แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พุทธศักราช 25๖๑ – 25๖๔ )

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
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คานา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่ า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทางภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้อง
นามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผ ล
ต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดย
น าโครงการ/กิ จ กรรม จากแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ใ นปี ที่ จ ะต้ อ งท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ไ ปจั ด ท า
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (ฉบับที่
๒)พ.ศ. 25๕๙ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กาหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าประสงค์และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้น
สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบทุกด้าน และเป็นระบบทั้งนั้ นจะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เ พื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การ
แก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ส่วนที่ 4

การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
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บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ ปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนามา
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็น
แผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การ
วางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยนาโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปีที่จะทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทา
งบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบครบถ้วน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
4. เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
6. เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดาเนินการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อคณะผู้บริหาร โดยกาหนดทรัพยากรในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและกาหนดปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง และประชาคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอและนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน
พิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่สมควรนามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อ
เป็นกรอบในการพิจารณาจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีสาหรับปีต่อไป ให้เวทีการประชุม
ร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กาหนด
ไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถเพิ่มเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้
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-2ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูลที่จาเป็นต่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เพื่อนามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา การกาหนดวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงท้องถิ่นสี่ ปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุป ระสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ ปี มาจัดทา
รายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยเน้นการศึ กษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ส่วนที่
ส่วนที่ 1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
ส่วนที่ 3. ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้สมบูรณ์คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-33. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปีโดย
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปี เป็น
เครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนว
ทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

---------------------------2.1 ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
1) ประวัติความเป็นมา
ตาบลดอนตะหนินเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอบัวใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอบัวใหญ่ เป็น
ตาบลเก่าแก่ตาบลหนึ่ง ตาบลดอนตะหนินในสมัยโบราณเดิมเป็นอาเภอ “ด่านนอกเก่า” ซึ่งย้ายมาจากอาเภอ
ด่านนอกเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านหินเงิ้ม ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง (ในปัจจุบัน) ต่อมาได้ย้ายอาเภอด่านนอก
เก่า มาตั้งอยู่ที่บ้านทองหลางใหญ่ (บ้านทองหลางน้อย หมู่ 1 ในปัจจุบัน) และมีข้าราชการที่ทางานอยู่ที่อาเภอ
ด่านนอก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านดอนตะหนิน เมื่อกรมการปกครองได้ย้ายอาเภอด่านนอกไปตั้งอยู่ ที่บ้านตลาด
เก่า ตาบลบัวใหญ่ ในปัจจุบันอาเภอด่าน-นอกที่ตั้งอยู่ที่บ้านทองหลาง-ใหญ่ ก็ได้เปลี่ยนเป็นตาบล ตามระบบ
การปกครองและได้ตั้งชื่อตาบลตามชื่ อหมู่บ้านราชการที่พักอาศัยอยู่ “เป็นตาบลดอนตะหนิน ” สืบมาจนถึง
ปัจจุบัน
ปัจจุบันตาบลดอนตะหนิน มีจานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตเป็นครอบครัว
เกษตรกร ทานาเป็ น อาชีพหลั ก มีการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่ มก้อน มีความผู กพันเป็นเครือญาติ มีจานวน
ประชากร 4,277 คน และมีจานวนครัวเรือน 1,061 ครัวเรือน ปัจจุบันมีนายวุฒิพงษ์ ประจิตร เป็น
กานัน
2) ข้อมูลทั่วไป
2.1) ทาเลที่ตั้งตาบล ตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด ห่างจากจังหวัด 74 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอบัว
ใหญ่ ห่างจากอาเภอบัวใหญ่ 14 กิโลเมตร
2.2) เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 17,618.75 ไร่ หรือ 28.19 ตารางกิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลเสมาใหญ่
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลโนนตาเถร
อาเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโนนประดู่
อาเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลคูขาด
อาเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา
2.3) ภูมิประเทศ เป็นที่ราบสลับที่สูงเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทานา ทาไร่
มีทุ่งนา สลับป่าละเมาะ
2.4) จานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้แก่
- หมู่ที่ 1 บ้านทองหลางน้อย
- หมู่ที่ 2 บ้านบ้านศรีรักษา
- หมู่ที่ 3 บ้านน้าบ่า
- หมู่ที่ 4 บ้านกู่
- หมู่ที่ 5 บ้านดอนตะหนิน
- หมู่ที่ 6 บ้านดอนกุดตะโพธิ์
- หมู่ที่ 7 บ้านดอนรี
- หมู่ที่ 8 บ้านกระเบื้อง
- หมู่ที่ 9 บ้านโนนนางาม
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1
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2.5) ประชากร

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

10
11
12
13

ทองหลางน้อย
ศรีรักษา
น้าบ่า
กู่
ดอนตะหนิน
ดอนกุดตะโพธิ์
ดอนรี
กระเบื้อง
โนนนางาม
โคกน้อย
โคกสะอาด
กรวย
เกาะ

บ้านโคกน้อย
บ้านโคกสะอาด
บ้านกรวย
บ้านเกาะ
บ้าน

เนื้อที่
2,192
415
1,413
2,400
500
655
1,169
1,038
2,184
1,455
2,093
1,490
615

อันดับ
2
13
7
1
12
10
8
9
3
6
4
5
11

จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสานักทะเบียนราษฎร์ของตาบล
ดอนตะหนิน จานวนทั้งสิ้น 4,277 คน แยกเป็นชาย 2,103 คน หญิง 2,174 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
150.45 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,061 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบ
จากข้อมูลทะเบียนราษฎร อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ดังนี้
หมู่บ้าน
บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
1
ทองหลางน้อย
257
296
553
2
ศรีรักษา
68
61
129
3
น้าบ่า
201
213
414
4
กู่
273
269
542
5
ดอนตะหนิน
85
72
157
6
ดอนกุดตะโพธิ์
99
124
223
7
ดอนรี
196
200
396
8
กระเบื้อง
136
141
277
9
โนนนางาม
288
294
582
10
โคกน้อย
236
239
475
11
โคกสะอาด
137
139
276
12
กรวย
65
65
130
13
เกาะ
62
61
123
รวม
2,103
2,174
4,277
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-62.6) จานวนหลังคาเรือนแยกตามหมู่บ้านในตาบลดอนตะหนิน จากข้อมูลทะเบียนราษฎร
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมู่บ้าน
บ้านทองหลางน้อย
บ้านศรีรักษา
บ้านน้าบ่า
บ้านกู่
บ้านดอนตะหนิน
บ้านดอนกุดตะโพธิ์
บ้านดอนรี
บ้านกระเบื้อง
บ้านโนนนางาม
บ้านโคกน้อย
บ้านโคกสะอาด
บ้านกรวย
บ้านเกาะ
รวม

จานวนหลังคาเรือน (หลัง)
146
25
107
143
42
45
93
77
143
105
73
34
28
1,061

3) สภาพทางเศรษฐกิจ
3.1) อาชีพ
- เกษตรกรรม ทานา ทาไร่
3.2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
ปั๊มน้ามัน 1 แห่ง
โรงสี 19 แห่ง
ร้านค้า 32 แห่ง
4) สถานภาพทางสังคม
4.1) การศึกษา
- โรงเรียนประถม 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
2. โรงเรียนบ้านกู่
3. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
4.2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์ 6 แห่ง
1. วัดศรีสุภณ (บ้านทองหลางน้อย)
2. วัดศรีจันทร์เจริญธรรม (บ้านกู)่
3. วัดน้าบ่าวนาราม (บ้านน้าบ่า)
4. วัดศิริมงคล (บ้านโนนนางาม)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-75. วัดชัยศิริสังฑราม (บ้านกระเบื้อง)
6. วัดศิริมงคลชัย (บ้านโคกสะอาด)
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ป้อมยามตารวจ 1 แห่ง
5) การบริการพื้นฐาน
5.1) การคมนาคม
- มีถนนทางลาดยาง 4 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36 สาย
- ถนนลูกรัง 15 สาย
- ถนนดิน 11 สาย
5.2) การโทรคมนาคม
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บ้าน 13 แห่ง
5.3) การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าเข้าถึง 13 หมู่บ้าน
5.4) แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า/ลาห้วย 9 สาย
- บึง / หนอง 3
แห่ง
5.5) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย 8 แห่ง
- คลอง 10 สาย
- สระน้า 12 แห่ง
- บ่อบาดาล 15 แห่ง
- ประปา 7 แห่ง
6) การสาธารณสุข
6.1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 3 คน
6.2) อสม.
จานวน 76 คน
7) ข้อมูลอื่นๆ
7.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าสาธารณะ 1 แห่ง
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตาบล
ก) ศักยภาพด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) คณะผู้บริหาร
1. นางโชติกา สาอุตม์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายทองสุข เผื่อแผ่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายจักรพันธุ์ สุขปัญญา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายนพดล การบรรจง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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-8(2) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. นายทองศูนย์ พรมมานอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายสมาน แก้วดอนรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายนิกร ศิริอุดม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายสุรชัย บารมี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
5. นายบุญส่ง ประจง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 2
6. นายจงรักษ์ ใจดี
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 2
7. นายภาณุ ฉาดนอก
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 3
8. นายภัทรพงศ์ มีระหันนอก
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 3
9. นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 4
10. นายหลอม เกิดโมลี
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 5
11. นางสมบูรณ์ การบรรจง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 5
12. นางสุนทร สร้อยนอก
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 6
13. นายเลียง สร้อยนอก
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 6
14. นายทศ ขาวกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 7
15. นายประจวบ ลาดบัวใหญ่
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 7
16. นายธเนศ อ่องพิมาย
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 8
17. นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 8
18. นายสมชาย บุญภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 9
19. นายสาลี เขตคาม
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 10
20. นายสมพงษ์ บุญวิจิตร
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 10
21. นางสาวอรอนงค์ พันธกัน
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 11
22. นายวันชัย ชัยพิบูลย์
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 11
23. นางชิน สุวรรณนิตย์กุล
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 12
24. นายสายชล เสาทองหลาง
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 12
25. นายแสน จอนดอน
สมาชิกสภา อบต.หมูท่ ี่ 13
26. นายแดน บรรจงนอก
สมาชิกสภ อบต.หมูท่ ี่ 13
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-9(๓) พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างปัจจุบัน มีจานวน 2๔ คน และส่วนราชการจานวน 4 ส่วน ดังนี้
นายนิกร ศิริอุดม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 คน
1. นายเอนก หิรัญโรจน์
หัวหน้าสานักงานปลัด
2. นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางปรางค์ทิพย์ จัดนอก
นักพัฒนาชุมชน
4. นายนภาพร จงนอก
นักทรัพยากรบุคคล
5. นางสาวศิริรัตน์ จาปาศรี
นักบริหารงานทั่วไป
6. นางสาวจุฬาวรรณ วัฒนกิจสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
7. นางสาวสมิดา เหลื่อมทองหลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
8. นางทองคา รัตนวิชัย
นักการภารโรง
9. นายสังวาล บารุงตน
คนงานทัว่ ไป
10. นายยุทมา ชัยศิริ
พนักงานขับรถ
ตาแหน่งในกองคลัง จานวน 7 คน
1. นางพรทิพย์ ชอบการ
นักบริหารงานคลัง
2. นางสาวรุ่งทิวา พิมพ์ทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นางศรัญญา เวชยันต์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. นางสาวเพ็ญศิริ เกิดโมลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
5. นางสาวสุภาพ ประจง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจา)
6. นางสาวชญาณ์นันท์ ผิวจารุสกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
7. นางสาวกนกวรรณ หมั่นกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ตาแหน่งในกองช่าง จานวน 2 คน
1. นายวีระ โฆสิกุล
2. นายสราวุฒิ อ่องพิมาย
3. นายศักดิ์ดา ลาดบัวใหญ่

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตาแหน่งในกองการศึกษาฯ จานวน 4 คน
1. นายกอบเกียรติ บุญเลี้ยง
นักบริหารงานการศึกษา
2. นางมณี ยอดกลาง
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
3. นางนุจรีย์ เตาะหนองนา
ครูผ้ดู ูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
4. นางศิริทรัพย์ พาณิชย์นอก
ครูผ้ดู ูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย
5. นายเชษพงษ์ เป้าทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
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-1๐-

ส่วนที่ 2
======================
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผ่านมา (พ.ศ.2557-2560)
๑.สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณ
และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน รายละเอียด ดังต่อไปนี้ ผ

ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๑๗,๑๙๙,๐๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๑๗,๑๙๙,๐๐๐ บาท
รายรับจริง
18,501,632.81 บาท
รายจ่ายจริง
16,095,183.67 บาท
ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 255๘
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๑๗,๓๕๓,๐๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๑๗,๓๕๓,๐๐๐ บาท
รายรับจริง
1๙,๙๐๕,๘๑๔.๑๒ บาท
รายจ่ายจริง
1๗,๗๙๑,1๑๗.๘๐ บาท
ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 255๙
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๒๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๒๐,๕๖๐,๐๐๐ บาท
รายรับจริง
18,711,173.21 บาท
รายจ่ายจริง
1๗,640,327.18 บาท
ตั้งงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ ๓๐,๙๗๙,๗๐๐ บาท
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ ๓๐,๙๗๙,๗๐๐ บาท
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-๑๑-

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑.๒.๑ เชิงปริมาณ
๑.จานวน โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)
รวม ๑๓๕ โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ คิดเป็นร้อยละ
ในแผนพัฒนา
ได้ปฏิบัติ

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3๖

12

3๓.๓๓ %

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1๐

๖

๖0.00 %

3. การพัฒนาด้านสังคม

2๐

๑๔

๗0.00 %

4. การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม

3๑

๑๙

๖1.๒๙ %

5. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

8

6

75.00 %

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

3

60.00 %

7. การพัฒนาด้านการเมืองบริหารให้
มีประสิทธิภาพ

๒๕

๒๒

8๘.๐๐ %

รวม

1๓๕

๘๒

๖0.๗4 %

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน ๘๒ โครงการ
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จานวนเงิน ๑๗,๑๙๙,๐๐๐ บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๗ กาหนดไว้ ๑๓๕ โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗๔
๒.จานวน โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
รวม ๑๕๕ โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7. ด้านการเมืองบริหารให้มีประสิทธิภาพ
รวม

-๑๒โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ คิดเป็นร้อยละ
ในแผนพัฒนา
ได้ปฏิบัติ
๓๙
๑๕
๒๒
๓๒
๙
๘
๒๘
๑๕๕

๒๒
๕
๑๗
๒๓
6
๖
๑๘
๙๗

๕๖.๔๑ %
๓๓.๓๓ %
๗๗.๒๗ %
๗๑.๘๗ %
๖๖.๖๖ %
๗๕.๐๐ %
๖๔.๒๘ %
๖๒.๕๘ %

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน ๙๗ โครงการ
งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จานวนเงิน ๑๗,๓๕๓,๐๐๐ บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กาหนดไว้ ๑๕๕ โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๘
๓.จานวน โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
โดยสรุปดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)
รวม ๑๖๒ โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7. ด้านการเมืองบริหารให้มีประสิทธิภาพ
รวม

โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏ จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ คิดเป็นร้อยละ
ในแผนพัฒนา
ได้ปฏิบัติ
๔๒
๑๖
๒๔
๓๓
๙
๘
๓๐
๑๖๒

๑๗
๗
๑๗
๒๕
6
๖
๒๐
๙๘

๔๐.๔๗ %
๔๓.๗๕ %
๗๐.๘๓ %
๗๕.๗๕ %
๖๖.๖๖ %
๗๕.๐๐ %
๖๖.๖๖ %
๖๐.๔๙ %
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-๑๓ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน ๙๘
โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ จานวนเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๘ กาหนดไว้ ๑๖๒ โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๙
๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ
๑. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจานวนหลายโครงการ แต่
ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่านาไปสู่การปฏิบัติได้น้อย
๒.การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
๑. โดยรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จานวน ๓๖ โครงการ แต่ปฏิบัติได้ ๑๒
โครงการ ถื อ ว่ า น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ น้ อ ย ควรแก้ ไ ขปั ญ หาโดยมอบหมายให้ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง อั น ได้ แ ก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรมการสนับสนุนการจัดทาแผน จาทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้าน
งบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกาหนดโครงการมากเกินสถานะทางการคลัง อบต.
๒.จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กาหนดว่า องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙๒๕๖๑) เฉพาะปี ๒๕๕๙ มาดาเนินการในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน จาก
ตัวชีวัดนี้เห็นได้ว่า นาแผนพัฒนาปี ๒๕๕๙ ไปปฏิบัติได้ ๙๘ โครงการจากโครงการที่ตั้งอยู่ในแผน ๑๖๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากตัวชี้วัดดังกล่าว ๑ คะแนน ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละขอการปฏิบัติให้ได้มากขึ้น
๓.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
๑.ในปีต่อไปการออกแบบสอบถามความพึ่งพอใจของประชาชนควรมีคาถามปลายเปิดเพิ่มขึ้น
๒.โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ
เพื่อประโยชน์หลายประการและหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
๓.ควรรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดทาและติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาพ
1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ทัง้ นี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ
การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่ของสังคมชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นบึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุทางสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมแลละความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระ
ของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้นจาเปนจะตองมี
การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจาเปนจะตองกาหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาวเพื่อถายทอดแนวทางการ
พัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยรวมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหง ชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจาชาติ
“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคน
ไทยมีความสุขอยูดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปน ธรรมซึ่งยุทธศาสตร ชาติที่จะใชเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) ยุทธศาสตร ดานความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตรดาน การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
มี เป้าหมาย ทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่น ในกลุ่ มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ
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-๑๕(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง ในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลกภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยการยกระดับบริ การที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ ด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อื่นๆ เป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๖(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจ
ให้เข้มแข็ง
๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และ
พัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๗(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ มี ข นาดที่ เ หมาะสมกั บ บทบาทภารกิ จ มี ส มรรถนะสู ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความ สาคัญ
อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่ างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ
๑.๔ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๔.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๑.๔.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1๘๑.๔.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกาหนดแผนงาน โครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๔.๔ การยอมรับของสังคมมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนา และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๑. การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capta) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GMP
Per Capta) ณ สิ้นแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์) และ
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์)
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Seurity)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากต่อการพัฒนาคน
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้ให้ทัดเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
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-19๔. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้า
๕.การบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั้น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๒.๑ กรอบยุทศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. ยุทธศาสตร์การสร้างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข้งในเศรษฐกิจและแข็งขันได้อย่างยั่งยืน
๔ ยุทธศาสตร์ด้านการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยื่น
๕. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๘ ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐ ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๓. นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล
ตามคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 12 เดือน กันยายน 2557 จาแนกเป็น 11 ด้าน ดังต่อไปนี้
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
(3) การลดความเลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
(4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
(6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
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-๒๐(8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือนโยบายด้าน 4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
1. จั ดให้ มีการปฏิรู ปการศึกษาและการเรียนรู้โ ดยให้ ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึ กษาทางเลื อกไปพร้ อมกั น เพื่ อสร้ างคุณ ภาพของคนไทยให้ ส ามารถเรียนรู้พัฒ นาตนได้เ ต็มตามศัก ยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการ
เรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้าและพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรนาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
3. ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถมีความรู้และทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
ความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดย
เน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ
6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นรวมทั้ง
ปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น
สาคัญ
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-2๑7. ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
8. อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทยนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสา
กลและการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
และเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทียวการตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชน
ระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงสามารถดารงชีพได้อย่างคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้๑๕.๙
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทานและพื้น
ที่ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายพื้นที่ดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
๔.๑ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรนิ ทร์ มุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องให้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลาน้าชีตอนบนและลุ่มแม่น้ามูลตอนบนแบบบูรณการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-2๒๔.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)
๑.เป็นแหล่งผลิตสิ้นค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒.เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
๓.เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง
๔.เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน
พันธกิจ (Mission)
๑.ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
๒.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓.ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
๔.ส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๖.ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม
๗.ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน
เป้าประสงค์รวม (Obgective)
๑.ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
๒.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๓.รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่ม
๔.มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)
๑.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
๒.การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
๓.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน
กลยุทธ์ (Strategy)
๑.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสากรรมและแปรรูปอาหาร
๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้าเพื่อการเกษตร
๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
๑.๓ ส่งเสริมการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม
๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง
๑.๗ ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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-2๓๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจาหน่าย
๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร
๒.การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม
๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
๒.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
๒.๓ พัฒนาสินค้าและบริหารการท่องเที่ยว
๒.๔ พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว
๒.๕ สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเทียว
๒.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเทียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
๒.๗ เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒.๘ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๒.๙ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทียวและผลิตภัณฑ์ไหม
๓.การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน การค้าการชายแดน
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ
๓.๒ พัฒนาพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๓ พัฒนาสินค้าและบริหารการท่องเที่ยว
๔.3 แผนพัฒนาจังหวัด ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ
๕. เป็นที่ตั้งของราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนคราชสีมา
๒.เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓.เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
๔.เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ
๕.เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีสมรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒.ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๒๔๔.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
๕.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดาราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างระบบ
๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดการสร้างแหล่งน้า สงวนและกักเก็บน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล
๒.๓ สนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต ส่งเสริม
ให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ พัฒนา
สินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแรรูปสินค้าทางเกษตรอย่างมีคุณภาพนาเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๕ สนับสนุนการทาเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อการจาหน่ายและ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
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-๒๕๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและคุณภาพของเด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อ
เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕ ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกัน
และให้มีการปราบปรามการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖ การดาเนินการโครงการ อบต.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
สร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด
นครราชสีมา
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิ์การเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มี คุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยรวมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกาลัง กาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และการเข้ารั บ การตรวจสุ ขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุ ขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔ ประสาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ
ในการให้บริการประชาชน
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-๒๖๗.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟู่แหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ห่วยงานและส่วน
ราชการตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสิ้นค้า
ภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนลานกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบิหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก
๘.๒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวกรวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา
อบรมการทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชนและสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๕ พัฒนาระบบการบริการและอานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) และอาสาสมัครอื่นๆ เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และดูแลความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
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-๒๗๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๙.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้
ถนน
๙.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่ม น้าลาคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและสิ่งแวดล้อมองชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการในช่วงท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ซึ่งได้กาหนด
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสาเร็จ โดยให้ลาดับความสาคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุก
ด้านแต่ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสั ดส่วนมากกว่าด้านอื่นหลังจากนั้นก็
จะเน้นการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้นดังนี้
4.๕ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน บนพื้นฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
4.๕.๑ พันธกิจการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. มุ่งพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
4. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตั้งแต่เกิดถึงตาย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
6. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่าอยู่อย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง เสริมสร้างความอบอุ่นของ
สถาบันครอบครัวและได้รับสวัสดิการตามสมควร
8. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ ที่ดี และมีส่ ว นร่ว มจากทุก ภาคส่ ว นและการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชน
4.๕.๒ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็ว
2. ขยายเขตไฟฟ้าตามหมู่บ้านและโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. ประชาชนมีน้าในการอุปโภคบริโภคและการทาเกษตร
4. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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-๒๘5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความช่วยเหลือ
7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
10. ประชาชนมีความรู้ และได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ประชาชนได้รับสวัสดิการและความเป็นอยู่ดีขึ้น
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตาบลดอนตะหนิน
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มียุทธศาสตร์หลักที่จะดาเนินการ
ให้ประสบความสาเร็จรวม 7 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จานวน
22 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้
4.4.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบลดอนตะหนินให้ มี
ความสะดวกและได้มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อื่นๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน
กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า
2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า
ตัวชี้วัด
1. จานวนการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า
2. จานวนการ ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. จานวนการ ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
4. จานวนการ ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า
4.4.2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ
ผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรรวมถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
2. เสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษต
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1. จานวนอาชีพและรายได้เฉลี่ย
2. จานวนกลุ่มอาชีพในตาบล
3. จานวนผลผลิตของเกษตรกร
4.4.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒ นาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ แก่ประชาชนให้ สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนในด้านต่างๆ การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้พิการ
ผู้ ด้อยโอกาส ให้ ได้รั บ ความช่ว ยเหลื อและการบริการพื้นฐานทางสั งคมอย่ างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่ งเสริ ม
สนับสนุนบทบาทของเด็กเยาวชนและสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านต่างๆ
กลยุทย์
1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
2. จานวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่มีความ
พร้อม และความสนใจที่จะศึกษา พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการ
จัดการศึกษาและงานถ่ายโอนต่างๆ รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
การอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบสานให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
กลยุทธ์
1. การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ
2. การทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนเด็กและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการศึกษา
2. จานวนผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. จานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่เล่นกีฬาและนันทนาการ
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เป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนองค์กรเอกชน ประชาชนสถาบันครอบครัวให้เข้ามามีบทบาทอย่างเข้มแข็งในการ
ดูแลสุขภาพอนามัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้ง
การดูแลตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆ ให้มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิ์ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนที่มีคุณภาพอนามัยที่ดี
2. จานวนครั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. จานวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
4.4.6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ์ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการนา
สิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ป้องกันการ
เสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้นไปและการนากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้มีจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนครั้งในการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. จานวนครั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะต่างๆ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๑4.4.7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย
เพื่อยึดหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางหลักในการบริหาร
กิจการอื่นๆ จัดให้มีการแนะนาชี้แจงหรืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมใดๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินต่อสาธารณชน เพื่อความเข้าใจ
อันดีและเป็นที่รู้จักถึงภารกิจและการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ให้มีการพัฒนา
คุณภาพ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรข้าราชการลูกจ้างทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถและ
สานึกในการให้บริการประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล ส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
สนับ สนุน พัฒนาและฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน ให้ แก่ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบล คณะ
ผู้บริหาร ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นต้น สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของรัฐและให้บรรลุทางการดาเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี
3. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนที่ได้รับความสะดวกและมีความพึ่งพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2. จานวนสถานที่ราชการที่ได้รับการพัฒนารองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
3. จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดบริการสาธารณะ ฯลฯ
เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis มีดังนี้
จุดแข็ง (Strengths: S)
1. มีเส้นทางการคมนาคมสะดวกเนื่องจาดอยู่ติดถนนมิตรภาพ
2. ราษฎรในชุ ม ชนส่ ว นมากเป็ น คนในพื้ น ที่ ส ะดวกในการติ ด ต่ อ ประสานงานในการท า
โครงการและกิจกรรม
3. มีพื้นที่เกษตรกรรมได้ตลอดฤดู ประชาชนทานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทาไร่
4. มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ
4. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
5. พื้นที่ตาบลดอนตะหนินเป็นที่ราบเหมาะแก่การทาการเกษตร ทานา ทาสวน และเลี้ยงสัตว์
6. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินเป็นองค์กรขนาดกลาง พนักงานและลูกจ้างส่วน
ใหญ่เป็นคนในพื้นที่รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
7. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่
๘. มีการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มเย็บผ้า
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-๓๒จุดอ่อน (Weaknesses: W)
1. การคมนาคมภายในตาบล ไม่สะดวก สภาพถนนเป็นดินและลูกรัง การเดินทางลาบากใน
ฤดูฝน
2. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. พื้นที่รับผิดชอบดูแลบางส่วนของตาบลดอนตะหนิน มีสภาพพื้นที่ไม่ติดกัน
4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ
5. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๖. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสามัคคีและการให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่
มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
โอกาส (Opportunities: O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น
2.
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอานาจการบริหารให้ท้องถิ่นดาเนินการเอง
ตามทีก่ ฎหมาย และระเบียบกาหนด
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6.
รั ฐ บ า ล มี น โ ย บ า ย แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.
มีเส้น ทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ ภาคอีส านหลายจังหวัด สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
8. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. เกิดภัยธรรมชาติ น้าท่วม ฝนแล้งซ้าซาก
6. ภาวะน้ามันแพง สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง
จากนโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และข้อมูลพื้นฐานการ
พัฒนา (Base Line) เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งได้นา
เทคนิค SWOT ANALYSIS มาวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งทาการวิเคราะห์หาจุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค อันเป็นภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของแต่
ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านดังนี้
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-๓๓๑.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒.ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นาผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
๓.บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวน
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายของการบริหารงาน
๔.เทคนิคการทางานส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานที่ไม่สูงมาก
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑.โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลมีจากัด
๒. การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นการพัฒนาจึงอยู่ใน
ลักษณะกระจายงบประมาณด้านสาธารณูปโภคทุกด้านเพื่อให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมมาก
ที่สุด
โอกาส (Opportunities: O)
๑.ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
๒.หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต.
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งเครื่องจักรกล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ยังไม่มีความชานาญและบุคลากร
๒. การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้ นการพัฒนาจึงอยู่ใน
ลักษณะกระจายงบประมาณด้านสาธารณูปโภคทุกด้านเพื่อให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมมาก
ที่สุด
๒.ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑.บุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. มีกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันในชุมชนอย่างเข้มแข็ง
๓. งบประมาณต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก
๔. เทคนิคการทางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานนะดับสูง
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑.ระดับฐานเศรษฐกิจข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
๒. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือขอรับความช่วยเหลือจากรัฐจัดหาให้

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๔โอกาส (Opportunities: O)
๑.รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ
๒.พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแกการทาการเกษตร เหมาะแกการปลูกข้าวหอมมะลิ
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งเครื่องจักรกล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทาให้ การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล้าช้าในการ
ทางานประชาชนเกิดความเหนื่อยหน่าย
๓.ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้
พิการ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยตรง มีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และประชาชนเป็น
อย่างดี ประชาชนมีความสมานฉันท์ ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนา และมีความสามัคคี
๒.องค์การบริห ารส่ วนตาบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑.ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๒.ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
๓.ประชาชนยังไม่รู้สิทธิของตนเอง ความสามารถในวิชาชีพมีน้อยทาให้การรวมกลุ่มขาดความ
เข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities: O)
๑.รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและความยากจน
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล้าช้าในการ
ทางานประชาชนเกิดความเหนื่อยหน่าย
๔.ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑. ผู้ด้านการบริหารจัดการผู้ นา ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและนโยบายการพัฒนาในด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.บุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๓.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑.ระดับฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๒.โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับสูง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๕๓. ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน บุคลากรด้าน
การศึกษายั งไม่เพีย งพอและขาดประสบการณ์ด้านงานวิช าการ และครูในศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กขาด
ความรู้ ความชานาญเฉพาะทาง จึงทาให้การศึกษามีการพัฒนาที่ล่าช้า
โอกาส (Opportunities: O)
๑.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.การแก้ไขปัญหา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่จะต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๕.ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑.บุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
๓. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุขและได้ให้
ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมและบริการด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑.ระดับฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๒.ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
๓. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบด้านสาธารณสุขและอนามัย
๔. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุข ศูนย์บริการ
สาธารณสุขขนาดย่อยตามชุมชนยังให้บริการประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
โอกาส (Opportunities: O)
๑.ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.มีสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอและทั่วถึง
๖.ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑.บุ คลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลดอนตะหนิน มีนโยบายการพัฒ นาด้านการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เทคนิคการทางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑. ขาดการร่วมกลุ่มและขาดการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้าลาคลองน้อย และไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่
สาธารณะ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๖โอกาส (Opportunities: O)
๑. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.การพัฒนาจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ
๗.ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง (Strengths: S)
๑.ผู้นาผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
๒. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริงาน
๓.งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน (Weaknesses: W)
๑. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการ
๒.ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส (Opportunities: O)
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threats : T )
๑.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน ที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๒.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคลจึงเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะคาดเดา

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๗ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561– 2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน

ยุทธศาสตร์
1 .ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรรม
ชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
บริหารให้มีประสิทธิภาพ
รวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 256๓
ปี 256๔
รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
๖๖
18,670,000
87
๕๐,770,000
66
๓0,540,000
๓๐
๒0,๔๐0,000 ๒๔๗
1๓๐,๓80,000
15
2,750,000
14
2,550,000
14
2,550,000
14
2,550,000
๕๗
๓๐,๔๐0,000
๒๘
6,108,000
๑๗
๑๒,898,000
๑๕
๑๑,968,000
๑๒
๑๑,968,000
๗๒
๕๑,9๔๒,000
3๘
4,399,000
๒๐
5,199,000
๑๘
3,199,000
๑๐
3,199,000
๘๖
1๕,๙๙๖,000
๑๐
7๕0,000
8
700,000
8
700,000
8
700,000
๔๒
2,๘๕๐,000
5
๙๕0,000
7
870,000
๗
๘๗0,000
๗
๘70,000
๓๐
๓,๓๖๐,000
3๒
5,260,000
๒๕
๓,550,000
19
๓,407,000
1๒
๓,๑๐๐,000
๘๘
๑๕,๓๑๗,000
1๙๘ ๕๗,๘๘๗,000 1๗๘ ๗๖,๕๓๗,000 1๓๓ ๕๓,๒๓๔,000
๙๓
๔๒,๗๘๗,๐๐๐ 519 21๐,๔๔๕,000

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๓๘ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.1 โครงการปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพานทางระบายน้าทางเท้า
การก่อสร้าง /ปรับปรุง สะพาน
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 ติดตั้งราวเหล็กข้ามฝาย
น้าล้นบ้านดอนรี หมู่ที่
7

เพื่อป้องกันการเกิด
อันตรายในการข้ามฝาย
น้าล้น

2 ซ่อมแซมสะพานข้ามลา
ห้วยบ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ 1
3 ซ่อมแซมสะพานไม้ข้าม
คลองอีสานเขียว บ้าน
โนนนางาม

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ปี
2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ติดตั้งราวเหล็ก ข้ามน้าฝาย
น้าล้น บ้านดอนรี ระทาง
20 เมตร

100,000
อบต.

-

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการ
ข้ามลาห้วย

ซ่อมแซมสะพานไม้ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
40 เมตร

-

100,000
อบต.

-

จานวน 1
แห่ง

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการ
ข้ามลาห้วย

ซ่อมแซมสะพานไม้ขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
20 เมตร

-

100,000
อบต.

-

จานวน 1
แห่ง

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2564
-

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการสัญจร
ข้ามฝายน้าล้น
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการสัญจร
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
จากการสัญจร

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

-๓๙-

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

4 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้ามลาห้วย
บ้านทองหลางน้อยเชื่อม
กับเขตอาเภอสีดา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

ปี 2563

ปี 2564
-

เพื่อให้การคมนาคม
ระหว่างตาบลดอนตะ
หนินและตาบลโนนประดู่
มีความสะดวก รวดเร็ว
และมีความปลอดภัย
5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคม
เสริมเหล็กบ้านน้าบ่า
สะดวกปลอดภัยในการ
ข้ามลาห้วย

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 1,500,000 1,500,000
5 เมตร ระยะทาง 50
อบจ.
อบจ.
เมตร พร้อมทางเท้าข้างละ
0.50 เมตร

-

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 50
เมตรพทางเท้าข้างละ
0.50 เมตร

-

100,000
อบต.

-

-

จานวน
1 แห่ง

6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เพื่อให้การคมนาคม
เสริมเหล็กข้ามลาห้วย
ระหว่างตาบลดอนตะ
บ้านกู่ หมู่ที่ ๔
หนินและตาบลโนนประดู่
มีความสะดวก รวดเร็ว

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง
5 เมตร ระยะทาง 50
เมตร พร้อมทางเข้าข้างละ
0.50 เมตร

-

-

1,500,000
อบต.

-

จานวน
1 แห่ง

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

-

200,000
อบต.

-

จานวน
1 แห่ง

7
8

ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามลาห้วยวัง
ชมพู บ้านกรวยหมู่ที่ 12
ก่อสร้างสะพาน ข้ามลา
ห้วยกระเบื้อง หมู่ที่ 8

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการ
ข้ามลาห้วย
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยในการ
ข้ามลาห้วย

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง
1,500,000
5 เมตร ระยะทาง 50 เมตร
อบจ.
ทางเท้าข้างละ 0.50 เมตร
ก่อสร้างสะพาน ข้ามลาห้วย
กระเบื้อง หมู่ที่ 8 บริเวณท่า
เสว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
1แห่ง

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
จากการ
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
จากการ
สัญจร
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
จากการ
สัญจร
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

-๔๐-

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมรางระบายน้า วางท่อระบายน้า

ที่
9

10

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7

เพื่อการไหลระบายของ
น้าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการไหลระบายของ
ภายในหมู่บ้าน บ้านน้า น้าได้สะดวกรวดเร็ว
บ่า หมู่ที่ 3
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

11

ก่อสร้างทางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1

เพื่อการไหลของน้าได้
สะดวกรวดเร็วแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร

12

ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการไหลระบายของ
ภายในหมู่บ้านบ้านโนน น้าได้สะดวกรวดเร็ว
นางาม หมู่ที่ 9
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างทางระบายน้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
0.50 เมตร รวมระยะทาง
200 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตขนาดความกว้าง
ปากราง 0.50 เมตร จาก
บ้านนางเพชร – นางพูน
รวมระยะทาง 100 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้า ทิศ
ตะวันตก - สามแยกทิศ
ตะวันออก ขนาดกว้างปาก
ราง 0.50 เมตร รวม
ระยะทาง 200 เมตร
ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีต จากโรงเรียน-วัด
ขนาดความกว้างปากราง
0.50 เมตร ระยะทาง
300 เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

400,000
อบต.

400,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

-

-

-

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

300,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง
ระยะทาง
100
เมตร
จานวน 1
แห่งรวม
ระยะทาง
200
เมตร
จานวน 1
แห่งรวม
ระยะทาง
300
เมตร

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๔๑-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 5

เพื่อการไหลระบายของ
น้าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวม ระยะทาง 200 ม.

500,000
อบต.

-

-

-

14

ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการไหลระบายของ
ภายในหมู่บ้าน บ้านกู่ น้าได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 4
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวม ระยะทาง 300 ม.

300,000
อบต.

-

-

-

15

ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านกระเบื้อง ภายในหมู่บ้าน ทาให้การ
หมู่ที่ 8
ระบายน้าได้สะดวก
รวดเร็วแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อแก้ไขน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้านโคก
ภายในหมู่บ้าน ทาให้การ
สะอาด หมู่ที่ 11
ระบายน้าได้สะดวก
รวดเร็วแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวมระยะทาง 200 เมตร

400,000
อบต.

400,000
อบต.

-

-

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวมระยะทาง 200 เมตร

-

200,000 200,000
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 1
แห่ง
ระยะทาง
200
เมตร
-จานวน
1แห่ง
ระยะทาง
300
เมตร
จานวน 1
แห่ง
ระยะทาง
200
เมตร
จานวน 1
แห่งรวม
ระยะทาง
200
เมตร

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

ปี 2563 ปี 2564

13

16

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-๔๒-

ที่
17

18

19

20

21

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2563 ปี 2564

เพื่อการไหลระบายของ
น้าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ก่อสร้างบังเกอร์กันน้า เพื่อการไหลระบายของ
บ้านโคกสะอาด ซอย 1 น้าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
วางท่อระบายน้า
เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ทางเข้าบ้านน้าบ่า หมู่ที่ การสัญจรของประชาชน
3
ในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีต รวมระยะทาง
200 ม.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

ก่อสร้างบังเกอร์กันน้า
คอนกรีตขนาดความสูง
0.50 เมตร รวม
ระยะทาง 200 ม.
วางท่อระบายน้าข้างทาง
ทางเข้าบ้านน้าบ่า ระทาง
200 เมตร

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

300,000
อบต.

-

-

-

ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการไหลระบายของ
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา น้าได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 2
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
ก่อสร้างรางระบายน้า เพื่อการไหลระบายของ
ภายในหมู่บ้านโคกน้อย น้าได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 10
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวมระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวมระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนรี หมู่ที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ระยะทาง การระบายน้า
200
ในหมู่บ้านดีขนึ้
เมตร
น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน
จานวน 1 น้าไม่ท่วมขัง
แห่ง ยาว เข้าไปในบ้าน
200
ของประชาชน
เมตร
จานวน การคมนาคม
1 แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

300,000 จานวน 1
อบต. แห่ง ยาว
300
เมตร
จานวน 1
300,000 แห่งรวม
อบต. ระยะทาง
300
เมตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

-๔๓การก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนดิน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

22 ก่อสร้างถนนดิน บ้านกู่ – เพื่อให้การคมนาคม
บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
23 ก่อสร้างถนนดินสายดอน เพื่อให้การคมนาคม
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.60 เมตร
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.60 เมตร

24 ก่อสร้างถนนดินจากสาม
แยกนานางอรุณ- สาม
แยกนาวังหอม บ้านโนน
นางาม หมู่ที่ 9
25 ปรับปรุงถนนดินสาม
แยก โนนหญ้าขน – ป่า
ช้าบ้านน้าบ่า หมู่ที่ 9

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง
4 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.60 เมตร

300,000
อบต.

-

-

-

การคมนาคม
จานวน 1 สะดวก
แห่ง ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 5
เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว
1,000 เมตร

-

300,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนดินด้านหน้า
อบต.ข้างรั้วทางทิศใต้ ที่ทา
การ อบต.ดอนตะหนิน ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.60 เมตร

-

-

-

200,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนดินด้านหน้า เพื่อให้การขนถ่ายสินค้า
อบต.ข้างรั้ว ด้านทิศใต้ที่ ผลิตทางการเกษตรของ
ทาการ อบต.ดอนตะ
ชาวบ้าน
หนิน

300,000
อบต.

300,000 300,000
การคมนาคม
จานวน 1
อบต.
อบต.
สะดวก
แห่ง
ปลอดภัย
100,000
จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
แห่ง สะดวก
ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง
กองช่าง

-๔๔-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

27 ก่อสร้างถนนดินหนองแก เพื่อให้การคมนาคม
– บ้านโนนนางาม
สะดวกรวดเร็วและ
หมู่ที่ 9
ปลอดภัย
28 ก่อสร้างถนนดินหมู่บ้าน
โนนนางาม สายตารัตน์
– นาตาเพิ่ม หมู่ที่ 9

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

29 ปรับปรุงถนน ดิน บ้าน
โคกสะอาด (ติดริมบึง
บ้านหนองพานปาน)

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

30 ก่อสร้างถนนดินจากสาม
แยกนานางอรุณ- สาม
แยกนานางหอม บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9
31 ปรับปรุงถนน ดิน บ้าน
โคกสะอาด

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างถนนดินหนองแก
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร สูง 0.60
เมตร
ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 5
เมตร สูง 0.60 เมตร ยาว
1,000 เมตร

300,000
อบต.

-

-

100,000
อบต.

-

-

ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.60 เมตร

150,000
อบต.

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

150,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.60เมตร

150,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564
-

-

ประชาชนมี
จานวน 1 ความปลอดภัย
แห่ง จากการสัญจร
ข้ามฝายน้าล้น
จานวน 1 ประชาชนมี
แห่ง ความปลอดภัย
จากการสัญจร

กองช่าง
กองช่าง

-๔๕วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

32 ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
ดอนรี หมู่ที่ 7

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

33 ปรับปรุงถนน ดิน บ้าน
โคกสะอาดพร้อมวางท่อ
ลอด หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

34 ยกระดับถนนดิน สาย
บ้านโคกสะอาด – บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

35 ปรับปรุงถนนดินสาย
ดอนป่าช้า บ้านน้าบ่า –
บ้านเกาะ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนดิน จานวน 3
สาย สายที่ 1 นาตานัน –
นานายบัวสี สายที่ 2 ศาลา
กระเบื้อง- นาตานัน สายที่
3 หมู่บ้าน-ฝายเก่า
ปรับปรุงถนนดิน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น
ยกระดับถนนดินสายบ้าน
โคกสะอาด – บ้านโคกน้อย
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6
เมตร ยาว 2,500 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

-

จานวน
3 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ปี 2563 ปี 2564

200,000 200,000
อบต.
อบต.

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๔๖-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 ปรับปรุงถนนดินสายติด
คลองสายหนองขามหนองแวง บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10
37 ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
โนนนางาม จาก
โรงเรียน-คลองอีสาน
เขียว หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

38 โครงการหลังฝนถนนดีใน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
เขตตาบลดอนตะหนิน ถนนดิน ถนนลูกรัง ใน
เขตตาบลดอนตะหนิน

39 ก่อสร้างถนนดินสายโคก เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

-พร้อม
วางท่อ 2
จุดๆละ 8
ท่อน
-พร้อม
วางท่อ 2
จุดๆละ 8
ท่อน

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 พื้นที่ดอน การคมนาคม
อบต.
อบต.
อบต. ตะหนิน สะดวก
ทั้ง 13 ปลอดภัย
หมู่บ้าน

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

กองช่าง

ปี 2561

ปี 2562

ปรับปรุงถนนดินขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

400,000
อบต.

-

-

ก่อสร้างถนนถนนดิน สาย
เลียบคลอง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 800
เมตรหนาเฉลี่ย 0.50
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น
เป็นการบูรณาการระหว่าง
อบต.และอบจ.เพื่อสนับสนุน
น้ามันสาหรับเครื่องจักร ของ
อบจ.ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในเขตตาบล
ดอนตะหนิน
ก่อสร้างถนนสายโคก ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,000 เมตรหนา
เฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

-

400,000
อบต.

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

-๔7วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนดิน จาก
ศาลปู่ตา – ลาห้วย
40 กระเบื้อง บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนดินบ้านน้า
บ่า-บ้านโนนนางาม
41 (สายเก่า)

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนดินบ้านศรี
รักษา หมู่ที่ 2

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย

ก่อสร้างถนนสายลาห้วย
กระเบื้อง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 200
เมตรหนาเฉลี่ย 1 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
0.60 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนา 0.60 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.60 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 800
เมตร หนา 0.60 เมตร

ที่

42

โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนนดินบ้านโนน
นางาม หมู่ที่ 9
43 สายคลองอีสานเขียว
(สวนพ่อลี)
ก่อสร้างถนนดินบ้านโนน
44 นางาม หมู่ที่ 9
แยกนานายวัน

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย
เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

-

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

-

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

-

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๔8-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ก่อสร้างถนนดินบ้านโนน เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
นางาม หมู่ที่ 9
คมนาคมสัญจรไปมาได้
จากบ้านนายโสภณ
สะดวกรวดเร็ว
45
บรรดาศักดิ์-นานายเอี้ยง
อ่อนทองหลาง
ก่อสร้างถนนดินพร้อมลง เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ลงหินคลุกบ้านทองหลาง คมนาคมสัญจรไปมาได้
๔๖ น้อย หมู่ที่ 1
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนดิน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
๔๗

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนนา
งาม หมู่ที่ 9 ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
1,800 เมตรหนาเฉลี่ย 1
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น
ก่อสร้างถนนสายหลัง
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
6 เมตร ยาว 600 เมตร
หนาเฉลี่ย 1 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
๒,๐00 เมตรหนาเฉลี่ย 1
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

-

200,000 200,000
อบต.
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000
อบต.-

100,000 100,000
อบต.
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

๓00,000
อบต.

๓00,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-๔9ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4๘ ก่อสร้างถนนลูกรังทาง
ทิศตะวันออกหมู่บ้าน
บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2
4๙ ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน สายศาลา
กระเบื้อง – นาตานัน

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
หนองสราง – ลาห้วย
๕๐ กระเบื้อง หมู่ที่ 8

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๑ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โนนนางาม สายตาแก้ว
– ตาสร้อย หมู่ที่ 9
5๒ ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน สาย
ตะวันออก – สาย
ตะวันตก บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5
การคมนาคมสะดวกและ เมตร ยาว 1,000 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.10 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5
การคมนาคมสะดวกและ เมตร ยาว 1,000 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.10 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
คมนาคมสัญจรไปมา
หมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว
สะดวกรวดเร็ว
500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น

400,000
อบต.

-

-

-

-

-

-

150,000
อบต

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย
จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

150,000 150,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต
อบต
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

-๕0งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5๓ ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บ้านน้าบ่า-บ้านเกาะ
หมู่ที่ 3
5๔ ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บ้านน้าบ่า – บ้านดอน
ตะหนิน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

-

5๕ ก่อสร้างถนนลูกรังริม
ห้วย บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

5๖ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 จาก
สามแยกนาตาอินทร์ –
นาตาสร้อย
5๗ ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 จาก
โรงเรียน-นานายสร้อย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5
เมตร ยาว 2,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร
ยาว 3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังริมฝัง
คลองอีสานเขียวบ้านน้าบ่า
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนา 0.10 เมตร
ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6
เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง
6 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

200,000 200,000 200,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

400,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

400,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

300,000 300,000 300,000 -จานวน
อบต./อบจ. อบต./
อบต./ 1แห่ง
อบจ.
อบจ.
400,000 400,000 -จานวน
อบต./
อบต./ 1แห่ง
อบจ.
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-๕1วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5๘ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกสะอาด สายโคก
เพชร หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

5๙ ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกสะอาด ตะวันตก
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลูกรังสายโคก
เพชร กว้าง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.10
เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ตะวันตกหมู่บา้ น กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.10เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

-

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

100,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๕2ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๖๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวก
โคกสะอาด หมู่ที่ 11
ในการสัญจรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
๖๑ ก่อสร้างถนนหินคลุก
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว
6๒ ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านดอนกุดตะโพธิ์
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว

6๓ ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมา
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
200,000 200,000
ผิวจราจร กว้าง 6 เมตร
อบจ.
อบต.
ระยะทางรวม 500 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
400,000
โรงเรียน - จดเขตตาบลเสมา อบต./อบจ.
ใหญ่ บ้านกระเบื้อง กว้าง
6 เมตร ยาว 800
เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน 500,000 500,000
บ้านดอนกุดตะกุดตะโพธิ์
อบต./อบจ. อบต/อบจ.
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา
0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก
500,000
จานวน 3 สาย สายที่ 1
อบต/อบจ.
กว้าง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตรสายที่ 2
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร
สายที่ 3 กว้าง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

จานวน
1 แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

จานวน 3 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

จานวน 3 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๕3-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

300,000
อบต./อบจ.

300,000
อบต./อบจ.

-

-

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
โคกกว้างบ้านกู่ หมู่ที่ 4 คมนาคมสัญจรไปมา
6๕
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย
บ้านดอนตะหนิน-วัดม่วง ต.
โนนตาเถร ขนาดกว้าง 5
เมตร ยาว 800 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง
5 เมตร ยาว 1,950 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-

500,000
อบต./อบจ.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

6๖ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
กู่ สายหัวมุมสระ-ทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
หลวง หมู่ที่ 4
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง
5 เมตร ยาว 220 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

200,000
อบต.

200,000
อบต

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

6๗ ก่อสร้างถนนถนนหิน
คลุก สายติดคลองสาย
หนองขาม-หนองแวง
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง
4 เมตร ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 2 จุดๆ ละ 8 ท่อน

-

400,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

6๔ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 5
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๕4วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

6๘ ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
หินคลุกภายในตาบล
ดอนตะหนิน
6๘ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ดอนรี หมู่ที่ ๗

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

๗๐ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ 1 สายรอบ
โรงเรียน
๗๑ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ศรีรักษา หมู่ที่๒

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน
13
หมู่บ้าน
จานวน 3
สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหิน
คลุก ภายในตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน
จานวน 2 สาย สายที่ 1
จากศาลาบ้านกระเบื้อง-นา
ตานัน กว้าง 6 เมตร ยาว
1,200 เมตรสายที่ 2 จาก
หมู่บ้านไปลาห้วย กว้าง 6
เมตร ยาว 500 เมตร
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
ยาวประมาณ 900 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

800,000
อบต./อบจ.

-

-

-

500,000
อบต./อบจ.

150,000
อบต

-

-

-

400,000 400,000 400,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. อบต./
อบต./ สาย
สะดวก
อบจ.
อบจ.
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน 3 สาย สายที่ 1
จากทางหลวงชนบทตะวันออกบ้าน กว้าง 5
เมตร ยาว 2,000 เมตร
สายที่ 2กว้าง 5 เมตร ยาว
1,500 เมตรสายที่ 3 กว้าง
4 เมตร ยาว 500เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-

300,000 300,000 300,000 -จานวน
อบต./อบจ. อบต./
อบต./ 3 สาย
อบจ.
อบจ.

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๕5-

ที่

โครงการ

7๒ ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านน้าบ่า – บ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 3
7๓

7๔

7๕

7๖

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน หินคลุก กว้าง
5 เมตร ยาว 3,000
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อให้เกิดความสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
บ้านดอนตะหนิน –
ในการสัญจรขนส่ง
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร
บ้านเกาะ หมู่ที่ 5
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ ยาว 2,000 เมตร หนา
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อให้เกิดความสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาด
ดอน บ้านกู่ หมู่ที่ 4
ในการสัญจรขนส่ง
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ ยาว 2,500 เมตร พร้อม
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
วางท่อ 3 จุด
ก่อสร้างถนนหินคลุก – เพื่อให้เกิดความสะดวก ก่อสร้างถนนหินคลุกจากเขต
ลาห้วยเชื่อมตาบลโนน ในการสัญจรขนส่ง
โนนประดู่ ลาห้วยบ้านกู-่
ประดู่ บ้านกู่และตาบล ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ เชื่อมตาบลเสมาใหญ่ กว้าง
เสมาใหญ่
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
4 เมตร ยาว 2,5000
เมตร หนา 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวก จากแยกบ้านโซกแซง-บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 10
ในการสัญจรขนส่ง
หนองนาด กว้าง 6 เมตร
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้ ระยะทางรวม 300 เมตร
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

500,000
อบต.อบจ.

-

-

-

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

700,000 700,000 700,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. อบต./
อบต./ สาย
สะดวก
อบจ.
อบจ.
ปลอดภัย

กองช่าง

500,000
อบต./อบจ.

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

400,000 400,000 400,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
อบต.
อบต.
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000 300,000 -จานวน
อบต./
อบต./ 1 สาย
อบจ.
อบจ.

500,000 500,000
อบต
อบต

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๕6-

ที่

โครงการ

7๗ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ทองหลางน้อย ตาบล
ดอนตะหนิน เชื่อมบ้าน
โนนสะอาดตาบลโนน
ประดู่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมระหว่างตาบล
ดอนตะหนินและตาบล
โนนประดูไ่ ปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

7๘ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวก
กรวย หมู่ที่ 12
ในการสัญจรขนส่ง
ผลิตภัณฑ์การเกษตรได้
อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน 1,000,000
โนนสะอาด ต.โนนประดู่ อ. อบต./อบจ.
สีดา เชื่อม บ้านทองหลาง
น้อย ต.ดอนตะหนิน อ.บัว
ใหญ่ กว้าง 6 ม. ยาว
4,000 ม. หนา 0.10 ม.
ทิศตะวันตกหมู่บา้ นเชื่อม
บ้านดอนตะหนิน บ้านเกาะ
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
รวม 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

ปี 2562

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

-

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

500,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๕7ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

๘๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวก ถนนได้มาตรฐาน

๘๑ ยกระดับถนนคสล.หน้า
บ้านผู้ช่วยบ้านน้าบ่า
พร้อมวางท่อระบายน้า
หมู่ที่ 3

เพื่อป้องกันน้าท่วมขัง
ถนน และการระบายน้า
ได้สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านดอนตะ
หนิน หมู่ที่ 5

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง
3 เมตร ยาว 70 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4
เมตร ยาว 110 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

100,000
อบต.

-

-

-

300,000
อบต.-

300,000
อบต.

-

-

-

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ยกระดับถนน คสล.กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ

300,000
อบต.

-

-

-

การระบายน้า
ในหมู่บ้านดีขนึ้
น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง 5
เมตร ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.15 ม.

300,000
อบต.

300,000
อบต./อบจ.

-

-

จานวน 1
แห่ง
ระยะทาง
100
เมตร
-จานวน
1 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564
จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๕8-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8๓ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านกู่ หมู่ที่
4

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านกู่ จากบ้านนาย
จักกฤษ-นายสัมฤทธิ์ กว้าง
3 เมตร ระยะทาง 50
เมตร หนา 0.15 เมตร
สายบ้านนายสุพจน์- สระน้า
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว
210 หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 80 เมตร หนา
0.15เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนางตุ่น – บ้านนายคง
ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 70 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
ศาลาปากทาง –สามแยก
ตะวันตกหมู่บา้ น กว้าง 4
ม. ระยะทาง 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

8๔ ก่อสร้างถนน คสล บ้านกู่ เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
หมู่ที่ 4
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

8๕ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

8๖ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

600,000
อบต./อบจ.

150,000
อบต

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

120,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-จานวน
1 สาย

กองช่าง

300,000
อบต./อบจ.

ปี 2563 ปี 2564

300,000 300,000
อบต./อบจ. อบต./
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

-๕9วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8๗ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โคกน้อย – วัดโคกเสี่ยว
หมู่ที่ 10 จากบ้านโคก
น้อย-วัดโคกเสี่ยว
8๘ ก่อสร้างถนน คสล
ภายในบ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

8๙ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา
สามแยกตะวันออก –
ตะวันตก หมู่ที่ 2
๙๐ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 สาย
บ้านนางปา- สามแยก
สวนตารัตน์
๙๑ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9-บ้าน
ดอนบก ตาบลเสมาใหญ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
150 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ้าน ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 100
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมูบ้าน ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 100
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโนนนางาม ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว ๔00
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

330,000
อบต.

330,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

220,000
อบต.

220,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

220,000 220,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

๕00,000
อบต.

๕00,000
อบต.

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

๙00,000 -จานวน
อบต./ 1 สาย
อบจ.
-

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๖0วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโนนนา
งาม หมู่ที่ 9

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

9๓ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9
บ้านนายพงษ์ศักดิ์ –
สามแยกหนองแก
9๔ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9
คุ้มบ้านสระหุ่ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

110,000
อบต.

-

-

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน
นายเคน – บ้านนายวุฒิ
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 50 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว ๑,500
เมตร หนา 0.15เมตร

-

-

2,000,000
อบต./อบจ.

-

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 40
เมตร หนา 0.15เมตร

-

-

-

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5
เมตร ระยะทาง 300
เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อขนาด
40x100 จานวน 3 จุด
ๆ ละ 8 ท่อน

500,000
อบต./อบจ.

500,000
อบต./อบจ.

-

9๕ ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
โคกน้อย สายโคกน้อย- คมนาคมสัญจรไปมาได้
หนองนาด ตาบลคูขาด สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 10

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาด หน่วยงานที่
ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

จานวน 1 การ
สาย
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน 1 การ
สาย
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
100,000 จานวน 1 การ
อบต./ สาย
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย
จานวน 1 การ
แห่ง
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๖1งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

660,000 660,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ.

9๖

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนน คสล.
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สายเข้าหมู่บ้านทางทิศ
สะดวกรวดเร็ว
ใต้บ้านดอนกุดตะโพธิ์
หมู่ที่ 6

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร หนา
0.15 เมตร ระยะทาง
300 เมตร

660,000
อบต./อบจ.

9๗

ก่อสร้างถนน คสล
บ้านดอนกุดตะโพธิ์
หมู่ที่ 6
ก่อสร้างถนน คสล
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11

จากหมู่บ้านไปวัด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโคกสะอาด ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
300 เมตร หนา 0.1๕ ม.
ก่อสร้างถนน คสล. (เดิมเป็น
ถนนดิน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๒00
เมตร หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
500 เมตร หนา 0.15
เมตร

-

9๘

9๙

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
สายบ้านเกาะ – บ้าน คมนาคมสัญจรไปมาได้
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 13 สะดวกรวดเร็ว

๑๐๐ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกรวย – บ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่
11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ปี 2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2564
660,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

600,000 600,000 600,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. สาย
สะดวก
ปลอดภัย
600,000 600,000 600,000 600,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

๒,500,000 ๒,500,000 ๒,500,000 ๒,500,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-๖2วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐๑ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายสุพฒ
ั น์
บ้านทองหลางน้อย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

10๒ ก่อสร้างถนน คสล.
สายสี่แยกพาน-บ้าน
นายสัญชัย บ้าน
ทองหลางน้อย
10๓ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพรม
บรรจงนอก บ้าน
ทองหลางน้อย
10๔ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ซอยที่
4 บ้าน โคกสะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

10๕ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทองหลางน้อย
จากศาลาประชาคม –
บ้านนางเทียม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
30 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
30 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
15 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้าน ซอยที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
80 ม. หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

-

-

50,000
อบต.

50,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

50,000
อบต.

50,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

50,000
อบต.อบจ.

50,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

150,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๖3วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10๖ ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายวิโรจน์ –
ฝายน้าล้น บ้าน
ทองหลางน้อย
10๗ ก่อสร้างถนน คสล.
นางสุดใจ พยัคฆ์ศรี
บ้านทองหลางน้อย

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
200 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
50 เมตร หนา 0.15 เมตร

-

-

-

10๘ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนรี หมู่ที่ 7
ซอยบ้านนางคูณ

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
45 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

10๙ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนรี หมู่ที่ 7
ซอยถนนตะวันออก
หมู่บ้าน
1๑๐ ก่อสร้างถนน คสล.
จากคุ้มที่ 4 – คุ้มที่ 5
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่
11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 3 เมตร ระยะทาง
45 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน
1 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่
4-คุ้มที่ 5 ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 80 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

-

200,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564
-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๖4-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1๑๑ ก่อสร้างถนน คสล.
จากคุ้มที่ 1 – ซอย 1
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่
11
11๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ประปา – ศาลาโรงปุ๋ย
บ้านทองหลางน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่
1 – ซอย 1 ขนาดกว้าง 4
เมตร ระยะทาง 80 ม.
หนา 0.15 ม.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
คมนาคมสัญจรไปมาได้ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
สะดวกรวดเร็ว
350 เมตร หนา 0.15
เมตร
11๓ ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้เกิดความสะดวก ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3
ในการสัญจรขนส่งสินค้า จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
การเกษตรได้รวดเร็ว
300 เมตร หนาเฉลี่ย
ยิ่งขึ้น
0.10 เมตร
11๔ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะ คมนาคมสัญจรไปมาได้ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ที่ 1 สายรอบบ้าน
สะดวกรวดเร็ว
100 เมตร หนา 0.15
เมตร
11๕ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะ คมนาคมสัญจรไปมาได้ กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ที่ 2 สายรอบบ้าน
สะดวกรวดเร็ว
100 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
อบต.
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

ปี 2563 ปี 2564

-

-

-

400,000
อบต.
อบจ.

400,000
อบต.
อบจ.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

220,000
อบต.

220,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน
1 สาย

กองช่าง

-

220,000 220,000
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

600,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๖5-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

-

-

220,000
อบต.

-

-

11๘ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะ คมนาคมสัญจรไปมาได้
ที่ 5 สายกลางบ้าน
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
100 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
100 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

11๙ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
สายบ้านนายสุพจน์ – คมนาคมสัญจรไปมาได้
บ้านนายเหมือน บ้านกู่ สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
1๒๐ บ้านเกาะ จากบ้านนาง คมนาคมสัญจรไปมาได้
ฝอยทอง – แท่งประปา สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล.
1๒๑ บ้านเกาะ จากบ้าน
ผู้ใหญ่ไปศาลปู่ตา

11๖ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะ คมนาคมสัญจรไปมาได้
ที่ 3 สายกลางบ้าน
สะดวกรวดเร็ว
11๗ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะ คมนาคมสัญจรไปมาได้
ที่ 4 สายกลางบ้าน
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

220,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

220,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

220,000 จานวน
อบต. 1 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

85,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

85,000 จานวน 1 การคมนาคม
อบต. สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-๖6-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

12๒ ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในองค์กาบริหาร คมนาคมสัญจรไปมาได้
ส่วนตาบลดอนตะหนิน สะดวกรวดเร็ว
12๓ ก่อสร้างถนนคสล.สาม
แยกโคกแซง – โคก
น้อย –โคกสะอาด
บ้านโคกน้อย หมู่ที่
10
12๔ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

12๕ ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
ดอนรี ซอยบ้านตา
คมนาคมสะดวก และ
หลวย หมู่ที่ 7
ปลอดภัย
12๖ ก่อสร้างถนน คสล.สาย เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
สามแยกตาอินทร์ –
คมนาคมสะดวก และ
ตาแก้ว บ้านโนนนา
ปลอดภัย
งาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
280,000 280,000 280,000 280,000 จานวน 3 การคมนาคม
อบต.ดอนตะหนิน กว้าง 5
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. สาย
สะดวก
เมตร ยาว 200 เมตร
ปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่ 1 5,000,000 5,000,00 5,000,0 5,000,0 จานวน 1 การคมนาคม
จากสามแยกโซกแซง-บ้าน
อบจ.
0
00
00
สาย
สะดวก
โคกน้อย ช่วงที่ 2 จาก
อบจ.
อบจ.
อบจ.
ปลอดภัย
บ้านโคกน้อย-บ้านโคก
สะอาด
ก่อสร้างถนน คสล. จาก
280,000 280,000 จานวน 1 การคมนาคม
ศาลากลางบ้าน – สามแยก
อบต.
อบต. สาย
สะดวก
ปู่ตา กว้าง 3.5 เมตร
ปลอดภัย
ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 100,000 100,000
จานวน 1 การคมนาคม
กว้าง 3 เมตร ยาว 45
อบต.
อบต.
สาย
สะดวก
เมตร หนา 0.15 เมตร
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

กองช่าง

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1,000,0
00อบต./
อบจ.

1,000,0 จานวน 1 การคมนาคม
00อบต./ สาย
สะดวก
อบจ.
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๖7-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12๗ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด คุ้ม 3 ซอย 4
หมู่ที่ 11
12๘ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทองหลางน้อย
ทางทิศเหนือ สระ
ประปาถึงศาลา
12๙ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทองหลางน้อย
บ้านนางต้อย พืชนอก
เข้าสระหนองเตย
1๓๐ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้านกู่
สายบ้านยายเลียบ –
บ้านนายสาเริง
1๓๑ ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านโคกสะอาด -บ้าน
โคกน้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
220,000 220,000
หมู่บ้าน คุ้ม 3 ซอย 1
อบต.
อบต.
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
300,000
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
อบต.
200 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
110,000
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
อบต.
50 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
150,000 150,000
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
อบต.
อบต.
80 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 5,000,000 5,000,00
เมตร ยาว 2,000 เมตร อบต./อบจ.
0
หนา 0.15 เมตร
อบต./อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๖8วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13๒ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด ซอย 5
หมู่ที่ 11
13๓ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ซอย 5 กว้าง 4
เมตร ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.

13๔ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนตะหนิน
สายดอนตะหนิน-วัด
หนองม่วง หมู่ที่ 5
13๕ ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด ซอย 5 หมู่ที่
11
13๖ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ที่

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

13๗ ซ่อมแซมถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน
คมนาคม สัญจรไปมาได้
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
สะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
220,000 220,000
จานวน 1 การคมนาคม
อบต.
อบต.
สาย
สะดวก
ปลอดภัย
220,000 220,000
อบต.
อบต.

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

220,000 220,000
อบต.
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
สาย
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว
200 เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ซอย 5 กว้าง 4
เมตร ยาว 100 ม. หนา
0.15 ม.
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่
ชารุดภายในหมู่บ้าน
ทองหลางน้อย

-

-

-

220,000 220,000
อบต.
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่
ชารุดภายในหมู่บ้าน
กระเบื้อง

-

220,000 220,000
อบต.
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคม
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๖9ถนนลาดยาง

โครงการ

ที่
13๘

13๙

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ก่อสร้างถนนลาดยาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
จากสามแยกโคกแซง –
สะดวกรวดเร็ว
โคกน้อย –โคกสะอาด
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโคกสะอาด

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

1๔๐ ซ่อมแซมถนนลาดยาง
บ้านโนนนางาม หมู่ที่
9-บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

1๔๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
คมนาคมสัญจรไปมาได้
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ 10,000,00 10,000,0 10,000,0
0
00
00
CAPE SEAL จากสามแยก
อบจ.
อบจ.
อบจ.
โคกแซง – โคกน้อย –โคก
สะอาด บ้านโคกน้อย
ซ่อมแซมถนนลาดยางถนน 1,500,000 1,500,00 1,500,00
บ้านโคกสะอาด ขนาดผิว
อบจ.
0อบจ.
0อบจ.
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร
ซ่อมแซมถนนลาดยางถนน 5,000,000 5,000,00 5,000,00
โนนนางาม-บ้านน้าบ่า
อบจ.
0อบจ.
0อบจ.
ขนาดผิวกว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 4,000 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
1,000,00
CAPE SEAL ภายใน
0 อบต./
หมู่บ้าน บ้านทองหลางน้อย
อบจ.
หมู่ 1 กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า
(KPI) จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2564
10,000,0 จานวน
00
1 สาย
อบจ.

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,500,00 จานวน
0อบจ. 1 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

5,000,00 จานวน
0อบจ. 1 สาย

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,000,00 จานวน
0 อบต./ 1 สาย
อบจ.

การคมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๗0-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

14๒ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านกู่
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

14๓ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

14๔ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน จาก
ศาลาทีพ่ ักผู้โดยสาร –
ศาลปู่ตา บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7
14๕ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ตัวชี้วดั ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(KPI) จะได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2562

ปี 2563

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกู่ หมู่ 4
กว้าง 6 เมตร ยาว 300
เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนตะหนิน
หมู่ 5 กว้าง 6 เมตร ยาว
300 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ 1,500,000 1,500,000
CAPE SEAL ภายใน
อบต./อบจ. อบต./อบจ.
หมู่บ้าน บ้านดอนรี หมู่ 7
กว้าง 6 เมตร ยาว 500
เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านกระเบื้อง
หมู่ 8 กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

1,000,000
อบต./อบจ.

1,000,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

1,000,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน การ
1 สาย คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2564

1,500,000
อบต./อบจ.

1,500,000
อบต./อบจ.

1,500,000
อบต./อบจ.

1,500,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-๗1วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

14๖ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

14๗ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 10

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

14๘ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนนางาม
หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,900 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกน้อย หมู่
10 กว้าง 6 เมตร ยาว
300 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด
หมู่ 11 กว้าง 6 เมตร
ยาว 500 เมตร

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

5,000,000 5,000,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ.

ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงานที่
(KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

-

-

จานวน การ
1 สาย คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ.

1,000,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,500,000 1,500,000 1,500,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ.

1,500,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

การ
คมนาคม
สะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๗21.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

200,000 200,000 200,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 15 ต้น

14๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6

200,000
อบต.

1๕๐ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1

100,000
อบต.

151 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9

152 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาน

153 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่
11
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3
ระยะทาง 1,000 เมตร

15๔ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง
100,000 100,000 100,000 จานวน 8 ประชาชนใน
อบต.
อบต.
อบต. ต้น
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 10 ต้น

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง

กองช่าง

30,000
อบต.

30,000
อบต.

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 20 จุด

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

15,000
อบต.

15,000
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

30,000
อบต.

-

30,000 จานวน
อบต. 6 จุด

-

จานวน
3 จุด

กองช่าง

กองช่าง

-๗3วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15๕ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชน

15๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

60,000
อบต.

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 12 จุด

เพื่อสะดวกและความ
ปลอดภัยของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ 1
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่ 5

30,000
อบต.

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 6 จุด

15๗ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10

30,000
อบต.

30,000
อบต.

15๘ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่ 11

-

15๙ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8

100,000
อบต.

-

-

-

1๖๐ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าใน
หมู่บ้านโคกน้อย และขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 10

100,000
อบต.

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

30,000 จานวน
อบต. 8 จุด

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต. 10 ต้น

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง

กองช่าง

จานวน
10 ต้น

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง

กองช่าง

จานวน
10 ต้น

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

30,000
อบต.

กองช่าง

-๗4-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

ปี 2563 ปี 2564

16๑ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านกู่ หมู่ที่ 4

30,000
อบต.

-

-

-

จานวน
6 จุด

16๒ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านบ้านดอนกุดตะโพธิ์
หมู่ที่ 6

40,000
อบต.

40,000
อบต.

-

-

จานวน
8 จุด

16๓ ซ่อมแซมโคมไฟแสง
สว่างภายในหมู่บา้ น

ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะใน
เขตรับผิดชอบของ อบต.
ดอนตะหนิน

50,000
อบต.

-

-

-

จานวน
10 จุด

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

16๔ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้าน
และเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8

50,000
อบต.

-

-

-

จานวน
8 จุด

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

16๕ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้ารอบถนน
หมู่บ้านดอนรี หมูที่ 9

100,000
อบต.

จานวน 8 ประชาชนใน
ต้น
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

16๖ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

100,000
อบต.

จานวน
10 ต้น

กองช่าง

100,000 100,000
อบต.
อบต.
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

-

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

-๗5-

โครงการ

ที่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้

ปี 2563 ปี 2564

16๗

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านกู่ หมู่ที่ 4

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน
10 ต้น

16๘

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า บ้าน
กรวย หมู่ 12

100,000
อบต.

-

-

-

จานวน
10 ต้น

16๙

อุดหนุนการไฟฟ้า
เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ ทางหลวงในเขตพื้นที่
เขตทางหลวงในพืน้ ที่ตาบล
บัวใหญ่
ตาบลดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหลวงในเขต
พื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน
๓0 ต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๗61.3

ที่

ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน

โครงการ

1๗๐ ก่อสร้างระบบประปา
ในหมู่บ้าน บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11
1๗๑ ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปาใน
หมู่บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ 9
17๒ ก่อสร้างระบบประปา
ในหมู่บ้าน บ้านกรวย
หมู่ที่ 12
17๓ ก่อสร้างถังสูง
น้าประปาบ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชารุด
ของประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้าให้สามารถ
อุปโภค – บริโภค
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชารุด
ของประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้าให้สามารถ
อุปโภค – บริโภค
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชารุด
ของประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้าให้สามารถ
อุปโภค – บริโภค
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

17๔ ปรับปรุงระบบประปา เพื่อแก้ปัญหาการขาด
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 แคลนน้า อุปโภค
บริโภค ให้กับ ราษฎร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

-ฯ

2,000,00 2,000,00 จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
0
0
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ
การอุโภค -

บริโภค
ปรับปรุงระบบประปา
150,000
จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
หมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง
อบต.
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
การอุโภค ชารุดเสียหาย,มอเตอร์ ฯลฯ
บริโภค
-ฯ
ก่อสร้างระบบประปา
2,000,000
จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
หมู่บ้าน จานวน 1 แห่ง
กรมทรัพย์ฯ
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
ก่อสร้างถังพักน้าประปา
500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน ราษฎรในพื้นที่
บ้านน้าบ่า จานวน 1 แห่ง
อบต./
อบต./
อบต./
อบต./ 1 แห่ง
ได้มีนาในการอุ
้
โภค - บริโภค
ปรับปรุงระบบประปา เช่น
ปรับปรุงโรงสูบน้าประปา
พร้อมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ที่ชารุดเสียหายฯลฯ

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๗7-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17๕ ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน
กระเบื้องและบ้าน
ดอนรี
17๖ ปรับปรุงขยายเขต
ประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
ปรับปรุงระบบประปา
แคลนน้า อุปโภค บริโภค หมูบ่ ้านจานวน 1 แห่ง
ให้กับ ราษฎร
พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุดเสียหาย
เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ประปาที่อยู่ในความ
ประปาขององค์การบริหาร รับผิดชอบขององค์การ
ส่วนตาบล
บริหารส่วนตาบล

17๗ ขุดขยายสระ
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
น้าประปา บ้านเกาะ แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

100,000
อบต.

-

200,000
อบต.

ขุดลอก ขยายสระน้าประปา
บ้านเกาะ

300,000
อบต.

๑๗๘ ก่อสร้างรั้วกันบริเวณ เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของ ก่อสร้างรั้วกันบริเวณรอบถัง
ถังประปาบ้าน
ชาวบ้านและป้องกันการบุก ประปาบ้านทองหลางน้อย
ทองหลางน้อย
รุกของชาวบ้าน
พร้อมประตูปิดเปิด

200,000
อบต.

17๙ การถ่ายโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้าน

200,000
อบต.

เพื่อแก้ไขการดาเนินการ
กิจการประปาหมูบ่ ้านที่ไม่
สามารถดาเนินการเองได้

การดาเนินการรับการถ่าย
โอนกิจการประปาหมู่บา้ น
ในเขตตาบลดอนตะหนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

ราษฎรในพื้นที่
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
200,000 200,000 200,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
300,000
จานวน ราษฎรในพื้นที่
อบต.
1 แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
จานวน ป้องกันการบุก
1 แห่ง
รุกของสัตว์
เลี้ยง
-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

-

จานวน 2 ราษฎรในพื้นที่
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๗81.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า คลองส่งน้า

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1๘๐ ขุดลอกคลองส่งน้า
บ้านทองหลางน้อย

ขุดลอกสระสี่เหลียม
1๘๑ บ้านน้าบ่า

1๘๒ ขุดลอกลาห้วยวังกะ
จะ บ้านกู่

18๓ ขุดลอกคลองส่งน้า
บ้านดอนกุดตะโพธิ์

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

เพื่อให้มีน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองส่งน้าบ้าน
600,000
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง ทองหลางน้อย จาก รพช.
อบจ./กรม
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้
1022 – นานางไชย กว้าง
ชลฯ
4 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร
เพื่อให้มีน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกสระน้า บ้านน้าบ่า
2,000,000
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ ลึก
อบจ./กรม
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้
3 เมตร พร้อมกั้นแนวเขต
ชลฯ
ล้อมรอบ
เพื่อให้มีน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกคลองกว้าง 16
800,000
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
อบจ./กรม
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้
2,000 เมตร พร้อมกั้น
ชลฯ
แนวเขต ล้อมรอบ
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ
ขุดลอกคลองส่งน้า กว้าง 4 300,000
การเกษตร
เมตร ลึก 1.5 เมตร ยาว อบจ./กรม
900 เมตร
ชลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564
-

-

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรในพื้นที่
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-

-

-

-

จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
จานวน ราษฎรในพื้นที่
1 แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

-๗9ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

18๔ ขุดลอกหนองระเริง ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ
บ้านเกาะและบ้านน้า การเกษตร
บ่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ขุดลอกหนองระเริงบ้านเกาะ 10,000,000
อบจ./กรมชลฯ
และบ้านน้าบ่า

18๕ ขุดลอกแก้มลิงหนอง
สรวง บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ ๘

เพื่อให้มีน้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์ 30,000,000
ที่เพียงพอ และเป็นแหล่ง บ้านกระเบื้องทาแก้มลิงหนอง เฉพาะกิจ
เพาะพันธุส์ ัตว์นา้
สรวง เนื้อที่ 37 ไร่

18๖ ขุดลอกสระประปา
บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8

เพื่อป้องกันการขาดแคลน ขุดสระน้าบ้านกระเบื้อง
3,000,000
น้าในการอุปโภคและ
ขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว อบจ./กรมชล
บริโภค
200 เมตรลึก 3 เมตร
ฯ

18๗ ขุดคลองส่งน้า
โนนดินแดง บ้านกู่

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
18๘ ขุดลอกสระปู่ตา บ้าน เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
โคกสะอาด หมู่ที่ 11 การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

ขุดคลองส่งน้าโนนดินแดง
ระยะทาง 1,000 เมตร
กว้าง 2 เมตร

-

ขุดลอกสระปู่ตา บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11 กว้าง
200 เมตร ยาว 250 เมตร
ลึก 3.5 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปี 2563 ปี 2564
10,000,000
จานวน ราษฎรใน
อบจ./กรมชลฯ
48 ไร่ พื้นที่ได้มนี า้
ไว้ใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
30,000,000
จานวน ราษฎรมีน้าใช้
เฉพาะกิจ
1 แห่ง ในการเกษตร
ได้อย่าง
เพียงพอ
3,000,000
จานวน ราษฎรมีน้าใช้
อบจ./กรมชลฯ
1 แห่ง ในการเกษตร
ได้อย่าง
เพียงพอ
600,000
จานวน ราษฎรมีน้าใช้
อบจ.
1 แห่ง ในการเกษตร
ได้อย่าง
เพียงพอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562

600,000
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

จานวน ราษฎรมีน้าใช้
1 แห่ง ในการเกษตร
ได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๘0-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18๙ ขุดลอกคลองส่งน้า
หนองแดง-ลาห้วยกุด
ตะโพธิ์

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
1๙๐ ขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
สายโคก บ้านกู่ หมู่ที่ การผลิตพืชผลทางด้าน
4
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
1๙๑ ขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
บ้านทองหลางน้อย
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
1๙๒ ขุดลอกคลองส่งน้า
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
บ้านทองหลางน้อย
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ขุดลอกคลองส่งน้าหนอง
แดง-ลาห้วยกุดตะโพธิ์ ลึก
1 เมตร กว้าง 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

-

600,000
อบจ.

-

-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ขุดลอกคลองส่งน้าสายโคก
นานายประหยัด ทางแยก
บ้านโคกกลาง ลึก 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร กว้าง 2
เมตร
จากใต้ฝายนาแสงจันทร์ถึง
นานายเสริม ลึก 2 เมตร
ยาว 2,000 เมตร กว้าง 2
เมตร

-

300,000
อบต./อบจ.

-

-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

จากศาลานายนาค-นานาย
เสริม ลึก 2 เมตร ยาว
1,000 เมตร กว้าง 2 เมตร

-

-

-

300,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
อบต. แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

-๘1-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

19๓ ขุดลอกหนองคูปลา
น้อย บ้านโคกสะอาด

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ขุดลอกหนองคูปลาน้อย
บ้านโคกสะอาด

800,000
อบต.

800,000 800,000 จานวน 1
อบต.
อบต. แห่ง

19๔ ขุดลอกขยายเขต
ตลาดน้อย บ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่
1

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

ขุดลอกขยายเขตตลาดน้อย
บ้านทองหลางน้อย
เนื้อที่ 10 ไร่

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

-

-

ขุดลอกขยายเขตตลาดใหญ่
บ้านทองหลางน้อย
เนื้อที่ 15 ไร่

-

600,000
อบจ.

-

-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

เสริมฝังลาห้วยกระเบื้อง
หมู่ที่ 8 ทั้ง 2 ฝัง ระยะทาง
1,500 บาท

-

600,000
อบจ.

-

-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

19๕ ขุดลอกขยายเขต
ตลาดใหญ่ บ้าน
ทองหลางน้อย หมูที่
1
19๖ เสริมฝังลาห้วย
กระเบื้อง หมู่ที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่ กองช่าง
แห่งอุโภค ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
- บริโภค
การอุโภค บริโภค
จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
กองช่าง
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

-๘2-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19๗ ขุดลอกสระหนอง
หัวลิง บ้านเกาะ หมู่
ที่ 13

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ขุดลอกสระหนองหัวลิง บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 ไร่

-

19๘ ขุดลอกแนวกันเขต
เพื่อป้องกันการบุกรุก
หนองระเริง บ้านเกาะ พื้นที่สาธารณะ

ขุดลอกแนวกันเขตหนอง
ระเริง ประมาณ เนื้อที่ 54
ไร่

-

19๙ ขุดลอกแนวกันเขต
หนองสรวง บ้าน
กระเบื้อง

เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ

ขุดลอกแนวกันเขตหนอง
ระเริง ประมาณ เนื้อที่ 37
ไร่

300,000
อบจ.

300,000
อบจ.

-

-

จานวน 1 พื้นที่สาธารณะ
แห่ง
ได้รับการดูแล
คุ้มครอง

กองช่าง

๒๐๐ ก่อสร้างลาเหมืองส่ง
น้า บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2

เพื่อใช้คลองส่งน้าให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
กว้าง 2 เมตร ยาว 500
เมตร ลึก 1.5 เมตร

300,000
อบต.

300,000
อบจ.

-

-

จานวน 1 เกษตรกรมีน้า
แห่ง
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

๒๐๑ ขุดลอกปรับปรุงขยาย เพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้า ขุดลอกปรับปรุงขยายสระ
สระหนองเตย
สาหรับอุปโภคบริโภค
หนองเตย บ้านทองหลาง
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
น้อย

500,000
อบต

-

-

-

จานวน 1 เกษตรกรมีน้า
แห่ง
ใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

๒๐๒ ก่อสร้างรั้วสระหนอง
เตย

200,000
อบต

-

-

-

จานวน
1 แห่ง

กองช่าง

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงหรือ
ชาวบ้านบุกรุกพื้นที่
สาธารณประโยชน์

ก่อสร้างรั้วสระหนองเตย
บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1

300,000 300,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่ กองช่าง
อบต. อบต.
แห่งอุโภค ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
- บริโภค
การอุโภค บริโภค
400,000
จานวน 1 พื้นที่สาธารณะ กองช่าง
อบจ.
แห่ง
ได้รับการดูแล
คุ้มครอง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เกษตรกรมีน้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ

-๘3ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สระน้า บ่อน้า วางท่อน้า
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๒๐๓ ขุดสระน้า
เพื่อป้องกันการขาดแคลน
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 4 น้าในการอุปโภคและ
บริโภค
๒๐๔ วางท่อระบายน้า
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
เข้าสี่เหลี่ยม บ้านน้า การผลิตพืชผลทางด้าน
บ่า หมู่ที่ 3
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
๒๐๕ วางท่อระบายน้า
เพื่อระบายน้าไม่ให้ท่วมขัง
ทานบหนองเรือ
ผลิตผลทางการเกษตร
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
20๖ วางท่อส่งน้าจากลา เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
ห้วยไปหนองสรวง
อุปโภค-บริโภค
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8
20๗ วางท่อระบายน้าเข้า เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า
สระประปาหมู่บา้ น
ไว้ ใช้ในอุปโภคและบริโภค
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8 อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ
๒๐๘ ขุดบ่อบาดาลเพื่อ
เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตร
การเกษตรที่เพียงพอ ต่อ
การเพาะปลูก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561
-

ปี 2562
-

300,000
อบต./อบจ.

-

วางท่อระบายน้าทานบหนอง
เรือ

-

200,000
อบต.

-

-

วางท่อส่งน้าจากลาห้วยไป
หนองสรวง

-

200,000
อบต.

-

-

-

-

ขุดสระน้าบ้านโคกน้อย
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ลึก 3 เมตร
วางท่อระบายน้า
เข้าสี่เหลี่ยมบ้านน้าบ่า

ปี 2563 ปี 2564
2,000,0
จานวน
00อบจ./
1 แห่ง
กรมชลฯ
ระยะทาง
100
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรมีน้าใช้
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
ราษฎรมีน้าใช้
เพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ
และทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

วางท่อระบายน้าเข้าสระ
200,000
ประปาหมู่บ้าน บ้านกระเบื้อง
อบต.

200,000
อบต.

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
ระยะทาง ราษฎรมีน้าใช้
1,000 ในการเกษตรได้
เมตร
อย่างเพียงพอ

ขุดบ่อน้าบาดาล เพื่อ
200,000
การเกษตร ในพื้นที่สาธารณะ
อบจ.
เขตตาบลดอนตะหนิน

200,000 200,000 200,000 จานวน 8 ราษฎรมีน้าใช้
อบจ.
อบจ. อบจ.
บ่อ
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

-๘๔ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้า

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

20๙ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า ก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2 ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 20 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
สันฝายสูง 2.5 เมตร
หลังฝายกว้าง 3 เมตร
2๑๐ ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ลาคลองหนองเรือ
ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 20 เมตร
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
ผลผลิตทางการเกษตร
สันฝายสูง 3 เมตร

2,000,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

2๑๑ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า ก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านโนนนางาม
ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 20 เมตร
หมู่ที่ 9
ผลผลิตทางการเกษตร
สันฝายสูง 2.5 เมตร
หลังฝายกว้าง 3 เมตร
2๑๒ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 20 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
สันฝายสูง 3 เมตร

2,000,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

-

-

-

-

2๑๓ ก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ 5

2,000,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

-

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน ขนาดกว้าง 20 เมตร
ผลผลิตทางการเกษตร
สันฝายสูง 3 เมตร

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564

จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
500,000 500,000 500,000 จานวน ราษฎรมีน้าใช้
อบต./อบจ.
อบต.
อบต. 1 แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

-

จานวน 1 ราษฎรในพื้นที่
แห่ง
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
การอุโภค บริโภค
500,000 จานวน ๑ ราษฎรมีน้าใช้
อบต. แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
-

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-๘๕-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๑๔ ก่อสร้างฝายน้าล้น
บ้านเกาะ หมูที่ 13

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า
ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน
ผลผลิตทางการเกษตร
2๑๕ ซ่อมแซมฝายน้าล้น เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ การผลิตพืชผลทางด้าน
8
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
2๑๖ ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้า
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ ใช้ในการเกษตร เพิ่มพูน
8
ผลผลิตทางการเกษตร
21๗ ก่อสร้างช่องปรับ
ระดับน้า บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร
ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 16 เมตร
กักเก็บน้าสูง 2 เมตร
เพื่อเป็นช่องเปิด-ปิด ระดับ ก่อสร้างช่องปรับระดับน้า
น้า
บ้านดอนรี หมู่ที่ 7

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2563 ปี 2564

-

2,000,00 2,000,0
0อบจ./กรม 00อบจ./
ชลฯ
กรมชลฯ
2,000,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

700,000
อบต./อบจ.

700,000
อบต./อบจ.

-

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

จานวน 8 ราษฎรมีน้าใช้
บ่อ
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ
จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

100,000 100,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้
อบต.
อบต. แห่ง
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

-

กองช่าง

-๘๖ก่อสร้าง/ปรับปรุง คลองส่งน้า

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ
ราษฎรในพื้นที่
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
เกษตรอย่าง
เพียงพอ
ราษฎรในพื้นที่
ได้มีนาไว้
้ ใช้ใน
เกษตรอย่าง
เพียงพอ
ราษฎรมีน้าใช้
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้
ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

ปี 2561

ปี 2562

ก่อสร้างลาเหมืองส่ง ใช้เป็นคลองส่งน้าในให้กับ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตจาก
น้าบ้านทองหลางน้อย เกษตรกรในพื้นที่
กว้าง 2 เมตร ลึก 1.5
๒๑๘
หมูที่ 1
เมตร ยาว 500 เมตร

500,000
อบต../กรม
ชลฯ

500,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

-

จานวน
1 แห่ง

ก่อสร้างลาเหมืองส่ง ใช้เป็นคลองส่งน้าในให้กับ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตจาก
น้าบ้านศรีรักษา หมูที่ เกษตรกรในพื้นที่
กว้าง 2 เมตร ลึก 1.5
๒๑๙
2
เมตร ยาว 300 เมตร

300,000
อบต../กรม
ชลฯ

300,000
อบจ./กรม
ชลฯ

-

-

จานวน
1 แห่ง

2๒๐ ก่อสร้างลาเหมือง
คอนกรีตจากบ้านน้า
บ่า-วัดบ้านน้าบ่า
หมูที่ 3
2๒๑ ก่อสร้างลาเหมืองส่ง
น้าในพืน้ ที่ตาบลดอน
ตะหนิน

ใช้เป็นคลองส่งน้าในให้กับ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตจาก
เกษตรกรในพื้นที่
กว้าง 2 เมตร ลึก 1.5
เมตร ยาว 300 เมตร

300,000
อบต./กรม
ชลฯ

300,000 300,000
อบต./กรม อบต./กรม
ชลฯ
ชลฯ

-

ยาว
300
เมตร

ใช้เป็นคลองส่งน้าในให้กับ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตใน
เกษตรกรในพื้นที่
พืน้ ที่ตาบลดอนตะหนิน ทั้ง
13 หมู่บ้าน

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563 ปี 2564

500,000 500,000 13
อบต./กรม อบต./กรม หมู่บ้าน
ชลฯ
ชลฯ

กองช่าง

กองช่าง

-๘๗2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๒๒ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์และซุ้ม
จาหน่ายสินค้าหน้าวัด
ศรีสุภณ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ตลาด
นัดชุมชนของตาบลดอน
ตะหนิน

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
และซุ้มจาหน่ายสินค้า
หน้าวัดศรีสุภณ หมู่ที่ ๑
ตามแบบที่ อบต.

2๒๓ กองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน
มีเงินทุนหมุนเวียนใน
จานวน 13 กองทุน ทุน
ชุมชนหมูบ่ ้าน
ละ 100,000 บาท /
หมู่บ้าน

2๒๔ จัดทาศูนย์จาหน่าย
สินค้า OTOP

เพื่อให้ชุมชนมีที่จาหน่าย ก่อสร้างอาคารศูนย์
สินค้า OTOP ของชุมชน จาหน่ายสินค้า เพื่อให้
ชาวบ้านได้วางผลิตภัณฑ์
เพื่อจาหน่าย

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

100,000
อบต.

100,000 100,000 อบต.
อบต.

ปี 2563

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
(KPI) ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
13
หมู่บ้าน

สานักปลัด

ปี 2564

1,300,000 1,300,00 1,300,00 1,300,00 13
0
0
0
อบต.
หมู่บา้ น
อบต.

100,000
อบต.

อบต.

100,000 100,000
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อบต.

จานวน
1 ศูนย์

กลุ่มทอเสื่อกก
สร้างอาชีพเสริม
มีรายด้านพร้อม
พัฒนาฝีมือการ
ผลิตให้ดีขึ้น
ประชาชน
สามารถลงทุน
ประกอบอาชีพ
เสริมต่างๆ ได้
อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น
ประชาชน
สามารถลงทุน
ประกอบอาชีพ
เสริมต่างๆ ได้
อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

-๘๘2.2 เสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

2๒๕ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
อาชีพ
ในตาบลดอนตะหนิน
รวมกลุ่มประกอบอาชีพ
เพื่อสร้างอาชีพเสริม
2๒๖ ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการ
การดาเนินงานตาม
ดาเนินงานตามหลัก
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในตาบลดอน พอเพียงตามแนว
ตะหนิน
พระราชดาริของในหลวง
2๒๗ จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ เพื่อส่งเสริมเป็นการ
ศักยภาพกลุ่มผู้นาด้าน ส่งเสริมทักษะการ
อาชีพต่างๆ
ประกอบอาชีพให้กับผู้
กลุ่มผู้นา ได้เรียนรู้และ
สามารถนาไปปฏิบัติได้
22๘ สนับสนุนกลุ่มปุ๋ย
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์
ได้มีปุ๋ยใช้ในราคาที่ถูกลง
และเป็นการลดรายจ่าย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
50,000 13
หมู่บ้าน

กลุ่มทอเสื่อกก
สร้างอาชีพเสริม
มีรายด้านเพิ่มขึ้น

สานักปลัด

จานวน 3
50,000 ครั้ง

ประชาชนมีมี
สานักปลัด
ทักษะอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแนวพระราชดาริใน
ตาบลดอนตะหนิน

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ศักยภาพกลุ่มผู้นาด้าน
อาชีพต่างๆ ในตาบลดอน
ตะหนิน โดยการไปศึกษา
ดูงานนอกสถานที
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในตาบลดอนตะ
หนิน

อบต.

อบต.

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,00 จานวน 1
อบต.
อบต.
0
ครั้ง
อบต.

ประชาชน
สามารถลงทุน
ประกอบอาชีพ
เสริมต่างๆ ได้

สานักปลัด

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

50,000
อบต.

50,000 จานวน 3
อบต. กลุม่

-๘๙-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

22๙ จัดทาศูนย์เรียนรู้
การเกษตร

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อทาเป็นแหล่งเรียนรู้
การทาเกษตรผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทาศูนย์เรียนรู้
การเกษตรประจาตาบล
ดอนตะหนินหรือใน
โรงเรียน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 จานวน 1
อบต. ศูนย์

ประชาชนได้
เรียนรู้และ
พัฒนาการด้าน
การเกษตร

สานักปลัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

2.3 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
(KPI) ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2564

2๓๐ โครงการเกษตรเพื่อ
การยังชีพ

เพื่อให้เกษตรกรมีปลา
และพืชผักไว้อุปโภคบริโภค

จัดหาพันธุป์ ลาพันธุผ์ ัก
ให้กับเกษตรกรในเขต
อบต.ดอนตะหนิน

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
21ครั้ง

ประชาชนมีปลา สานักปลัด
และพืชผักบริโภค
ที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

2๓๑ ส่งเสริมการผลิตข้าว
พันธุ์ดี

เพื่อเกษตรกรมีข้าวพันธุ์
ดีไว้เป็นแม่พนั ธุ์

สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
ให้แก่เกษตรกรในตาบล
ดอนตะหนิน

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 จานวน
อบต.
อบต. อบต.
1 ครั้ง

เกษตรกรมีพนั ธุ์
ข้าวที่ดีเป็น
แม่พันธุ์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สานักปลัด

-๙๐-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชาวบ้านได้
วางแผนในการใช้
ที่ดินได้อย่าง
เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่
ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้
มีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค

สานักปลัด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563 ปี 2564

2๓๒ จัดซื้อเครื่องตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบวัด
จัดซื้อเครื่องตรวจสอบ
คุณภาพดิน
คุณภาพดินเปรียว ดิน
คุณภาพดิน จานวน 1
เค็ม ของชาวบ้าน เพื่อ เครื่อง
วางแผนในการเพาะปลูก

20,000
อบต.

20,000

20,000

-

จานวน 1
เครื่อง

2๓๓ สายยางส่งน้า เพื่อให้
แต่ละหมู่บ้านยืมใช้
แก้ปัญหาภัยแล้ง

เพื่อแก้ปัญหาการปัญหา จัดซื้อสายยางส่งน้า ขนาด
ขาดแคลนน้า
ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ความ
ยาว 200 เมตร

200,000
อบต.

200,000 200,000
อบต.
อบต.

-

ยาว 200
เมตร

2๓๕ โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชในพื้นที่ดนิ เค็ม
และพันธุไ์ ม้แก่
เกษตรกร

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ดาเนินการในพื้นที่ อบต.
ในการปรับปรุงดินในการ ดอนตะหนิน
เลือกพันธุ์พืชในการปลูก
ในดินเค็มและปลูกไม้ไว้
อุปโภค-บริโภค

50,000

50,000

50,000

-

จานวน 1
ครั้ง

อบต.

อบต.

2๓๖ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน บ้านน้าบ่า

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การเลี้ยงไก่พื้นบ้านให้กับ
ประชาชนในตาบลดอน
ตะหนิน

20,000
อบต.

20,000
อบต.

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน บ้านน้าบ่า และ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
ดอนตะหนิน

อบต.

20,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

20,000 จานวน
อบต. 13
หมู่บ้าน

สานักปลัด

พื้นที่ตาบลดอน สานักปลัด
ตะหนินมีสีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน
เป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ ัตว์
และต้นกาเนิดน้า
ประชาชนในพื้นที่ สานักปลัด
ประกอบอาชีพ
เลี้ยงไก่พื้นบ้าน
เพิ่มขึ้น

-๙13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และสงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาสในชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ตัวชี้วัด
(KPI)

เพื่อจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

ผู้สูงอายุ 60 ปีขนึ้ ไป
ในเขต อบต.ดอนตะ
หนิน

2๓๘ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ความพิการ

เพื่อจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือความพิการให้มี
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
เพื่อจัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้มี
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

ผู้พิการที่ได้ขนึ้ ทะเบียน 3,000,000 3,200,00 3,400,00 3,600,00
อบต.
ความพิการแล้วในเขต
0อบต.
0
0
อบต.ดอนตะหนิน
อบต.
ผู้ป่วยเอดส์ใน เขต
150,000 150,000 150,000 150,000
อบต.ดอนตะหนิน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เพื่อให้เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
ได้รับการเอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่อง

สนับสนุนกิจกรรมเด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้สูงอายุ ใน
ตาบลดอนตะหนิน

2๔๐ ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้สูงอายุ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2564

2๓๗ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ

23๙ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

7,500,000 7,800,00 8,000,00 8,200,00 จานวน
อบต.
0อบต.
0
0
13
หมู่บ้าน
จานวน
13
หมู่บ้าน
จานวน
13
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุได้รับการ สานักปลัด
ดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้พิการได้รับการ สานักปลัด
ดูแลและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ผู้ป่วยเอดส์ได้รบั
สานักปลัด
การดูแล และมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

20,000
20,000
20,000 20,000
จานวน 5 เด็กเยาวชน
สานักปลัด
อบต./พนส. อบต./พนส. อบต./พนส. อบต./พนส. ครัง้
ผู้ดอ้ ยโอกาส
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด จังหวัด
คนพิการได้พฒ
ั นา
ตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตได้มาตรฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๙2งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๔๑ ผ้าห่มสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส
2๔๒ การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ผู้ยากไร้

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
เช่นผู้ยากไร้ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้
ตกเกณฑ์ จปฐ.หรือผู้
ยากไร้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาผ้าห่มกันหนาว
ให้กับผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม เช่นผูย้ ากไร้ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
จัดหาถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ยากไร้ในตาบล
ดอนตะหนิน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ผู้ด้อยโอกาสใน
สานักปลัด
สังคมได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
ผู้ด้อยโอกาสใน
สานักปลัด
สังคมได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่ มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 100,000
อบต.
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2564

50,000
อบต.

-๙33.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

2๔๓ บ้านท้องถิ่นไทย
เทิดไท้องค์ราชินี

เพื่อสงเคราะห์ที่อาศัย
ให้กับผู้อยากไร้ ไร้ที่อยู่
อาศัยในเขตตาบลดอน
ตะหนิน

2๔๔ การให้ความช่วยเหลือ
ตามอานาจหน้าที่

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน
หรือผู้ประสบภัยต่างๆ

2๔๕ การดาเนินงานตาม
นโยบายแห่งรัฐ

เพื่อการดาเนินงานตาม
นโยบายแห่งรัฐหรือตาม
นโยบายของรัฐบาล

2๔๖ ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม

เพื่อให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น สร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 1
บ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
หลัง
องค์ราชินี ให้แก่ผู้
ยากไร้ในเขต อบต.
ดอนตะหนิน
จัดสรรงบประมาณ
100,000 100,000 100,000 50,000 จานวน
เพื่อให้ความช่วยเหลือ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
13
ความเดือดร้อนให้กับ
หมู่บ้าน
ประชาชนในตาบลดอน
ตะหนิน
โครงการปกป้องสถาบัน 10,000
10,000 10,000 10,000 จานวน 1
ของชาติ, โครงการรู้รัก
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ครั้ง
สามัคคี, การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯลฯ
จัดกิจกรรมครอบครัว
20,000
20,000 20,000 20,000 จานวน 1
ในเขตพื้นที่ อบต.ดอน อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ตะหนิน

ผู้ยากไร้ได้รับการ
สงเคราะห์ที่อยู่
อาศัย

สานักปลัด

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

สานักปลัด

สร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน

สานักปลัด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2563

ปี 2564

ครอบครัวมีความ สานักปลัด
รักและความอบอุ่น
มากขึ้น

-๙4งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จัดให้มีการเข้าค่าย
ฝึกอบรมมารยาทไทย
ให้กับเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่
จัดให้มีการเข้าค่าย
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ให้กับเด็ก
และเยาวชนในพืน้ ที่

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

การดาเนินกิจกรรมของ
ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชนตาบลดอนตะ
หนิน

30,000

30,000

20,000

20,000

2๔๗ รณรงค์และสร้าง
จิตสานึกให้คนใน
สังคม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของคน
ในสังคมในมิติวฒ
ั นธรรม

2๔๘ การสร้างภูมิคุ้มกัน
ของคนในสังคม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของคน
ในสังคมในมิติวฒ
ั นธรรม

24๙ การดาเนินงานศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน

เพื่อให้ศูนย์ฯ ทาหน้าที่ให้
คาปรึกษาและบริการที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัว

2๕๐ ครอบครัวสีขาว

เพื่อเป็นการป้องกันและ
ครอบครัวในเขตพื้นที่
แก้ปัญหา ปัญหายาเสพติด อบต.ดอนตะหนิน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จานวน
13
หมู่บ้าน

เด็กและเยาวชนใน สานักปลัด
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 1 เด็กและเยาวชนใน สานักปลัด
ครั้ง
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

จานวน 1 มีศูนย์ฯ พร้อมทา สานักปลัด
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง
หน้าที่ให้คาปรึกษา
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว
20,000
20,000 20,000 20,000 จานวน 1 ครอบครัวมีความรู้ สานักปลัด
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง
ในการป้องกันและ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๙5งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๕๑ ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ
2๕๒ การดาเนินกิจกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชน
2๕๓ เพิ่มทักษะการพูดคุย
พ่อแม่/ผู้ปกครองกับ
ลูกและวัยรุ่นที่อาศัย
ในครอบครัว
2๕๔ สนับสนุนกองทุนวัน
ละบาท

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการ
เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องและ
ได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงสิทธิ
ประโยชน์การพึ่งพาตนเอง
เพื่อจัดกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนตาบลดอน
ตะหนิน

สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ

เพื่อให้พ่อแม่/ผู้ปกครองมี
ทักษะพูดคุยเรื่องส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับลูกที่
อาศัยในครอบครัว
เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของกองบุญ
สวัสดิการตาบลดอนตะ
หนิน

จัดอบรมส่งเสริมให้
ความรูเ้ พื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่นกับลูกที่อาศัยใน
ครอบครัว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 ครอบครัวมีความ สานักปลัด
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง
รักและความอบอุ่น
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
มากขึ้น

การจัดกิจกรรมของสภา 20,000
20,000 20,000 20,000 จานวน 1 เด็กและเยาวชนใน สานักปลัด
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครัง้
พื้นที่ ได้รบั การ
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
ตาบลดอนตะหนิน
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

200,000

200,000

อบต.

อบต.

สนับสนุนการดาเนินงาน 200,000
อบต.
กองทุนสวัสดิ์การกอง
บุญตาบลดอนตะหนิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1 เด็กและเยาวชนใน
ครั้ง
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

สานักปลัด

200,000 จานวน 1 มีศูนย์ฯ พร้อมทา สานักปลัด
อบต.
ครั้ง
หน้าที่ให้คาปรึกษา
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว

-๙63.3 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ติดตั้งป้ายจราจร ไฟ
100,000
จราจร สัญญาณเตือนฯ
อบต.
ในจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
ป้ายหยุด ป้ายโรงเรียน
ฯลฯ ในหมู่บ้าน เขต
อบต.ดอนตะหนิน
2๕๖ ตั้งด่านเฝ้าระวังป้องกัน เพื่อดาเนินการตาม
จัดตั้งด่านในพืน้ ที่ตาบล 80,000
หรือการดาเนินการ
นโยบายรัฐบาล เช่น การ ดอนตะหนินเพื่อ
อบต.
แก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งด่านตรวจปัสสวะ การ ดาเนินการเฝ้าระวังใน
จัดประชุมประชาคมค้นหา พื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน
ผู้ป่วย/ผู้เสพเพื่อเข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟู ฯลฯ
2๕๗ ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อรณรงค์การป้องกัน จัดตั้งจุดบริการ
60,000
ในช่วงเทศกาล
และแก้ไขการลดอุบัติเหตุ ประชาชนเพื่อลดอุบัติภัย
อบต.
บนถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
๒๕๘ ฝึกซ้อม/ทบทวนการ เพื่อเป็นการฝึกซ้อม
อปพร.หรือประชาชนใน ๓๐,๐๐๐
ป้องกันและบรรเทาสา ทบทวนการป้องกันและ พื้นที่และพนักงานส่วน
อบต.
ธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย
ตาบลดอนตะหนิน

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 1 ลดปัญหาอุบัติเหตุ
อบต.
ครัง้
และการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน

80,000
อบต.

80,000
อบต.

80,000
อบต.

จานวน 3 ลดการแพร่ระบาด สานักปลัด
ครั้ง
ของปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที่ตาบล
ดอนตะหนิน

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

จานวน 2 ลดปัญหาอุบัติเหตุ
ครั้ง
และการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด

๓๐,๐๐๐
อบต.

๓๐,๐๐๐
อบต.

๓๐,๐๐๐
อบต.

จานวน
๑ ครั้ง

สานักปลัด

2๕๕ จัดหาป้ายจราจร ไฟ
จราจร สัญญาณเตือน
ไฟกระพริบ ป้าย
วงกลมโค้ง

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุ บนถนน และใน
หมู่บ้านในเขตตาบลดอน
ตะหนิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ลดปัญหาอุบัติเหตุ
และการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน

สานักปลัด

-๙7งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

2๕๙ ฝึกอบรม/ทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อให้ อปพร.สามารถ
ช่วยเหลือในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร 200,000
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อบต.
หรือทบทวน
อปพร. ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว

200,000
อบต.

200,000
อบต.

100,000 จานวน 1 การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
อบต.
ครัง้

2๖๐ สนับสนุนกิจการของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าแต่ง
กายของ อปพร.หรือจ่าย
เป็นค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน กรณีที่มีคาสั่ง
ใช้ อปพร.
เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ใช้
ปฏิบัติงานมาหลายปีแล้ว

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาบลดอน
ตะหนิน จานวน 90
คน

200,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 1 อาสาสมัครป้องกัน สานักปลัด
อบต.
ครัง้
ภัยฝ่ายพลเรือน
(อปพร.) มีขวัญ
และกาลังใจดีขนึ้

จัดหาชุดให้กับ
อาสาสมัคร ป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)ใน
ตาบลดอนตะหนิน

100,000
อบต.

-

-

-

เพื่อจัดเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์การดาเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

จัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์การดาเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ของ อบต.

300,000
อบต.

-

-

-

2๖๑ จัดหาชุดอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)
2๖๒ จัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้
ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สานักปลัด

สามารถลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

จานวน 3 อาสาสมัครมีชุม
สานักปลัด
ครั้ง
สวมใส่อย่างพร้อม
เพียงเป็นมาตรฐาน
สวมใส่เวลา
ปฏิบัติงาน
จานวน 1 การปฏิบัติงาน
สานักปลัด
ชุด
อาสาสมัครเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-๙8งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๖๓ จัดตั้งศูนย์ อปพร.
ตาบลดอนตะหนิน
๒๖๔ จัดหารถกู้ภัยฉุกเฉิน
EMS
2๖๕ จัดหาถังดับเพลิง

2๖๖ สนับสนุนวัสดุน้ามัน
เชื้อเพลิง

2๖๗ ติดตั้งกล่องวงจรปิด

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อเป็นศูนย์
ประสานงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
เพื่อใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
เพื่อเป็นเตรียมการ
ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
สาหรับติดตั้งที่สานักงาน
อบต. ,ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และประจาหมู่บ้าน
เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาการขาด
แคลนแห่งน้าที่ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคในการ
สูบน้าเข้าสระหมู่บา้ น
เพื่อติดตั้งตรวจสอบและ
ป้องกันจุดเสี่ยงในพื้นที่
ตาบลดอนตะหนิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จัดตั้งศูนย์ อปพร.ตาบล
ดอนตะหนิน

100,000
อบต.

-

-

-

จัดหารถกู้ภัยฉุกเฉิน
EMS จานวน 1 คัน
ประจา อบต.
จัดหาถังดับเพลิงเคมี
ชนิดผง จานวน 30 ถัง

500,000
อบต.

-

-

-

100,000
อบต.

-

-

-

จัดหาวัสดุนามั
้ นให้
หมู่บ้านทีป่ ระสบปัญหา
แหล่งน้าน้าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค
ในตาบลดอนตะหนิน
ติดตั้งกล่องวงจรปิดใน
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน
หรือในสถานที่ราชการ

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1 การงานป้องกัน
ครั้ง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวน 1 การงานป้องกัน
คัน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวน มีอุปกรณ์เพื่อ
13
เตรียมความพร้อม
หมู่บ้าน ในงานการป้องกัน
สาธารณภัย

100,000 จานวน
อบต.
13
หมู่บ้าน
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
4 จุด

ประชาชนมีนาใน
้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-๙94. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับชั้น

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

2๖๘ โครงการส่ ง เสริ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้
การจั ด การศึ ก ษา ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
ในระบบ
ผู้ด้อยโอกาสในตาบลดอนตะหนิน
2๖๙ โ ค ร ง ก า ร จั ด เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและ
กิ จ กร รมวั นเด็ ก เยาวชนในต าบลดอนตะ
แห่ง ชาติ ตาบล หนิน กล้าคิด กล้าทาและ
ดอนตะหนิน
กล้าแสดงออกในแนวทาง
ที่ถูกต้อง
2๗๐ โครงการสนับสนุน เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต
อาหารเสริม(นม) พื้ น ที่ ต าบลดอนตะหนิ น
ได้รับอาหารเสริม(นม)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในต าบลดอนตะหนิ น
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า ง
ทั่วถึง
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ
เด็กและเยาวชนในตาบล
ดอนตะหนิน

โรงเรี ย นในเขตต าบล
ด อ น ต ะ ห นิ น 4
โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ศู น ย์
พัฒนาเด็กฯ 1 แห่ง
2๗๑ โครงการอุ ด หนุ น เด็กนักเรียนมีอาหารกลาง เด็ ก นั กเรีย นทั้ ง 4 แห่ ง
อาหาร
วันที่เพียงพอต่อความ
ในตาบลดอนตะหนิน ได้
กลางวั น โรงเรี ย น ต้องการ
รับประทานอาหารกลาง
ในต าบลดอนตะ
วันที่ถูกสุขลักษณะ
หนิน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

100,000
อบต.

800,000
อุดหนุน
900,000
อุดหนุน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

จานวน
1 ครั้ง

ประชาชนและ
กอง
ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส การศึกษาฯ
ได้ รับ การศึกษา
ที่ดีขึ้น
100,000 100,000 100,000 จานวน 1 เ ด็ ก แ ล ะ
กอง
อบต.
อบต.
อบต.
ครั้ง
เยาวชนในตาบล การศึกษาฯ
ดอนตะหนิ น ได้
เข้าร่วมกิจกรรม
800,000 800,000 800,000 จานวน 5 นั ก เ รี ย น มี
กอง
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน แห่ง
สุขภาพร่างกาย การศึกษาฯ
ที่ ส ม บู ร ณ์
แข็งแรง
900,000 900,000 900,000 จานวน 4 นักเรีย นมีภ าวะ
กอง
อุดหนุน
อุดหนุน.
อุดหนุน โรงเรียน ทางโภชนาการ การศึกษาฯ
ที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๐0งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2๗๒ โครงการสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน ศพด.บ้า น
ทองหลางน้อย)
2๗๓ โครงการฝึกศึกษา
นอกห้องเรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เด็ ก นั ก เรี ย นของ ศพด . เด็กนักเรียนของ ศพด.
บ้ า นทองหลางน้ อยทุ กคน บ้ า นทองหลางน้ อยทุ ก 350,000
ได้รับประทานอาหารกลาง คน
อุดหนุน
วันที่สุขลักษณะ

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานที่สาหรับเด็กปฐมวัย สถานที่สาหรับเด็กและ
ผู้ ป กครองของ ศพด.
บ้านทองหลางน้อย
2๗๔ โครงการสงเคราะห์ เพื่ อ สงเคราะห์ นั ก เรี ย นที่ เด็ ก นั ก เรี ย นที่ ย ากจน
รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น ยากจนและด้ อ ยโอกาส และด้ อ ยโอกาส ของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บ้านทองหลางน้อย ทองหลางน้อย
ทองหลางน้อย
2๗๕ โครงการสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ค่ า
จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร
สอน(รายหัว)

ปี 2561

เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการ
สอนและเตรียมความพร้อม
ส าหรั บ เด็ ก นั ก เรี ย น ของ
ศพด.บ้านทองหลางน้อย

จั ด ซื้ อ จั ด หา สื่ อ การ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
เครื่ อ งเล่ น พั ฒ นาการ
เด็ก

ปี 2562

ปี 2563

350,000 350,000
อุดหนุน อุดหนุน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
ปี 2564

350,000
อุดหนุน

จานวน
1 แห่ง

เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
กอง
ศพด.บ้านทองหลาง การศึกษา
น้ อ ย มี ภ าวะทาง
ฯ
โภชนาการที่ดี

จานวน
1 แห่ง

เด็ ก และผู้ ป กครอง
กอง
ได้ รั บ ประสบการณ์ การศึกษา
ต ร ง แ ล ะ ไ ด้ ท า
ฯ
กิจกรรมร่วมกัน
เด็กยากจนและด้อย
กอง
โอกาส ของศพด . การศึกษา
บ้ า นทองหลางน้ อ ย
ฯ
ได้รับการสงเคราะห์
รถรับส่ง
เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
กอง
ศพด.บ้านทองหลาง การศึกษา
น้ อย มี สื่ อ การเรีย น
ฯ
การสอนที่ครบครัน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000 จานวน
อบต.
1 แห่ง

120,000
อุดหนุน

120,000
อุดหนุน

120,000
อุดหนุน

120,000 จานวน
อุดหนุน 1 แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

-๑๐1-

งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
20,000
อบต

ปี 2562
20,000
อบต

ปี 2563
20,000
อบต

ปี 2564
20,000
อบต.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ตลอดปี

เด็ ก นั ก เรี ย นของ
กอง
ศพดบ้านทองหลาง การศึกษา
น้ อ ย ได้ เ ข้ า ร่ ว ม
ฯ
กิ จ ก ร ร ม ใ น วั น
สาคัญต่างๆ

2๗๖ โครงการจัดกิจกรรม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก นั ก เรี ย น ของศพด.บ้ า น
บ้านทองหลางน้อย ทองหลางน้อย ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ

จั ด กิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ
ต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วัน
แม่ วันพ่อ วันปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ฯลฯ

2๗๗ โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด หา เครื่ อ งเล่ น
พัฒนาการเด็ก ของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก
บ้านทองหลางน้อย
2๗๘ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ด เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ของศูน ย์
พั ฒ นาเด็ กเล็ กบ้ า น
ทองหลางน้อย

เพื่ อช่ ว ย ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก
มั ด ใ ห ญ่ ส า ห รั บ เ ด็ ก
ปฐมวัย

จัด ซื้อ จั ดหา เครื่องเล่ น
พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย
เช่ น ชุ ด เครื่ อ งเล่ น บ้ า น
บอล ฯลฯ

300,000
อบต

-

-

-

จานวน 1 เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย มี
กอง
ห้อง
พั ฒ นาการ ด้ า น การศึกษา
กล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก
ฯ
มัดใหญ่ ที่ดีตามวัย

เพื่ อ ดู แ ลความปลอดภั ย
เด็ ก นั ก เรี ย นข องศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้ อ ยของศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย
2๗๙ จั ด ซื้ อ จั ด หา วั ส ดุ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นของ
งานบ้ า น งานครั ว ศพด.บ้า นทองหลางน้อย
ของศูนย์ พัฒนาเด็ ก มี วั ส ดุ ง านบ้ า น งานครั ว
เล็ก
ไว้ใช้

ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด
จานวน 5 ตัว

50,000
อบต

-

-

-

จานวน 5 เด็ ก นั ก เรี ย นของ
กอง
ตัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
บ้านทองหลางน้อย
ฯ
มี ค วามปลอดภั ย
ยิ่งขึ้น

จั ด ซื้ อ จั ด หา วั ส ดุ ง าน
บ้ า น ง า น ค รั ว ศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดปี

เด็ ก นั ก เรี ย น ของ
กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา
มีวัสดุงานบ้าน งาน
ฯ
ครัว ไว้ใช้ตลอดปี

-๑๐2งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2๘๐

โครงการสนั บ สนุ น เพื่อเป็นการป้องกันและตรวจ สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก าร
การตรวจพั ฒ นาการ ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้น ตรวจสุ ข ภาพของศู น ย์
ของเด็กปฐมวัย
ของเด็กปฐมวัย
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต.

จานวน 1
ครั้ง/ปี

สุ ข ภาพอนามั ย ของ
กอง
เด็กปฐมวัยได้รับการ การศึกษาฯ
ดู แ ลที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมตามวัย

๒๘๑

โครงการจั ด ศึ ก ษา
พระพุ ท ธศาสนาน า
ปั ญ ญ า สู่ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนไทย
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิ ล ปะประเพณี แ ละ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
ส าหรั บ เด็ ก นั ก เรี ย น
ในตาบลดอนตะหนิน
โครงการศึกษาแหล่ง
เรี ย นรู้ น อกสถานที่
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น
ทองหลางน้อย

เพื่อปลูกจิตสานึกให้ เด็กและ
เยาวชนมี ค วามยึ ด มั่ น ใน
พระพุ ท ธศาสนาแบบบู ร ณา
การ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
สาหรับเด็กนักเรียนในตาบล
ดอนตะหนิน
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ
โรงเรี ยนบ้านทองหลางน้อ ย
ได้ ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ น อก
สถานที่

เด็กและเยาวชน สนใจที่
จะเรียนรู้หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน 1
ครั้ง/ปี

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนิ น กิจ กรรมทางด้ า น
ศิ ล ป ะ ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วั ฒ นธรรมไทย ส าหรั บ
เด็กนักเรียนในตาบล
สนับสนุนการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

40,000
อบต

40,000
อบต

40,000
อบต

40,000
อบต

ตลอดปี

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เด็ ก และเยาวชนมี
กอง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การศึกษาฯ
สามารถน าไปใช้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เด็ ก นั ก เรี ย นในเขต
กอง
ต าบลดอนตะหนิ น การศึกษาฯ
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ
ประเพณีไทย
เ ด็ กนั กเ รี ย นขอ ง
กอง
โ ร ง เ รี ย น บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้อยได้รับ
ประสบการณ์ตรง

โครงการศึกษาแหล่ง
เรี ย นรู้ น อกสถานที่
เรียนโรงเรียนวัดบ้าน
กระเบื้อง

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษาแหล่ง
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องได้ เรียนรู้นอกสถานที่
ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานที่

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

2๘๒

2๘๓

2๘๔

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เ ด็ กนั กเ รี ย นขอ ง
กอง
โ ร ง เ รี ย น วั ด บ้ า น การศึกษาฯ
ก ร ะ เ บื้ อ ง ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรง

-๑๐3งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

2๘๕

โครงการศึกษาแหล่ง เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษาแหล่ง
เรี ย นรู้ น อกสถานที่ โรงเรียนบ้านกู่ได้ศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่
เรียนโรงเรียนบ้านกู่ เรียนรู้นอกสถานที่

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เ ด็ กนั กเ รี ย นขอ ง
กอง
โรงเรียนบ้านกู่ได้รับ การศึกษาฯ
ประสบการณ์ตรง

2๘๖

โครงการศึกษาแหล่ง
เรี ย นรู้ น อกสถานที่
เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า น
โคกน้อย

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เ ด็ กนั กเ รี ย นขอ ง
กอง
โรงเรี ย นบ้ า นโคก การศึกษาฯ
น้ อ ย ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรง

2๘๗

โครงการก่อสร้างศูนย์ เพื่ อ ให้ มี ห้ อ งเรี ย นและห้ อ ง ก่ อ สร้ า งศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก 2,000,000
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น ส า ห รั บ จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ เล็ ก บ้ า นทองหลางน้ อ ย
อบต
ทองหลางน้อย
เพียงพอ สาหรับเด็กปฐมวัย ตามแบบที่ อบต.กาหนด
ของศูน ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า น
ทองหลางน้อย

-

-

-

จานวน 1
หลัง

2๘๘

โ ค ร ง กา ร ก่ อส ร้ า ง
หลั ง คา(โดม)พร้ อ ม
ลานอเนกประสงค์
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
บ้านทองหลางน้อย

-

-

-

จานวน 1
หลัง

เด็กปฐมวัยของศูนย์
กอง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้ อ ย มี
ห้ อ งเรี ย นและห้ อ ง
จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
เพียงพอ
เด็กปฐมวัยของศูนย์
กอง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้ อ ย มี
พื้ น ที่ ใ น ก า ร ท า
กิจกรรม

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษาแหล่ง
โรงเรี ย นบ้ า นโคกน้ อ ยได้ เรียนรู้นอกสถานที่
ศึ ก ษ า แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ น อ ก
สถานที่

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
น้ อ ย มี พื้ น ที่ ส า ห รั บ ท า
กิจกรรม

ก่ อ สร้ า งหลั ง คา(โดม) 1,000,000
พร้อมลานอเนกประสงค์
อบต.
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๐4งบประมาณและที่มา
ที่
2๘๙

2๙๐

2๙๑

2๙๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
-

โครงการก่ อ สร้ า งรั้ ว
ร อ บ อ า ค า ร ศู น ย์
พั ฒ น า เ ด็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย
โครงการก่อสร้างเสา
ธ ง ช า ติ ข อ ง ศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์ ก่ อ สร้ า งรั้ ว รอบอาคาร
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก บ้ า น
น้อยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทองหลางน้อย ตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์ ก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ ข อง
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น
น้ อ ย มี เ ส า ธ ง ช า ติ ไ ว้ ท า ทองหลางน้อย ตามแบบ
กิจกรรม
ที่ อบต.กาหนด

300,000
อบต.

-

-

50,000
อบต

-

-

โ ค ร ง ก า ร ติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งปรั บ อากาศ
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก บ้ า นทองหลาง
น้อย
โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด หาเครื่ อ งดนตรี
ไทย

เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการดูแล ติ ด ตั้ งเครื่ อ งปรั บ อากาศ
และพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น ทา ในห้ อ งต่ า งๆ ของศู น ย์
ให้เด็กร่าเริง แจ่มใสมากขึ้น พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย ตามแบบ
ที่ อบต.กาหนด
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น จัดซื้อ จัดหา เครื่องดนตรี
และเยาวชนในตาบลดอนตะ ไทย จานวน 1 ชุด
หนิ น ไ ด้ ใ ช้ ในกา ร ศึ กษา
เรียนรู้ดนตรีไทย

200,000
อบต.

-

-

-

จานวน 5 ช่ ว ยกระตุ้ น ความ
กอง
เครื่อง สนใจในการเรี ย นรู้ การศึกษาฯ
ของเด็กปฐมวัย

200,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1
แห่ง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1
เสา

เด็กปฐมวัยของศูนย์
กอง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้ อ ย มี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
กอง
บ้ า นทองหลางน้ อ ย การศึกษาฯ
มี เ สาธงชาติ ไ ว้ ท า
กิจกรรม

เด็ กนั ก เ รี ย นแ ล ะ
กอง
เย า วชนในต า บ ล การศึกษาฯ
ดอนตะหนิ น ได้ มี
โอกาสเรียนรู้และฝึก
เล่นดนตรีไทย

-๑๐5งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

2๙๓

โ ค ร ง ก า ร จั ด จ้ า ง เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม
จั ด ห า ค รู ฝึ ก ส อ น การเล่นดนตรีไทยให้กับเด็ก
ดนตรีไทย
นั ก เรี ย นและเยาวชน ใน
ตาบลดอนตะหนิน

จั ด จ้ า ง จั ด ห า ค รู ผู้
ฝึ ก สอนดนตรี ไ ทยให้ กั บ
เด็กนักเรียนและเยาวชน
ในตาบลดอนตะหนิน

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

2๙๔

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ
จั ด หา โต๊ ะ และเก้ า อี้
ส าหรั บ รั บ ประทาน
อาหาร เด็ ก ปฐมวั ย
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก บ้ า นทองหลาง
น้อย

เ พื่ อ ใ ช้ ส า ห รั บ เ ป็ น ที่ นั่ ง
รั บ ประทานอาหารส าหรั บ
เด็ กปฐมวัย ของศูน ย์พั ฒนา
เด็กเล็กบ้านทองหลางน้อย

จั ด ซื้ อ จั ด หา โต๊ ะ และ
เ ก้ า อี้ ส า ห รั บ ใ ช้ นั่ ง
รับ ประทานอาหาร ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ทองหลางน้ อ ย จ านวน
โต๊ ะ 8 ตั ว และเก้ า อี้
จานวน 80 ตัว

80,000
อบต.

-

-

-

2๙๕

โครงการ พัฒนาและ
ปรับปรุง ศูนย์พัฒนา
เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ พัฒนาและปรับปรุง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ อ ย ให้ มี ค วามมั่ น คงและ ทองหลางน้อย
มั่นคงปลอดภัยยิ่งขึ้น

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1
คน

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

เด็ กนั ก เ รี ย นแ ล ะ
กอง
เย า วชนในต า บ ล การศึกษาฯ
ด อ น ต ะ ห นิ น มี
ความสามารถในการ
เล่นดนตรีไทย
จานวน 1 เด็กปฐมวัยของศูนย์
กอง
ครั้ง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้อย มีโต๊ะ
และเก้ า อี้ ไ ว้ ส าหรั บ
รั บ ประทานอาหาร
ได้ รั บ ความสะดวก
ในการรั บ ประทาน
อาหาร
ศูนย์
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
กอง
พัฒนาเด็ก บ้ า นทองหลางน้ อ ย การศึกษาฯ
เล็กได้รับ ได้รับการพัฒนาและ
การ
ปรับปรุง ให้มี ความ
ปรับปรุง มั่ น คงและมี ค วาม
ปลอดภัย

-๑๐64.2 การทานุบารุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
ที่
2๙๖

2๙๗

2๙๘

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเรียนรู้ศาสน
พิ ธี ส า ห รั บ เ ด็ ก
เยาวชนในตาบลดอน
ตะหนิน
โครงการฝึ ก อบรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ส า ห รั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน ในตาบลดอน
ตะหนิน

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ เด็ ก และเยาวชนที่ ส นใจ
เยาวชนได้เรียนรู้ศาสนพิธีอัน จะเรียนรู้ด้านศาสนพิธี
ดีงามของชาวพุทธ

เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า ง จั ด อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
คุ ณ ธร ร ม จ ริ ย ธร ร ม แ ล ะ จริ ย ธรรมให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ แ ก่ เ ด็ ก เยาวชน
และเยาวชน
- จั ด กิ จ กรรมเข้ า ค่ า ย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นั ก เรี ย นในเขตบริ ก าร
อบต.ดอนตะหนิน
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม เพื่ อรั ก ษาประเพณีอั น ดีงาม จั ด ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการ
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ ของชาติและท้องถิ่น
แห่ เ ที ย นจ าน าพรรษา
วั ฒ นธรรมแห่ เ ที ย น
ภายในเขตตาบลดอนตะ
จานาพรรษา
หนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 เด็ ก และเยาวชนใน
กอง
ครั้ง/ปี
ต าบลดอนตะหนิ น การศึกษาฯ
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในด้านศาสนพิธี
จานวน 1 เด็กนักเรียนได้รับ
กอง
ครั้ง/ปี
การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาฯ
การศึกเพิ่มขึ้น

จานวน 1
ครั้ง/ปี

ประเพณี แ ห่ เ ที ย น
กอง
พร ร ษา ด า ร ง ไ ว้ คู่ การศึกษาฯ
ลูกหลานตลอดไป

-๑๐7งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2๙๙

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบลดอนตะหนิน

เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ แห่ พ ระตามวั ด ต่ า งๆ ใน
ให้กับสภาวัฒ นธรรมประจ า เขตตาบลดอนตะหนิน
ต าบล ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม
ประเพณีแห่พระประจาปี

๓๐๐

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบลดอนตะหนิน

๓๐๑

โครงการปรั บ ปรุ ง
แ ล ะ พั ฒ น า โ บ ส ถ์
โบราณวั ด ศรี สุ ภ ณ
(วั ด บ้ า นทองหลาง
น้อย)

เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ
ให้กับสภาวัฒ นธรรมประจ า
ต าบล ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม
ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ใน
ตาบลดอนตะหนิน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง โบสถ์ โ บราณ
ข อ ง วั ด ศ รี สุ ภ ณ บ้ า น
ทองหลางน้ อ ย ให้ ค งอยู่ คู่
ตาบลดอนตะหนินต่อไป

๓๐๒

โครงการจั ด งานวั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประเพณี แ ละ จัดกิจกรรมวันครอบครัว
ค ร อ บ ค รั ว วั น วั ฒ นธรรมในการแสดงออก วันผู้สูงอายุและประเพณี
ผู้สูงอายุและประเพณี ถึงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ประจาปี
สงกรานต์ประจาปี

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน 6
วัด

26,000
อบต.

26,000
อบต.

26,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

โบสถ์โบราณของวัด
กอง
ศรี สุ ภ ณได้ รั บ การ การศึกษาฯ
บารุงรักษา

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เ ด็ กแ ล ะ เ ย า ว ช น
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
และความสาคัญของ
ผู้สูงอายุ

ส นั บ ส นุ น ป ร ะ เ พ ณี 26,000
ท้ อ ง ถิ่ น ก า ร ท า บุ ญ
อบต.
กลางบ้า นและพิธี เลี้ ยงปู่
ตา ห มู่ บ้ า นต่ างๆ ใน
ตาบลดอนตะหนิน
ปรับปรุงโบสถ์โบราณของ 2,000,000
วั ด ศ รี สุ ภ ณ บ้ า น
อบจ.
ทองหลางน้อย

50,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ประชาชน ได้ร่วมสืบ การศึกษาฯ
ส า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมอันดีงาม
วัฒนธรรมประเพณี
กอง
ท้องถิ่นได้รับการสืบ การศึกษาฯ
ทอดและคงอยู่ ใ น
ชุมชน

สานักงาน
ปลัดฯ

-๑๐8งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

2,000,00
0
อบต

-

-

๓๐๓

โ ค ร ง กา ร ก่ อส ร้ า ง เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ สร้ า งสถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ 2,000,000
ส ถ า น ที่ เ ก็ บ วั ต ถุ โบราณของบ้านกระเบื้อง
โบราณบ้านกระเบื้อง
อบต
โบราณบ้านกระเบื้อง

๓๐๔

โครงการส่งเสริมและ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด พระพุทธศาสนา สร้างความ
กิจกรรมในการปฏิบัติ รักสามัคคีให้ประชาชน
ธรรม

ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
กิ จ กรรมในการปฏิ บั ติ
ธรรม สาหรับวัติต่างๆ ใน
เขตตาบลดอนตะหนิน

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

๓๐๕

โครงการจัดกิจกรรม
วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ในวั น
สาคัญทางพุทธศาสนา

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

๓๐๖

โครงการจัดกิจ กรรม
การ ปลู ก คุ ณ ธรร ม
จริยธรรมให้ผู้บริหาร
สม า ชิ กสภ า ฯ แ ล ะ
พนักงานข้าราชการ

30,000
อบต./พนส.
จังหวัด

30,000
อบต./พนส.
จังหวัด

เ พื่ อ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ ด็ ก แ ล ะ
เ ย า ว ช น เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ
ความสาคัญของวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ให้กับผู้บริหาร
สมาชิกสภาและพนักงาน
ข้าราชการส่วนตาบล

โดยการจัดกิจกรรม ปลูกฟัง 30,000
คุณธรรม จริยธรรมหรือ
อบต./พนส.
การเข้าวัดฟังธรรม ในวัน
จังหวัด
สาคัญทางศาสนา

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1
หลัง

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

มี ส ถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ
กอง
โบราณ ไว้ให้คนรุ่น การศึกษาฯ
หลังได้ศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
40,000 จานวนวัด ประชาชนได้ มี ส่ ว น
กอง
อบต.
ละ 1
ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม การศึกษาฯ
ครั้ง/ปี
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ในการ
ปฏิบัติธรรม
50,000 ทุ ก วั น เด็ ก และเยาวชนได้
กอง
อบต.
ส า คั ญ เข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม การศึกษาฯ
ตลอดปี
เป็ น การหล่ อ หลอม
จิตใจ
30,000 จานวน 1 ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สานักงาน
อบต./พนส. ครั้ง/ปี
สภาท้องท้องถิ่นเป็น
ปลัดฯ
จังหวัด
แบบอย่างที่ดีในการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสังคม

-๑๐9งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

๓๐๗

อุ ด ห นุ น ที่ ท า ก า ร เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ อุ ด หนุ น ที่ ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอบั ว ในการจั ด งานประเพณี บั ว อ า เ ภ อ บั ว ใ ห ญ่ ใ น ง า น
ใหญ่
ไหมบัวใหญ่ประจาปี
ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

๓๐๘

อุ ด ห นุ น ที่ ท า ก า ร เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณ อุ ด หนุ น ที่ ท าการปกครอง
ปกครองอ าเภอบั ว ในการจัดงานรัฐพิธีประจาปี อาเภอบัวใหญ่ ในงานรัฐ
ใหญ่
พิธีอาเภอบัวใหญ่

9,000
อบต.

9,000
อบต.

9,000
อบต.

9,000
อบต.

๓๐๙

โครงการเข้าร่วมงาน
ฉลองชัยชนะท่านท้าว
สุ ร ะ น า รี แ ล ะ
ประเพณี บั ว ไหมบั ว
ใหญ่
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประเพณีงานวัน ลอย
กระทง

จัดขบวนเข้าร่วมงานฉลอง
ชั ย ชนะท่ า นท้ า วสุ ร ะนารี
และ ประเพณี บั ว ไหมบั ว
ใหญ่ กับอาเภอบัวใหญ่

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละ จั ด กิ จ ก ร ร ม อ นุ รั ก ษ์
ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมและ วั ฒ นธรรมและประเพณี
ประเพณีลอยกระทง
ลอยกระทง

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

๓๑๐

เพื่ อ กระตุ้น ให้ เ ด็ กเยาวชน
และประชาชนทั่วไปได้เกิด
ความรักและความหวงแหน
ในผืนแผ่นดิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ สานักงาน
ครั้ง/ปี ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ปลัด
ข น บ ธ ร ร ม เ นี ย ม
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง
ตลอดปี ประชาชนได้ มี ส่ ว น สานักงาน
ร่ ว ม ใ น กิ จ ก ร ร ม
ปลัด
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ในการ
ปฏิบัติธรรม
จานวน 1 เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ครั้ง/ปี ประชาชนในต าบล การศึกษาฯ
ดอนตะหนินเข้าร่วม
กิจกรรม
จานวน 1 ชาวตาบลดอนตะ
กอง
ครั้ง/ปี หนินได้ร่วมอนุรักษ์ การศึกษาฯ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง

-๑๑04.3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๑๑

สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน

๓๑๒

โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด “ดอน
ตะหนินเกมส์”

๓๑๓

โครงการส่ ง ที ม กี ฬ า
เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กี ฬ า
กับหน่วยงานอื่น

๓๑๔

โครงการแข่งขันกีฬา
เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ช น
ตาบลดอนตะหนิน

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้มีใช้เวลาว่างใน
การเล่นกีฬา ออกกาลังกาย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพื่อ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ให้กับศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน
ต่างๆในเขตตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง เสพติด “ดอนตะหนิน
ห่างไกลยาเสพติด สร้างความ เกมส์”
สามัคคีในชุมชน
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เยาวชน และ ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ประชาชน มีสุขภาพร่างกาย กีฬากับหน่วยงานอื่นที่
ที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง เชื่ อ ม จัดการแข่งขัน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ หน่ ว ยงาน
อื่นๆ
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก และเยาวชนใน จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเด็ ก
ตาบลดอนตะหนิ นมีสุ ขภาพ และเยาวชนตาบลดอนตะ
ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์ แ ข็ ง แรง หนิน
ห่างไกลยาเสพติด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

150,000
อบต

150,000
อบต

150,000
อบต

150,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1
ครั้ง/ปี

กอง
การศึกษาฯ

เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชน มี วั ส ดุ
และ อุ ป กรณ์ กี ฬ า
เพื่ อ ใช้ ใ นการออก
กาลังกาย
จานวน 1 ประชาชนมีสุขภาพ
ครั้ง/ปี
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด
ตลอดปี
เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุ ขภาพ
ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์
แข็ ง แรงห่ า งไกลยา
เสพติด
จานวน 1 เด็ ก และเยาวชนมี
ครั้ง/ปี
สุ ข ภาพร่ า งกายที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

-๑๑1งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3๑๕

โครงการก่อสร้างโรง เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและ ก่อสร้างโรงยิมอเนกประยิ ม อเนกประสงค์ ออกกาลังกายตลอดจนใช้เป็น สงค์ จานวน 1 หลัง
ตาบลดอนตะหนิน สนามแข่งขันกีฬา

7,000,000
อุดหนุน

7,000,00
0
อุดหนุน

7,000,00
0
อุดหนุน

7,000,00 จานวน 1
0
หลัง
อุดหนุน

3๑๖

โครงการก่ อ สร้ า ง เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและ ก่ อ ส ร้ า ง ล า น กี ฬ า 7,000,000
ล า น กี ฬ า ออกกาลังกายตลอดจนใช้เป็น อเนกประสงค์ตาบลดอน
อุดหนุน
อเนกประสงค์ตาบล สนามแข่งขันกีฬา
ตะหนิน
ดอนตะหนิน

7,000,00
0
อุดหนุน

7,000,00
0
อุดหนุน

7,000,00 จานวน 1
0
หลัง
อุดหนุน

3๑๗

โครงการก่ อ สร้ า ง เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาและ ก่อสร้างสนามกีฬาประจา 12,000,00
สนามกี ฬ าประจ า ออกกาลังกายตลอดจนใช้เป็น ตาบลดอนตะหนิน
0
ตาบลดอนตะหนิน สนามแข่งขันกีฬา
อุดหนุน

12,000,0
00
อุดหนุน

12,000,0
00
อุดหนุน

12,000,0 จานวน 1
00
แห่ง
อุดหนุน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
เด็ ก เยาวชน และ
กอง
ประชาชนทั่ ว ไป มี การศึกษาฯ
โรงยิม ฯ ในการเล่ น
กี ฬ าและการออก
ก า ลั ง ก า ย แ ล ะ
แข่งขันกีฬา
เด็ ก เยาวชน และ
กอง
ประชาชนทั่ ว ไป มี การศึกษาฯ
ลานกีฬาอเนกประ
สงค์ ในการเล่นกีฬา
และการออกก าลั ง
กา และแข่งขันกีฬา
เด็ ก เยาวชน และ
กอง
ประชาชนทั่ ว ไป มี การศึกษาฯ
สนามกี ฬ าประจ า
ตาบล ไว้ในการเล่น
กีฬ า การออกกาลั ง
กาย แล ะแข่ ง ขั น
กีฬา

-๑๑2งบประมาณและที่มา
ที่
3๑๘

3๑๙

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่ อ สร้ า ง
ล า น กี ฬ า พ ร้ อ ม
เครื่องออกกาลังกาย
และติ ด ตั้ ง ไฟส่ อ ง
สว่าง หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

3๒๐

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

3๒๑

โครงการก่ อ สร้ า ง
ลานกีฬาพร้อมปรับ
ภู มิ ทั ศ น์ ถ นนรอบ
สระน้าหมูบ้านเป็นที่
ออกกาลังกาย หมู่ที่
4

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าพร้ อ ม
กีฬาและออกกาลังกาย ของ เครื่ อ งออกก าลั งกายและ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน ติดตัง้ ไฟส่องสว่าง หมู่ที่ 1
ทั่วไป

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ประชาชน มีสถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าพร้ อ ม
ปรับภูมิทัศน์ถนนรอบสระ
น้าหมูบ้านเป็นที่ออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 4

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ประชาชน มีสถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ประชาชน มีสถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
กอง
ประชาชน มีสถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๑3งบประมาณและที่มา
ที่
3๒๒

3๒๓

3๒๔

3๒๕
๓๒๖

โครงการ/กิจกรรม
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลังกาย
หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลังกาย
หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลังกาย
หมู่ที่ 7
โครงการสนับสนุน
เครื่องออกกาลังกาย
หมู่ที่ 8
โครงการสนับสนุน
เครื่องออกกาลังกาย
หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย ของ
เด็ ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ ใ นการออกก าลั งกาย
ข อ ง เ ด็ ก เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป
เพื่ อ ใช้ ใ นการออกก าลั งกาย
ข อ ง เ ด็ ก เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าพร้ อ ม
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่
5

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าพร้ อ ม
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่
6

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

ก่ อ สร้ า งลานกี ฬ าพร้ อ ม
เครื่องออกกาลังกาย หมู่ที่
7

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

จั ด ซื้ อ จั ด หา เครื่ อ งออก
กาลังกาย หมู่ที่ 8

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

จั ด ซื้ อ จั ด หา เครื่ อ งออก
กาลังกาย หมู่ที่ 10

500,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1
แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ที่
รับผิดชอบ
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
ประชาชน มีสถานที่
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
ประชาชน มีสถานที่
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
ประชาชน มีสถานที่
ในการเล่ นกีฬาและ
ออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
ประชาชน ได้ ใ ช้ ใ น
การออกกาลังกาย
เ ด็ กเ ย า ว ช นแ ล ะ
ประชาชน ได้ ใ ช้ ใ น
การออกกาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

-๑๑45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โครงการ/
กิจกรรม

ที่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

สบทบกองทุน
150,000
หลักประกันสุขภาพตาบล
อบต.
ดอนตะหนิน

150,000
อบต.

150,000
อบต.

100,000 จานวน 1 ผู้รับบริการได้รบั
อบต.
ครั้ง
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

สานักปลัด

3๒๗

ส่งเสริมกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

3๒๘

ส่งเสริมการออก
กาลังกายตาบล
ดอนตะหนิน

เพือ่ สนับสนุนจ่ายเป็นเงิน
สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในตาบลดอนตะ
หนิน ในการดาเนินการตาม
โครงการต่างๆ
เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง
กายให้กับประชาชนใน
ตาบลดอนตะหนิน

ประชาชนในตาบลดอน
ตะหนิน ทัง้ 13 หมู่บ้าน

150,000
อบต.

150,000
อบต.

150,000
อบต.

100,000 จานวน 3 ประชาชนมีสุขภาพ
อบต.
ครั้ง แข็งแรง

สานักปลัด

3๒๙

ส่งเสริมสุขภาพผู้
พิการ

เพื่อส่งเสริมให้กับผู้พิการใน ผู้พิการในพื้นที่ตาบลดอน
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน
ตะหนิน ทีไ่ ม่มีผู้ดูแล

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

3๓๐

ส่งเสริมพัฒนาการ เพื่อเป็นการส่งเสริม
เด็กแรกเกิด-5ปี
เด็กแรกเกิด-5ปี พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปี ในตาบลดอนตะหนิน
ในตาบลดอนตะหนิน
13 หมู่บ้าน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๑55.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
13
หมู่บ้าน

ลดและป้องกันการ สานักปลัด
ระบาดของ
ไข้เลือดออก

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3๓๑ รณรงค์และป้องกัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตาบลดอนตะ
โรคไข้เลือดออก
โดยการฉีดพ่นหมอกควันใน หนิน ทั้ง13 หมู่บ้าน
พื้นที่

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

3๓๒ รณรงค์และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ป้องกัน
โรคระบาดอื่น
3๓๓ สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เคมีพันธ์
และเครื่องมือด้าน
การแพทย์
3๓๔ สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการควบคุม
ป้องกันโรคสัตว์ปีก
และโรงพิษสุนัขบ้า

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

100,000 จานวน 2 ลดและป้องกันการ สานักปลัด
อบต.
ครั้ง
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 1 ผู้รับบริการได้รบั
สานักปลัด
อบต.
ครั้ง
การช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
100,000 จานวน 1 การเกิดโรคระบาด สานักปลัด
อบต.
ครั้ง
ในพื้นที่ตาบลดอน
ตะหนินลดลง

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันไม่ให้โรคพิษสุนัข
แมว สัตว์เลี้ยงและป้องกัน บ้าระบาดโดยการฉีด
โรคระบาดอื่น
วัคซีนป้องกันและป้องกัน
โรคระบาดอื่น
ประชาชนได้รับบริการ
วัสดุอุปกรณ์ เคมีพันธ์
รวดเร็วมีมาตรฐานมากขึ้น และเครื่องมือทางการ
แพทย์
เพื่อเป็นการควบคุมป้องกัน สนับสนุนงบประมาณ
ไม่ให้เกิดการระบาด ของ โครงการควบคุมป้องกัน
โรคในสัตว์ปีก
โรคสัตว์ปีกและโรงพิษ
สุนัขบ้าสานักงานปศุสัตว์
อาเภอบัวใหญ่

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-๑๑66.3 สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจาตาบล
งบประมาณและที่มา
โครงการ/
กิจกรรม

ที่
3๓๕

3๓๖

3๓๗

อุดหนุนกิจกรรม
กลุ่มอสม.ตาบล
ดอนตะหนิน
(สาธารณสุขมูล
ฐาน)
สนับสนุนงาน
บริการของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
คุมกาเนินสุนัข
และแมว

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ลดและป้องกันการ สานักปลัด
ระบาดของ
ไข้เลือดออก

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

สนับสนุนงบประมาณ
กลุ่มอสม.ตาบลดอนตะ
หนิน

195,000
อบต.

195,000
อบต.

195,000
อบต.

195,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

เพื่อสนับสนุนงานบริการ
สนับสนุนงบประมาณ
ของโรงพยาบาลส่งเสริม
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทองหลางน้อย สุขภาพตาบลทองหลาง
น้อย

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 2 ประชาชนในพื้นที่
ครั้ง
ได้รับบริการงาน
สาธารณสุขที่ดีขึ้น

เพื่อเป็นการคุมกาเนิดสุนัข ฉีดยาคุมกาเนิดสุขและ
และแมว ในพื้นที่ตาบลดอน แมวในพื้นที่ตาบลดอนตะ
ตะหนิน
หนิน จานวน 1,000 ตัว

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

300,000 จานวน 1 ควบคุมจานวน
อบต.
ครั้ง
สุนัขและแมวใน
พื้นที่ไม่ให้เพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมทักษะของ
อสม.ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักปลัด

-๑๑76. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
6.1 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3๓๘ ก่อสร้างบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ประจา
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
รู้จักใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้
ในช่วงเทศกาลวันสาคัญ
ต่างๆ เช่น วันวิสาข วันแม่
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ฯลฯ
3๔๐ ส่งเสริมการ
เพื่อส่งเสริมการรักษา
ปรับปรุงดินโดยปุ๋ย คุณภาพของดินให้มี
หมัก
คุณภาพที่ดีขึ้น
3๔๑ ปลูกต้นไม้บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้
เพิม่ พื้นที่สีเขียวในตาบล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

500,000
อบต.

500,000
อบต.

ปลูกต้นไม้ตามโครงการ
ต่างๆ ในพืน้ ที่ตาบล
ดอนตะหนิน

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

100,000 จานวน 1 ประชาชนมีแก๊ส
สานักปลัด
อบต.
แห่ง ชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนลดรายใน
ครัวเรือน
100,000 จานวน มีพื้นที่สีเขียวใน
สานักปลัด
อบต.
5,000 ตาบลดอนตะหนิน
ต้น/ปี เพิ่มจานวนขึน้

รณรงค์การปรับปรุงดิน
โดยปลูกพืชหลังการเก็บ
เกี่ยวในพื้นที่ ต.ดอนตะ
หนิน
ปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่
สาธารณะบ้านน้าบ่า

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

100,000
อบต.

จานวน
1,000
ต้น/ปี

ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ
ประจาหมู่บา้ นในเขต
รับผิดชอบ อบต.ดอนตะ
หนิน

3๓๙ ปลูกต้นไม้ตาม
โครงการต่างๆ

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดินในพื้นที่ตาบล สานักปลัด
ดอนตะหนินมี
คุณภาพดีขึ้น
เรื่อยๆ
มีพื้นที่สีเขียวใน
สานักปลัด
ตาบลดอนตะหนิน
เพิ่มจานวนขึน้

-๑๑86.2 การบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

จานวน 1 ประชาชนมีสถานที่
แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม
300,000
จานวน 1 ประชาชนมีสถานที่
อบต.
แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม
100,000 100,000 100,000 จานวน 5 ล้าห้วยสะอาด
อบต
อบต
อบต
แห่ง ปราศจากวัชพืช
สามารถกักเก็บน้า
ได้มากขึ้น
20,000
20,000 20,000
จานวน 2 พื้นที่ในตาบลดอน
อบต.
อบต.
อบต.
ครั้ง
ตะหนินมีความ
สะอาดเรียบร้อยดี

กองช่าง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
100,000
อบต.

ปี 2562
100,000
อบต.

ปี 2563
100,000
อบต.

ปี 2564
100,000
อบต.

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หนองเตยพร้อมปลูกไม้
ดอกไม้ประดับ

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
หนองเตยมีความสะอาดร่ม หนองเตยพร้อมปลูกไม้
รื่นเหมาะสมในการพักผ่อน ดอกไม้ประดับ

300,000
อบต.

3๔๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลาห้วยในตาบล
ดอนตะหนิน
(คลองสวยน้าใส)
๓๔๖ Big Cleaning
Day

เพื่อให้ล้าห้วยสะอาด
กาจัดวัชพืชในลาห้วยใน
ปราศจากวัชพืช ผักตบชวา เขตพื้นที่ตาบลดอนตะ
ไม่ให้ลาห้วยตื้นเขิน
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

100,000
อบต

เพื่อทาความสะอาดในพื้นที่ สถานทีส่ าธารณะ ถนน
สาธารณะหรือตามหมู่บ้าน หมู่บ้าน วัด อบต.ฯลฯ
ในเขตตาบลดอนตะหนิน

20,000
อบต.

๓๔๗ ไถ่กลบตอซัง บ้าน
น้า

เพื่อเป็นการบารุงรักษา
หน้าดินหลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จ

10,000
อบต.

3๔๒ ปรับปรุงภูมิทัศน์

3๔๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระหนองเตย
(บ้านทองหลาง
น้อย)
3๔๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สระสี่เหลี่ยม บ้าน
น้าบ่า

เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความ
สะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การ
พักผ่อน
เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระ
หนองเตยมีความสะอาดร่ม
รื่นเหมาะสมในการพักผ่อน

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน

ไถ่กลบตอซังในพืน้ ที่
การเกษตรของบ้านน้าบ่า

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน 1 พื้นที่มีได้
แห่ง บารุงรักษามีความ
อุดมสมบูรณ์

กองช่าง

กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.
กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.
กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.

-1๑๙6.3 การป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รณรงค์การ
ประชาสัมพันธ์การ
3๔๘
จัดการปัญหาขยะ
ในพื้น
3๔๙ จัดหาถังขยะ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อรณรงค์การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาขยะใน
พื้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
เพื่อให้ประชาชนมีถังขยะ
รองรับขยะในแต่ละ
ครัวเรือน

3๕๐ ก่อสร้างเตาเผาขยะ เพื่อให้ชาวบ้านมีที่เผาขยะ
ภายในหมู่บ้าน
บ้านประจาหมู่บ้าน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
รณรงค์ให้ชาวบ้าน
จัดการปัญหาขยะของแต่
ละหมู่บ้านด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสม
จัดหาถังขยะให้แต่ละ
ครัวเรือนในเขต
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนตะหนิน
ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ประจาบ้านในพืน้ ที่ตาบล
ดอนตะหนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

400,000
อบต.

400,000
อบต.

400,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมี
จานวน จิตสานึกตระหนัก
13 แห่ง ถึงปัญหาขยะและ
ให้ความสาคัญ
100,000 จานวน ประชาชนมีสถานที่
อบต.
13 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม
100,000 จานวน ประชาชนมีสถานที่
อบต.
13 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

กองช่าง

-1๒๐7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปรับปรุงสานักงาน อบต.

200,000
อบต.

-

-

-

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
เก็บเอกสาร ล็อกเกอร์
ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ
ทางาน เก้าอี้ทางาน
ฯลฯ
ก่อสร้างห้องน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ตาม
แบบที่ อบต. กาหนด
3๕๕ จัดทาป้าย
เพื่อไว้สาหรับใช้บริการ
จัดทาป้ายหน่วยงาน
หน่วยงานต่างๆ ใน ประชาชนมาติดต่อราชการ ต่างๆ ในอบต.ดอนตะ
อบต.
ได้สะดวก
หนิน

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

-

50,000
อบต

-

-

-

3๕๑ ปรับปรุงสานักงาน
อบต.

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน อบต. ให้เป็น
สัดส่วนและเป็นระเบียบน่า
อยู่ยิ่งขึ้น
3๕๒ ซื้อครุภัณฑ์
เพื่อให้สานักงานมีความ
สานักงาน (ตู้เก็บ พร้อมในการปฏิบัติงานและ
เอกสาร ล็อกเกอร์ รองรับกับจานวนเอกสารที่
ชั้นวางหนังสือโต๊ะ เพิ่มมากกขึ้นในการใช้
ทางาน เก้าอี้)
บริการของประชาชน
๓๕๓ ก่อสร้างห้องน้าที่ทา เพื่อรองรับการบริการ
การ อบต.
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ปรับปรุง สานักงานมีความ
สานักงาน เป็นระเบียบ
อบต. เรียบร้อยมากขึ้น

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

จัดซื้อ สานักงานมีความ สานักปลัด,
ครุภัณฑ์ พร้อมในการ
กองคลัง,
สานักงาน ปฏิบตั ิงานเพื่อ
กองช่าง
บริการประชาชน ,การศึกษา
มากขึ้น
จานวน 1 ประชาชนได้รับ
กองช่าง
แห่ง ความสะดวกในการ
มารับบริการ
จานวน 5 ประชาชนที่มา
ป้าย ติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก

สานักงาน
ปลัด

-1๒๑งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3๕๖ ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน อบต.เก่า
เป็นห้องประชุม
สภาฯ
3๕๗ ปรับปรุงขยายต่อ
เติมอาคาร
สานักงาน อบต.
3๕๘ จัดซื้อเครื่องสูบน้า
พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ประจา อบต.
ดอนตะหนิน
3๕๙ อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินอาเภอบัว
ใหญ่ (ศพส.อ.บญ.)

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

เพื่อใช้เป็นห้องประชุมสภา
อบต. หรือใช้ในการจัด
ประชุมระดับตาบลและใช้
ในการจัดกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อขยายต่อเติมอาคาร
สานักงาน อบต.รองรับการ
บริการประชาชน

ปรับปรุปรับปรุงอาคาร
สานักงาน อบต.เก่าเป็น
ห้องประชุมสภา อบต.
(ตามแบบแปลนของ
อบต.)
ปรับปรุงขยายต่อเติม
อาคารสานักงาน อบต.

500,000
อบต.

-

-

-

200,000
อบต.

-

-

-

เพื่อป้องกันน้าท่วมในพื้นที่
ลุ่มในตาบลดอนตะหนิน
แก้ไขปัญหาน้าท่วมพืน้ ที่
เกษตรกรได้
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
อาเภอบัวใหญ่ ในการ
เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

จัดหาเครื่องสูบน้าประจา
อบต.

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000 จานวน ประชาชนที่ประสบ สานักปลัด,
อบต.
1 เครื่อง ภัยน้าท่วมได้รับ
ความช่วยเหลือ

อุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินอาเภอบัว
ใหญ่ (ศพส.อ.บญ.)

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1 สามารถรองรับการ กองช่าง
หลัง จัดประชุมสภา
อบต.และการ
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ
จานวน 1 รองรับการ
สานักปลัด
ครั้ง
ให้บริการ
ประชาชน

จานวน 1 จานวนเยาวชน
สานักปลัด
ครั้ง
กลุม่ เสี่ยงติดยาเสพ
ติดในพื้นทีน่ ้อยลง

-1๒๒งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

รื้อถอนอาคารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

100,000
อบต.

-

-

100,000 จานวน 1 สภาพภูมิทัศน์
อบต.
หลัง ภายใน อบต.มี
ความเป็นเรียบร้อย

เพื่อรองรับการขยายตัวของ ก่อสร้างโรงจอดรถ
อบต.และให้มีที่จอดรถ
สาหรับผู้มาติดต่อ
สาหรับผู้มาติดต่อราชการ ราชการและสาหรับ
เจ้าหน้าที่
3๖๒ ก่อสร้างรั้ว/
เพื่อให้ อบต.ดอนตะหนิน ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
ซ่อมแซมรั้ว
มีรั้วล้อมรอบที่มั่นคงถาวร อบต.ดอนตะหนิน
ล้อมรอบ อบต.ดอน เป็นสัดส่วน
พร้อมซ่อมแซมส่วนที่
ตะหนิน
ชารุด

200,000
อบต.

-

-

500,000
อบต.-

-

-

100,000 จานวน 1 อบต.มีสถานที่จอด กองช่าง
อบต.
แห่ง รถ ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รบั ความ
สะดวก
สานักปลัด
จานวน 1 อบต.ดอนตะหนิน
มีรั้วล้อมรอบที่มั่นคง
แห่ง

3๖๓ จัดทาป้ายแสดง
แนวเขต อบต.

จัดทาป้ายแสดงแนวเขต
อบต.ดอนตะหนิน

จัดทาป้ายแสดงแนวเขต
อบต.ดอนตะหนิน

50,000

-

-

จานวน มีป้ายบอกแนวเขต
10 ป้าย อบต.ดอนตะหนิน

กองช่าง

3๖๔ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
พร้อมรางระบายน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงบริเวณรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความมั่นคงและมีความ
ปลอดภัย

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์พร้อมราง
ระบายน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านทองหลางน้อย

300,000
อบต.

-

-

จานวน 1 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
แห่ง เล็กมีความปลอก
ภัย

กองช่าง

3๖๐ รื้อถอนอาคารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
3๖๑ ก่อสร้างโรงจอดรถ

เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์
ภายใน อบต.ดอนตะหนิน
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ปี 2564
กองช่าง

ถาวรเป็นสัดส่วน
ป้องกันการบุกรุก
ของสัตว์

อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1๒๓งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3๖๕ ก่อสร้างบ้านพัก
พนักงาน อบต.

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

3๖๘ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
บริเวณที่ทาการ
อบต.

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2563

ปี 2564

เพื่อจัดหาบ้านพักให้กับ
ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 1,000,000 1,000,00
0
พนักงานส่วนตาบลดอนตะ ส่วนตาบล แบบห้องแถว
อบต.
อบต.
หนิน
ตามแบบที่ อบต.กาหนด

1,000,00
0
อบต.

100,000 จานวน 1 พนักงานส่วนตาบล กองช่าง
อบต.
ห้องแถว ดอนตะหนินมี
บ้านพักใกล้
สานักงานมีความ
สะดวกมากขึ้น
100,000 จานวน 1 ประชาชนได้รับ
สานักปลัด
อบต.
ชุด
ข้อมูลรับข่าวสาร
กิจกรรมของ อบต.
ได้ทันท่วงที่
ปรับปรุง ประชาชนผู้มารับ สานักปลัด
ภูมิทัศน์ บริการมีความ
ภายใน
สะดวกรวดเร็วขึ้น
อบต.

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ประชาสัมพันธ์แบบติด
รถยนต์ พร้อมอุปกรณ์

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมทิ ัศน์ จัดทาสวนหย่อม จัดทา
ภายใน อบต. ให้น่าอยู่
สถานที่ให้ดูเป็นระเบียบ
ยิ่งขึ้น
เรียบร้อย จัดทาสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ป้าย
หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ
เพื่อรองรับการให้บริการ
ก่อสร้างลาน
ประชาชนที่มาติดต่อ
เอนกประสงค์บริเวณที่
ราชการ
ทาการ อบต.ดอนตะ
หนิน

ปี 2561

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ปี 2562

3๖๖ จัดหาเครื่องขยาย เพื่อใช้ติดตั้งกับรถและใช้
เสียงประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจการของ
แบบติดรถยนต์
อบต.ดอนตะหนิน
3๖๗ ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในอบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000
อบต.

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

จานวน 1 ประชาชนมาติดต่อ
แห่ง
ราชการมีความ
สะดวกมากยิ่งขึน้

กองช่าง

-1๒๔งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

3๖๙ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับ
อาเภอ

เพื่ออุดหนุนศูนย์รวบรวม
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลระดับอาเภอ

3๗๐ อุดหนุนกิ่งกาชาด
อาเภอบัวใหญ่

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เป็นค่าช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย ราษฎร
ยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
เป็นค่าช่วยเหลือบรรเทา
ทุกข์ผู้ประสบภัย ราษฎร
ยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส

3๗๑ อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนศูนย์ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับ
อาเภอ ในเขตอาเภอบัว
ใหญ่
อุดหนุนกิ่งกาชาดอาเภอ
บัวใหญ่เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
ราษฎรยากจน คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส
อุดหนุนกาชาดจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎร
ยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

18,000
อบต.

18,000
อบต.

18,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

100,000 อุดหนุน
อบต.
กิ่งกาชาด
อาเภอบัว
ใหญ่

การบริหารงานของ สานักปลัด
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5,000
อบต.

5,000
อบต.

5,000
อบต.

100,000
อบต.

การบริหารงานของ สานักปลัด
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2564
จานวน 1 การบริหารงาน
ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอาเภอเป็นไป
อย่างเรียบร้อย

อุดหนุน
เหล่า
กาชาด
จังหวัด
นครราชสี
มา

กองคลัง

-1๒๕7.2 ส่งเสริมการพัฒนาของท้องถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
100,000
อบต.

3๗๒ สนับสนุนวารสาร
สิ่งพิมพ์ /
หนังสือพิมพ์

เพื่อสนับสนุนการอ่าน
หนังสือและรับรู้ข่าวสาร
บ้านเมือง

ทั้ง 13 หมู่บ้าน
สานักงาน อบต. และ
โรงเรียนในเขตบริการ

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

3๗๓ จัดซื้อคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อรองรับการให้บริการ
กับประชาชนในพืน้ ที่

คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์

120,000
อบต.

-

-

3๗๔ จัดทาวารสาร
สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ อบต.
3๗๕ จัดซื้อระบบเครื่อง
เสียงพร้อม
ไมโครโฟนติดตั้งใน
ห้องประชุมสภาฯ

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทุกรอบปี

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม
ของ อบต. และให้บริการ
ประชาชน

จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมไมโครโฟนติดตัง้ ใน
ห้องประชุม

200,000

-

-

อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนทุก
หมู่บ้านพนักงาน
รับรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์
จานวน สานักงานมีความ
4 ชุด
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
100,000 จานวน 2 ประชาชนรับรู้
อบต.
ครั้ง
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
-

จานวน
13
หมู่บ้าน

จานวน 1 ประชาชนรับทราบ
ชุด
ข้อมูล ข่าวสาร ได้
อย่างทั่วถึงและทัน
ต่อเหตุการณ และ
มีห้องประชุมที่มี
มาตรฐาน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด
,คลัง,ช่าง,
การศึกษา
สานักปลัด
สานักปลัด

-1๒๖งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

3๗๖ อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและ
กฎหมายทั่วไป

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยว
พรบ.ข้อมูลข่าวสารและ
กฎหมายทั่วไปที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันให้กับ
ประชาชนในตาบลดอนตะ
หนิน

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชน
ในตาบลดอน
ตะหนิน

20,000
อบต.

-

-

3๗๗ อบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่

เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่สาหรับ
สมาชิกสภาฯและบุคลากร
ดอนตะหนิน

๓๐0,000
อบต.

-

-

3๗๘ ฝึกอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงาน
ลูกจ้าง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ
อสม.

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภา ฯ พนักงาน ลูกจ้าง
กลุ่มผู้สูงอายุ
อสม. ได้รับการอบรม
เพิ่มพูนความรู้ในการ
บริหารงานและเพิ่มระสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน

จัดอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาหรับ
สมาชิกสภาฯและ
บุคลากร อบต.ดอนตะ
หนิน
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
กลุ่มผู้สูงอายุ อสม.และ
พนักงานทุกคน

250,000
อบต.

250,000
อบต.

250,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2564
100,000 จานวน 1 ประชาชนได้รับรู้
อบต.
ครั้ง/ปี เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและ
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร
100,000 จานวน สมาชิก สภาฯ .
อบต.
2 ครั้ง/ปี และบุคลากร
เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
ยิ่งขึ้น
จานวน 1 ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานมี
ครั้ง

ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-1๒๗-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3๗๙ โครงการท้องถิ่น
สัมพันธ์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ใน
ระหว่าง อปท.ในเขต
เขตอาเภอบัวใหญ่ โดยมี
อาเภอบัวใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย ผูบ้ ริหาร
สมาชิก และพนักงาน
ส่วนตาบล

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

100,000
อบต.

3๘๐ จัดซื้อเครื่องสูบน้า
มอเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน

จัดหาเครื่องสูบน้า
มอเตอร์ไฟฟ้าประจา
อบต.

๕0,000
อบต.

-

-

-

จัดซื้อพัดลมโรงงาน
อุตสาหกรรม แบบมีขา
ตั้ง ขนาด 30 นิ้ว

๓0,000
อบต.

-

-

3๘๑ จัดซื้อพัดลมโรงงาน เพื่อใช้ในกิจการของ
อุตสาหกรรมแบบมี องค์การบริหารส่วนตาบล
ขาตั้ง
ดอนตะหนิน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน สร้างความ
11 แห่ง สามัคคีระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่น
และข้าราชการ
ลูกจ้างในเขต
อาเภอบัวใหญ่
จานวน การบริหารงาน
1 เครื่อง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
จานวน 5 การบริหารงาน
ตัว
ขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-1๒๘งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

200,000
อบต.

-

-

-

3๘๓ จัดซื้อ เก้าอี้ประจา เพื่อใช้ในงานกิจกรรม ของ จัดซื้อเก้าอี้ แบบ
อบต.
อบต.และให้บริการ
พลาสติก
ประชาชนยืม

60,000
อบต

-

-

-

3๘๔ จัดซื้อโต๊ะ
เพื่อใช้ในงานกิจการของ
เอนกประสงค์ แบบ อบต. ในการดาเนินการ
ขาพับได้
ต่างๆ

จัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์
แบบขาพับได้

30,000
อบต.

-

-

-

3๘๕ จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

เพื่อใช้ทาความสะอาดใน
สานักงาน
อบต.ให้มีความรวดเร็ว

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น

8,000
อบต.

-

-

-

3๘๖ จัดซื้อเก้าอี้นวม
หรือเก้าอี้ที่ใช้
สาหรับประชุม
อบรมสัมมนา

เพื่อใช้ในสานักงาน อบต.
ในการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ

จัดซื้อเก้าอี้นวมหรือเก้าอี้
ที่ใช้สาหรับประชุมอบรม
สัมมนา

20,000
อบต.

-

-

-

3๘๒ จัดซื้อเต๊นประจา
อบต.

เพื่อใช้ในงานกิจกรรมของ
อบต. และให้บริการ
ประชาชนยืม

จัดซื้อเต๊นประจา อบต.
จานวน 4 หลัง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวน
4 หลัง

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของอบต.มี
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
จานวน การจัดกิจกรรม
300 ตัว ต่างๆ ของอบต.มี
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
จานวน การจัดกิจกรรม
15 ตัว ต่างๆ ของอบต.มี
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
จานวน สานักงาน อบต.มี
1เครื่อง ความสะอาดมาก
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด

จานวน ประชาชนผู้มา
50 ตัว ติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-1๒๙งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนินและไว้บริการ
ประชาชน
3๘๘ จัดซื้อคูลเลอร์น้า เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
อลูมิเนียม
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนินและไว้บริการ
ประชาชน
3๘๙ จัดฝึกอบรมให้
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน
ความรู้กับกลุ่มผู้นา การปฏิบัติงานระหว่าง
ตาบลดอนตะหนิน องค์กรท้องถิ่นกับกลุ่มผู้นา
ในชุมชน
3๙๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
เพื่อรักษาความปลอดภัยใน
สว่างภายใน อบต. สถานที่ราชการและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
Seagull ดิจิตอล ขนาด
ความจุ 8.5 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง
จัดซื้อคูลเลอร์น้า
อลูมิเนียม
ขนาดความจุ 36.6 ลิตร

5,000
อบต.

-

-

-

8,000
อบต.

-

-

-

จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
ผู้นาในตาบลดอนตะ
หนิน เช่น กลุ่ม อสม.
กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายใน อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

-

-

3๙๑ ก่อสร้างถนน
เพื่อถนนได้มาตรฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ราชการเป็น
ภายใน อบต.
ระเบียบเรียบร้อย

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

3๘๗ จัดซื้อถังต้มน้า
ไฟฟ้า
Seagull ดิจิตอล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 การจัดกิจกรรม
สานักปลัด
เครือ่ ง ต่างๆ ของอบต.มี
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
จานวน 4 การจัดกิจกรรม
สานักปลัด
ถัง
ต่างๆ ของอบต.มี
ความสะดวก
รวดเร็วขึ้น
ผู้นา 13 การประสานงาน
สานักปลัด
หมู่บ้าน และการปฏิบตั ิงาน
ของ อบต.เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
10 จุด
-

สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

จานวน 3 สถานที่ราชการมี
สาย ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักปลัด

กองช่าง

-1๓๐งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

3๙๒ จัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในกิจการประปา จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น มอเตอร์
สาหรับใช้ในกิจการ ขององค์การบริหารส่วน ปัม้ น้า เครื่องไดโวท์ มอ
ประปา
ตาบลดอนตะหนิน
แปลงเครื่องไฟ ฯลฯ หรือ
ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในกิจการ
ประปาของ อบต.
3๙๓ ก่อสร้างรางระบาย เพื่อระบายน้าที่ท่วมขัง ก่อสร้างรางระบายบริเวณที่
น้าภายใน อบต.
บริเวณที่ทาการ อบต. ทาการองค์การบริหารส่วน
ดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
ตาบล

200,000
อบต.

-

-

-

จานวน 2 ประชาชนมีนา้
แห่ง สะอาดสาหรับ
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ

200,000
อบต.

-

-

-

จานวน 1 สถานที่ราชการมี
แห่ง ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักปลัด

3๙๔ สนามกีฬาใน อบต. เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้
ก่อสร้างสนามกีฬา ลาน
เล่นกีฬา ออกลาลังกาย กีฬา โรงยิมเอนกประสงค์
ของประชาชนและ
ฯลฯ ภายในบริเวณที่ทาการ
เยาวชนในพื้นที่
อบต.ดอนตะหนิน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

-

จานวน
๑ แห่ง

ประชาชนและ
เยาวชนได้มีที่เล่น
กีฬาและออกกาลัง
กายห่างไกลยาเสพ
ติด

สานักปลัด

๓๙๕ เครื่องตัดหญ้า

เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบ
เหวี่ยง แบบ 4 จังหวะ
จานวน 2 ตัว

20,000
อบต.

-

-

-

จานวน
2 ตัว

สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักปลัด

๓๙๖ เครื่องพ่นหมวกควัน

เพื่อใช้ในควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
จานวน 2 เครื่อง

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

จานวน ๒ ปัญหาใข้เลือดออก
เครือ่ ง
ในพืน้ ที่ตาบลดอน
ตะหนินลดลง

สานักงาน
ปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-1๓๑งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

200,00
อบต.

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1
ครั้ง

จานวน 1 การปฏิบัติงานของ
คัน
อบต.มีความ
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
จานวน 1 การปฏิบัติงานของ
คัน
อบต.มีความ
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
จานวน 1 การปฏิบัติงานของ
เครื่อง อบต.มีความ
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

๓๙๗ เครื่องปรับอากาศ

เพื่อสาหรับติดตั้งที่
สานักงาน อบต.และศูนย์
พัฒนาเด็กบ้านทองหลาง
น้อย

3๙๘ รถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.เป็นไปด้วยความ
สะดวกและเร็วมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
อบต.เป็นไปด้วยความ
สะดวกและเร็วมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อใช้ในกิจการ อบต.เลื่อย จัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้
ยนต์ตัดไม้แบบมือจับ
แบบมือจับ จานวน 1
เครื่อง

800,000
อบต.

-

-

-

40,000
อบต.

-

-

-

20,000
อบต.

-

-

-

เพื่อกักเก็บน้าสาหรับใช้ใน
องค์การบริหารส่วนตาบล

๒๐๐,๐๐๐
อบต.

3๙๙ รถมอเตอร์ไซค์

๔๐๐ เลือ่ ยยนต์ตัดไม้
แบบมือจับ
๔๐๑ ก่อสร้างที่พักถัง
น้าประปา

จัดหาเครื่องปรับ-อากาศ
เพื่อติดตั้งในสานักงาน
อบต.ดอนตะหนินและ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
ทองหลางน้อย
จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ไว้ใช้กิจการของ อบต.
ของกองคลัง
จานวน 1 คัน
จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์
ขนาด 110 ซีซี จานวน
1 คัน

ก่อสร้างที่ที่พักน้าประปา
บริเวณที่ทาการ อบต.ทา
แบบที่ อบต.กาหนด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเมื่อ
มาติดต่อราชการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองคลัง

กองช่าง

กองคลัง

-1๓๒งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ก่อสร้างป้ายชื่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน บริเวณทางเข้าเขต
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน
(จากถนนมิตรภาพ)
๔๐๓ ก่อสร้างอาคารพัสดุ เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บ
ก่อสร้างอาคารพัสดุ ทีท่ า
องค์การบริหารส่วน พัสดุ ขององค์การบริหาร การองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ส่วนตาบลดอนตะหนิน ตาบลดอนตะหนิน

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1 ผู้ที่มาติดต่อ
ป้าย
ราชการได้รบั ความ
สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

กองช่าง

๔๐๔ ก่อสร้างป้อมยาม
ประจาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน
๔๐๕ ปรับปรุงอาคารและ
ทาสีโรงสูบ
น้าประปา

ก่อสร้างป้อมยามประจาที่
องค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

-

ปรับปรุงอาคารและทาสีโรง
สูบน้าประปาบ้าน
ทองหลางน้อยและประปา
บ้านกระเบื้อง

300,000
อบต.

-

-

จานวน 1 อบต.มีอาคารเก็บ
หลัง
ของพัสดุ มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยยิ่งขึ้น
จานวน 1 การดูแลสถานที่
แห่ง
ราชการมีความมี
ความปลอดภัย
ได้รับยิ่งขึ้น
จานวน 1 อาคารโรงสูบ
ครั้ง
น้าประปาได้รับ
การบารุงรักษาดี
ยิ่งขึ้น

๔๐๒ ก่อสร้างป้ายชื่อ
เพื่อเป็นป้ายติดตัง้ ให้ผู้
องค์การบริหารส่วน สัญจรไปมาได้รู้ ว่าได้
ตาบลดอนตะหนิน เข้ามาในพื้นทีต่ าบลดอน
ตะหนิน

เพื่อใช้เป็นป้อมยาม
ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล
ความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ
เพื่อปรับปรุงโรงสูบ
น้าประปาของอบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง

-1๓๓7.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณและที่มา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๔๐๖ อบต. พบประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาของ
มวลชนสัมพันธ์
ประชาชนและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
ประชาชน
๔๐๗ โครงการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์การ เกี่ยวกับการเสียภาษีต่าง ๆ
เสียภาษีและผลการ ที่จะนาไปพัฒนาพืน้ ที่
เสียภาษี
๔๐๘ โครงการสารวจ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ข้อมูลเร่งรัดการ
จัดเก็บภาษีในแต่ละปี
จัดเก็บภาษี
๔๐๙ โครงการจัด
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
กิจกรรมต่อต้านยา ของรัฐบาลในการแก้ไข
เสพติดตามนโยบาย ปัญหายาเสพติดทาให้
รัฐบาลในการแก้ไข ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ปัญหายาเสพติด
๔๑๐ โครงการจัดเวที
เพื่อให้ประชาชนตาบลดอน
ประชุมประชาคม ตะหนินมีสว่ นร่วมในการ
หมู่บ้านและ
ออกความคิดเห็นและมี
ระดับตาบล
ส่วนร่วมในการบริหารงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมู่บ้านทัง้ 13 หมู่บ้าน

ประชาสัมพันธ์การเสีย
ภาษีและผลการเสียภาษี

ปี 2561 ปี 2562
30,000 30,000
อบต.
อบต.
5,000
อบต.

5,000
อบต.

ปี 2563
30,000
อบต.
5,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2564
100,000 จานวน 1 พนักงานและ
อบต.
ครัง้
ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน
5,000 จานวน 1 ประชาชนให้ความ
อบต.
ครั้ง
ร่วมมือในการเสีย
ภาษี

ข้อมูลภาษีต่าง ๆ ของแต่ 100,000 100,000
ละหมู่บ้าน เพื่อทาแผนที่
อบต.
อบต.
ภาษี
จัดกิจกรรมรณรงค์
100,000 100,000
อบต./
ต่อต้านยาเสพติดภายใน อบต./อุดหนุน
เฉพาะกิจ
อุดหนุน
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

100,000

100,000

เฉพาะกิจ

อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

จัดกิจกรรมประชาคม
หมู่บ้าน/ตาบล

30,000
อบต.

30,000
อบต.

100,000
อบต.

30,000
อบต.
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กองคลัง

การจัดเก็บภาษีมี
กองคลัง
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ครัวเรือนในตาบล สานักปลัด
ที่ปลอดยาเสพติดมี
ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
ประชาชนมีส่วน
สานักปลัด
ร่วมและร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการ
บริหารงานของ
อปท.

-๑๓๔ -

ส่วนที่ 6
การติดตามประเมินผล
เนื่ องด้ว ยการติดตามประเมิน ผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ สาคัญอย่างหนึ่งในการดาเนินงานพัฒ นา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน จึงจาเป็นต้องมีองค์กรที่ทาหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการพัฒนา
สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ฯ ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งสมาชิกสภาฯ
ที่คัดเลือกกันเอง ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก หัวหน้าส่วนที่คัดเลือก
กันเอง รวมทั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นคั ดเลื อก โดยให้ กรรมการคัดเลื อกประธานและเลขานุ การซึ่ งการที่
คณะกรรมการจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ได้อย่างแท้จริง
หน่วยงานดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการกากับดูแลของปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลและผู้บริหารดังนี้
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) กองคลัง
(3) กองช่าง
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 28,29 และ 30 กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ที่สภาฯคัดเลือกกันเองจานวน 3 คน)
เป็นกรรมการ
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน)
เป็นกรรมการ
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ที่ผู้บริหารคัดเลือกกันเองจานวน 2 คน) เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง (จานวน 2 คน
เป็นกรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ผู้บริหารคัดเลือกกันเองจานวน 2 คน)
เป็นกรรมการ
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
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-๑๓๕คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งจากได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้มีคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ที่ 883/ 255๙
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 255๙ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 ข้อ 28 ประกอบด้วย
(1) นายจวน ประจง
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประธานกรรมการ
(2) นางโศภนิศ นาดี
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย
กรรมการ
(3) ร.ต.ต.สัญญา ราศรีงาม
ตารวจป้อมยามดอนตะหนิน
กรรมการ
(4) นายสมพงษ์ บุญวิจิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(5) นายสมาน แก้วดอนรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(6) นายสมชาย บุญภักดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
(7) นางสุจริตรตรา ชัยสิทธิ์
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(8) นายกาจัด ศรีนอก
ผู้แทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(9) นายธงชัย ฤทธิศร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นายเอนก หิรัญโรจน์
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
(11) นายมงคล มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิ ดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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-๑๓๖การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนตะหนิน โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ
3.1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์
การกาหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมิน
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินได้กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เป็นรายไตรมาส ดังนี้
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
โดยจะดาเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อประกาศ
ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยเน้ นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่ ว นตาบลดอนตะหนิน มี
ศักยภาพที่จะสามารถดาเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้า
จาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อที่จะนามาจัดทาเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

