ตรม. 
(ช่วงที่3)ถนนแอสฟัสติก 
กว้าง 4  เมตร ยาว 
1100 เมตร  ปริมาณ
พื้นที่ 4,400 ตรม. 

  10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 70
ของ
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติก 
หมู่ที่ 4 -หมู่ที่ 10 
ต.ผไทรินทร ์
 

ให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 

หมู่ที่ 4ต.หนองกะทิง– หมู่ที่ 
10 ต.ผไทรินทร์ 
ถนนแอสฟัสติก กว้าง 6 
เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.50 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ 7,000 ตรม. 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ70
ของ
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัสติก 
หมู่ที่ 5 บ้านโนน
แดง -หมู่ที่ 1 
ต.โคกกลาง 
 

ให้ได้ถนนมี
มาตรฐาน 

หมู่ที่ 5 บ้านโนนแดง 
(ช่วงที่1) แอสฟัสติกกว้าง 6 
เมตร  ยาว 1,700  เมตร  
หนา 0.04  เมตร ปรมิาณ
พื้นที่ 10,200 ตรม. 
(ช่วงที่2)เสริมผิว ถนน 
แอสฟัสติกกว้าง 6 เมตร  
ยาว 900 เมตร หนา 0.04  
เมตร ปริมาณพื้นที่ 5,400
ตรม.(ช่วงที่3) ถนนแอสฟัส
ติก กว้าง 6  ไม่มไีหล่ทาง
ยาว 1,100 เมตร  
ปริมาณพื้นที่ 6,600 ตรม. 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ70
ของ
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัสติก หมู่ที ่๑๑-
หมู่ 10 ต.ผไทรินทร ์

ให้ได ้
ถนนมี

มาตรฐาน 

หมู่ที่ 11 ต.หนองกะทิง–หมู่
ที่ 10  
ต.ผไทรินทร์ (ช่วงที่1)ถนน
แอสฟัสติก 
กว้าง 6  เมตร ไม่ม ี
ไหล่ทาง ยาว 2,500 เมตร 
ปริมาณพื้นที่ 15,000 
ตรม.(ช่วงที่2)เสริมผิวถนน
แอสฟัสติก 
กว้าง 5 เมตร  ยาว 960  
เมตร หนา 0.04  เมตร 
ปริมาณพื้นที่ 4,800ตรม. 
(ช่วงที่3)ถนนแอสฟัสติกก
ว้าง 6  เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
ยาว  500 เมตร ปรมิาณ
พื้นที่ 3,000 ตรม. 

  7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ70
ของ
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที ่
๑๑-บ้านหนองกะทิง
พัฒนาหมู่ 8 บ้านสระ
แร่ 

ให้ได ้
ถนนมี

มาตรฐาน 

หมู่ที่ 11 ต.หนองกะทิง
พัฒนา –หมู่ที่8บ้านสระแร ่
ถนนลาดยาง กว้าง 6  เมตร 
ยาว 2,300 เมตร ปรมิาณ
พื้นที่ 13,800 ตรม. 

  6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ70
ของ
ประชาชน
เดินทาง 
สะดวก 

 กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
   
 

ที ่ โครงการ วัตถุ 
ประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ขุดลอกห้วยผวาหมู่
ที่ 1บ้านหนอง
กะทิง 

ให้มีน้่า
เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค 

กว้าง 280 ม.ยาว 290 ม.
ลึกเฉลีย่ 2 ม. 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนอง

สระอิสาณเขยีว 

หมูท่ี่ 3 บา้นหนอง

ซอแซ 

ให้มีน้่า
เพียงพอ
ต่อการ
อุปโภค 

กว้าง 100 ม.ยาว 200 ม.
ลึกเฉลีย่ 2.5 ม. 

  1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

9 ขุดลอกหนองเวยีน 

หมูท่ี่ 4 

บ้านหนองผะองค ์

เพื่อให้มี
น้่าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 80 ม.ยาว 500 ม.ลึก
เฉลี่ย 4  ม. 

  2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

10 ขุดลอกแก้มลงิ

ระหว่างหมูท่ี่ 5 

กับ หมูท่ี 7 ต.

หนองคู 

เพื่อให้มี
น้่าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 40 ม.ยาว 1,704 ม.
ลึกเฉลีย่ 4 ม.ปริมาณดินขดุ
ไม่น้อยกว่า 114,528 ลบ.
ม. 

  10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

11 ขุดลอกหนองบัว 

หมูท่ี่ 7  

บ้านหนองบัว 

เพื่อให้มี
น้่าอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 150 ม.ยาว 170 ม.
ลึกเฉลีย่ 2.5 ม. 

  2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
          1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสง
ค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 ขุดลอกหนอง 

สระแร ่หมู่ท่ี 8  

บ้านสระแร ่

เพื่อให้มีน้่า
อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 150 ม.ยาว 
180 ม.ลึกเฉลีย่ 
2.5 ม. 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

13 ขุดลอกหนอง

เวยีน หมู่ท่ี 9 

บ้านหนองผะ

องคน์อ้ย 

เพื่อให้มีน้่า
อุปโภค
บริโภค 

กว้าง 230 ม.ยาว 
280 ม.ลึกเฉลีย่ 
2.5 ม. 

  2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ70 
มีน้่าใช้ 

มีน้่าอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนน

แอสฟัสติก  หมู่

ท่ี10 –หมูท่ี่ 9   

ต.ผไทรินทร์ 

ถนนมีมาตร 
ฐาน 

ถนนแอสฟัสติก 
กว้าง 6 ม.ยาว 
1,500 ม.ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 ม.
ปริมาณพื้นที่ 
1,0500ตร.ม. 

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ70 
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

ประ 
ชาชนเดิน 
ทางสะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการธนาคาร
น้่าใต้ดินแบบ
ระบบเปดิ 

เพื่อป้องกัน
น้่าท่วมและ
แก้ไขน้่าใน
ฤดูแล้ง 

11 หมู่บ้าน   2,000,000 2,000,000 2,000,000 ป้องกันน่้าท่วม
และฤดูแล้ง 

น้่าไม่ท่วม
ขัง/มีน้่าใช้
ในฤดูแล้ง 

กองส่งเสริมฯ 

 รวมทั้งสิ้น   83,400,000 83,400,000 83,400,000    



                                                    
 2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ที ่ แผนงาน 

 
หมวด ประเภท เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

 700    ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

 700    กองคลัง 

3 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

 700    กองช่าง 

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

 700    กองการศึกษาฯ 

5 สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

 1,400    กองสวัสดิการ 

6 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

  700   กอง 
สาธารณะสุขฯ 

7 การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่านบัตร
แบบเอนกประสงค ์

  700   กองส่งเสริม
การเกษตร 

8 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์กีฬา ประตูฟุตบอล 
ขนาด11 คน 

  80,000   กองการศึกษาฯ 

9 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์กีฬา ประตูฟุตซอล 
 

   40,000  กองการศึกษาฯ 

10 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลัง
กาย7 ชนิดหมู่ที่ 4 

   100,000  กอง 
สาธารณะสุขฯ 
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แบบ ผ.03 



 2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย ์

ที ่ แผนงาน 
 

หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย  
7 ชนิด หมู่ที่ 6 

  100,000   กอง 
สาธารณะสุขฯ 

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

 ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย 
7 ชนิด หมู่ที่ 8 

   100,000  กอง 
สาธารณะสุขฯ 

12 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์  ครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกก าลังกาย 
7 ชนิด หมู่ที่ 11 

  100,000   กอง 
สาธารณะสุขฯ 

13 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์เครื่อง 
ดับเพลิง 

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

14 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอกควัน   118,000 118,000 118,000 กอง
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ ๔   
 การติดตามและประเมินผล  

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง 

คือ การประเมินว่ามีการน าผลยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด ตามแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ของผลยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ ว่าการก าหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน มีแผนงาน/
โครงการ ที่สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาได้ตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
หรือไม่  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการก าหนด แผนงาน/โครงการ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับต่อไปได้ ดังนั้นการที่จะประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ 
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแผนงานก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์                   
ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง           
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

๔.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ได้ก าหนดการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนงาน   

ในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้มีรูปแบบการติดตามและประเมินผลโครงการ       
โดยการลงข้อมูลในระบบสารสนเทศบริการจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ            
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และได้ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้              
ส่วนเสีย ที่มาขอรับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก          
เป็นผู้ส ารวจข้อมูล ดังนี้ 

การติดตาม  (Monitoring) 
การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนงานในแต่ละยุทธศาสตร์ภายใต้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น                
Gant Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินงานตามโครงการหรือแผนงานว่ามีการ
ด าเนินการช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ 

การประเมินผล  (Evaluation) 
 การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน(Standard  criteria) และตัวชี้วัด  (Indicators) 
เพ่ือใช้ เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้ เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ                        
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
แผนงาน/โครงการ ในแต่ละปี ซึ่งการติดตามและประเมินผลโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี  
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๔.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล                     

ของหน่วยงาน  ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement) ประกอบด้วย

ตัวชี้วัด            ที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
    1.1  ผลผลิต  (Outputs)  

      1.2  ผลลัพธ์ 
2) เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
     2.1) การเข้าถงึ   
     2.2) การจัดสรรทรัพยากร 
     2.3) การกระจายผลประโยชน์ 
     2.4) ความเสมอภาค 

 3) เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
      3.1) สมรรถนะของหน่วยงาน 
      3.2) ความทั่วถึงและเพียงพอ 
      3.3) ความถี่ในการให้บริการ 
      3.4) ประสิทธิภาพการให้บริการ 
  4) เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
      4.1) พันธกิจต่อสังคม 
      4.2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
      4.3) การให้หลักประกันความเสี่ยง 
      4.4) การยอมรับข้อผิดพลาด 
  5)  เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
      5.1) การก าหนดประเด็นปัญหา 
      5.2) การรับฟังความคิดเห็น 
      5.3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
      5.4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา 
  6) เกณฑ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
      6.1) ระดับความพึงพอใจ 
      6.2) การยอมรับหรือคัดค้าน 
  7) เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
      7.1) ผลกระทบภายนอก 
      7.2) ต้นทุนทางสังคม 
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2. เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลโครงการ 
  1) เกณฑ์ความก้าวหน้า  (Progress) ประกอบด้วยตัวชี้วดั 4 ประการ คือ 
       1.1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
       1.2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ 
       1.3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา 
       1.4) ระยะเวลาที่ใช้ไป 
  2) เกณฑ์ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
       2.1) สัดสว่นผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
       2.2) ผลิตภาพต่อก าลังคน 
       2.3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
       2.4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ 

   3) เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
      3.1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย 
      3.2) ระดับการมีส่วนร่วม 
      3.3) ระดับความพึงพอใจ 
      3.4) ความเสียงของโครงการ 
   4) เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ 
      4.1) คุณภาพชีวิต 
      4.2) ทัศนคตแิละความเข้าใจ 
      4.3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  
  5) เกณฑ์ความสอดคล้อง  (Relevance) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      5.1) ประเด็นปัญหาหลัก 
      5.2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
      5.3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
  6) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      6.1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ 
      6.2) สมรรถนะด้านสถาบัน 
      6.3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล 
  7) เกณฑ์ความเป็นธรรม  (Equity) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      7.1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
      7.2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
      7.3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น 

    8) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
      8.1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
      8.2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
      8.3) ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 
 
 

/เกณฑ์และ... 
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เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ

ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริการจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัด  
จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงกา เพ่ือวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้อง
น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม
ของแต่ละโครงการต่อไป 

๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต   

การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง ที่ยังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจาก 
     (1) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ เพราะบางโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่  
     (2) ความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลางและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ไม่เพียงพอที่จะด าเนินการได้ครบทุกโครงการ ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า  
     (3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  ข้อจ ากัดเหล่านี้มีผลกระทบต่อการ                      
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

4.4.2) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
       การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ต้องค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนเป็นอันดับแรก 
เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่และสามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา หากโครงการที่เสนอเข้ามาใช้งบประมาณที่สูงเกินศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ก็จะด าเนินการตามขั้นตอนการประสานแผนระดับจังหวัดเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ             
ในปีต่อไป ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการพอสมควร และบางโครงการก็ไม่สามารถด าเนินการ ได้
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านระเบียบ ข้อกฎหมาย ถ้าไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ก็ไม่สามารถท าได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่อง
ส าคัญมากคณะกรรมการสนับสุนนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทิง  ต้องพูดคุยและ
ท าความเข้าใจกับประชาชน สมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชน ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน เพ่ือการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่ วนต าบลหนองกะทิง  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ตั้ ง ไว้                              
ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
 
                     ******************************************************* 
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