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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61-๒๕65)
-----------------------------------------ด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕61-๒๕65) ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒๕61 ข้อ ๑๗ และสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิ น สมัยสามัญที่ ๒ ประจาปี ๒๕62 ครั้งที่ ๑/๒๕62 เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน ๒๕62 ไปแล้วนั้น
อาศัยอานาจตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิ น จึ งขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61-๒๕65) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕62

(ลงชื่อ)........................................................
( นางโชติกา สาอุตม์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
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คานา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 25๕๙ “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น “แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ” หมายความว่า แผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ที่กาหนด
วิสั ย ทั ศ น์ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด ค่ า เป้ าหมาย และกลยุ ท ธ์ โดยสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาตร์การพัฒนาขอองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
ตาบล แผนพั ฒ นาหมู่บ้ านหรื อแผนพั ฒ นาชุม ชน อัน มี ลั กษณะเป็น การกาหนดรายละเอี ยดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นสาหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีมีความก้าวหน้าต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
และให้ ห มายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ ยนแปลงแผนพัฒ นาท้ องถิ่น (ข้อ ๒๒) เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒ นาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจาเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(๒) คณะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหาร
(๓) ผู้ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาร่ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ เพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิ น จึงได้ จัด ท าแผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น (พ.ศ.25๖๑2565) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาท้องถิ่นและการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งแผน
ดังกล่าวได้ประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน 25๖๒
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีภารกิจสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น รวมถึงได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้เกิดปัญหาและความต้องการของประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งปัญหาและความต้องการดังกล่าวนั้น มีความ
เร่งด่วนจึงต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มี
การจั ด ทาแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เสร็จเรียบร้อยแล้ ว แต่เนื่ องจากช่วงฤดูฝ นเกิ ดเหตุ
อุทกภัย ทาให้ถนนเกิดความชารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ จึง มีความจาเป็นต้องเพิ่มโครงการ/กิจกรรม
เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕65) เพื่อจะให้สามารถดาเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง
ได้โดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายต่อไป
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บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒ นาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา อันมีลั กษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง
แนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒ นาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่
จะต้องนามาดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ นอกจากนี้ แผนพัฒนา
ท้องถิ่น เป็น แผนที่มีความสั มพัน ธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒ นาเป็ น เครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยนาโครงการ/
กิจกรรม จากแผนพัฒ นาท้องถิ่น ในปีที่จะทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ไปจัดทางบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบครบถ้วน และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1) แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3) เพื่อแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในท้องถิ่น
4) เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
5) เพื่อเป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
6) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น มี 7 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทาแผน
หน่ วยงานที่รั บ ผิ ดชอบการจั ดทาแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ดาเนิน การเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นต่อคณะผู้บริหาร โดยกาหนดทรัพยากรในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และกาหนดปฏิทินงานไว้
อย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาคมท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุน แผนพัฒนาท้องถิ่น จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อาเภอและนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒ นาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่นจัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นครั้ง
แรก ให้ เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒ นา แนวทางการพัฒ นา ที่ส มควร
นามาใช้เป็นแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจั ดทาโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-6แผนพัฒ นาท้องถิ่น สาหรับปี ต่อไป ให้ เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒ นาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งสามารถ
เพิ่มเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการสารวจ
และเก็บข้อมูลที่จาเป็น ต่อการจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อนามาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒ นาโครงการ/
กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคโดยใช้เทคนิค SWOT
2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
กิจกรรมที่ 1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
กิจกรรมที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
กิจกรรมที่ 3 การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
กิจกรรมที่ 4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วง
ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงท้องถิ่น โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุป ระสงค์ของ
แนวทางการพัฒนาในช่วง
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒ นาในช่วง มาจัดทา
รายละเอียดโครงการ ในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัด
ความสาเร็จ โดยเน้ นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒ นาท้องถิ่น
เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น จัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมีเค้าโครง ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล
คณ ะกรรมการสนั บ สนุ นก ารจั ด ท าแผน พั ฒ น าท้ องถิ่ น จั ด ป ระชุ ม เวที ป ระช าคมซึ่ ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเสนอร่าง
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น และรับ ฟั งความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ และนาไปปรับ ปรุงแผนพั ฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี ให้
สมบูรณ์คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
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ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกับประชาคมท้องถิ่น กาหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา รวมทั้งสอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา
ความต้องการ และข้อมูลนามาจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้ว
ผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาอย่างรอบ
ครอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนั บสนุน และเป็นอุป สรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนิ น งานและใช้ทรัพยากรบริห ารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อเกิดประโยชน์อย่างสู งสุดต่อ
ประชาชนในท้องถิ่น
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ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
1.1 ประวัติความเป็นมา ตาบลดอนตะหนินเป็นตาบลหนึ่งของอาเภอบัวใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอาเภอบั วใหญ่ เป็ น ตาบลเก่าแก่ตาบลหนึ่ง ตาบลดอนตะหนินในสมัยโบราณเดิมเป็นอาเภอ
“ด่านนอกเก่า” ซึ่งย้ายมาจากอาเภอด่านนอกเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านหินเงิ้ม ตาบลดอนยาวใหญ่ อาเภอโนนแดง
(ในปัจจุบัน) ต่อมาได้ย้ายอาเภอด่านนอกเก่า มาตั้งอยู่ที่บ้านทองหลางใหญ่ (บ้านทองหลางน้อย หมู่ 1 ใน
ปัจจุบัน) และมีข้าราชการที่ทางานอยู่ที่อาเภอด่านนอก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านดอนตะหนิน เมื่อกรมการ
ปกครองได้ย้ายอาเภอด่านนอกไปตั้งอยู่ ที่บ้านตลาดเก่า ตาบลบัวใหญ่ ในปัจจุบันอาเภอด่าน-นอกที่ตั้งอยู่ที่
บ้านทองหลาง-ใหญ่ ก็ได้เปลี่ยนเป็นตาบล ตามระบบการปกครองและได้ตั้งชื่อตาบลตามชื่ อหมู่บ้านราชการ
ที่พักอาศัยอยู่เป็น“ตาบลดอนตะหนิน” สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ปั จ จุ บั น ต าบลดอนตะหนิ น มี จ านวนหมู่ บ้ า น 13 หมู่ บ้ า น มี ลั ก ษณะชุ ม ชนและวิ ถี ชี วิ ต เป็ น
ครอบครัวเกษตรกร ทานาเป็นอาชีพหลัก มีการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มก้อน มีความผูกพันเป็นเครือญาติ มี
จานวนประชากร 4,247 คน และมีจานวนครัวเรือน 1,193 ครัวเรือน มีนายวุฒิพงษ์ ประจิตรเป็นกานัน
1.2 ข้อมูลทั่วไป
(1) ท าเลที่ ตั้ ง ต าบลดอนตะหนิ น อ าเภอบั ว ใหญ่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า อยู่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดห่างจากจังหวัด 74 กิโลเมตรและอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
อาเภอบัวใหญ่ห่างจากอาเภอบัวใหญ่ 14 กิโลเมตร
(2) เนื้อที่มีเนื้อที่ทั้งหมด 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
(3) ภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับที่สูงดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทานาทาไร่ มีทุ่งนา สลับ
ป่าละเมาะ
(4) จานวนหมู่บ้านในเขตตาบลดอนตะหนิน จานวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้
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
หมู่ที่ 10 บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 11 บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 12 บ้านกรวย
หมู่ที่ 13 บ้านเกาะ
………………… ………
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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

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

(5) ประชากร จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสานักทะเบียน
ราษฎร์ของตาบลดอนตะหนิ น จานวนทั้งสิ้น 4,247 คน แยกเป็น ชาย 2,091 คน หญิ ง
2,156 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150.66 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
1,193 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จ ากตารางเปรียบเทียบจากข้อมูล ทะเบียนราษฎร อาเภอบัว ใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือน พฤศภาคม พ.ศ. 256๒ ดังนี้
หมู่บ้าน
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

ชาย
245
65
199
286
85
111
182
138
288
233
136
66
57

หญิง
289
59
211
268
70
127
193
142
297
243
132
66
59

รวม
534
124
410
554
155
238
375
280
585
476
268
132
116

รวม

2,091

2,156

4,247
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-10(6) จานวนหลังคาเรือนแยกตามหมู่บ้านในตาบลดอนตะหนิน จากข้อมูลทะเบียนราษฎร
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
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)
162
29
115
152
55
50
104
82
155
123
95
37
34
1,193

1.3 สภาพทางเศรษฐกิจ
(1) อาชีพ => เกษตรกรรม ทานา ทาไร่
(2) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
=> ปั๊มน้ามัน
1 แห่ง
=> โรงสี
19 แห่ง
=> ร้านค้า
32 แห่ง
1.4 สถานภาพทางสังคม
(1) การศึกษา => โรงเรียนประถม 4 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย
2. โรงเรียนบ้านกู่
3. โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
4. โรงเรียนบ้านโคกน้อย
(2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา => วัด / สานักสงฆ์ 6 แห่ง
1. วัดศรีสุภณ (บ้านทองหลางน้อย)
2. วัดศรีจันทร์เจริญธรรม (บ้านกู่)
3. วัดน้าบ่าวนาราม (บ้านน้าบ่า)
4. วัดศิริมงคล (บ้านโนนนางาม)
5. วัดชัยศิริสังฑราม (บ้านกระเบื้อง)
6. วัดศิริมงคลชัย (บ้านโคกสะอาด)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-11(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
=> ป้อมยามตารวจ 1 แห่ง
1.5 การบริการพื้นฐาน
(1) การคมนาคม
=> ถนนทางลาดยาง
4
=> ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 36
=> ถนนลูกรัง
15
=> ถนนดิน
11

สาย
สาย
สาย
สาย

(2) การโทรคมนาคม
=> ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บ้าน 13 แห่ง
(3) การไฟฟ้า
=> ไฟฟ้าเข้าถึง 13 หมู่บ้าน
(4) แหล่งน้าธรรมชาติ
=> ลาน้า / ลาห้วย 9 สาย
=> บึง / หนอง 3 แห่ง
(5) แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
=> ฝาย 8 แห่ง
=> คลอง 10 สาย
=> สระน้า 12 แห่ง
=> บ่อบาดาล 15 แห่ง
=> ประปา 7 แห่ง
1.6 การสาธารณสุข
(1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จานวน 3 คน
(2) อสม. จานวน 76 คน
1.7 ข้อมูลอื่นๆ
(1) ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
=> ป่าสาธารณะ 1 แห่ง
2. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของตาบล
2.1 ศักยภาพด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
(1) คณะผู้บริหาร
1. นางโชติกา สาอุตม์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-12(2) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
1. นายทองศูนย์ พรมมานอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายสมาน แก้วดอนรี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายสมพงษ์ บุญวิจิตร
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.หมู่ท่ี 3
9. นายประเสริฐ กรวยสวัสดิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 4
10. นายหลอม เกิดโมลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5
11. นางสมบูรณ์ การบรรจง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5
1๒. นายเลียง สร้อยนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6
1๓. นายทศ
ขาวกลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7
1๔. นายประจวบ ลาดบัวใหญ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7
1๕. นายธเนศ อ่องพิมาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8
1๖. นายณรงค์ ช่วยพรมราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8
1๗. นายสมชาย บุญภักดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
1๘. นายสาลี เขตคาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
๑๙. นางสาวอรอนงค์ พันธกัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
2๐. นายวันชัย ชัยพิบูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
2๑. นางชิน
สุวรรณนิตย์กุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
2๒. นายสายชล เสาทองหลาง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
2๓. นายแสน จอนดอน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
2๔. นายแดน บรรจงนอก
สมาชิกสภ อบต.หมู่ที่ 13
(๓) พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างปัจจุบัน มีจานวน 26 คน และส่วนราชการจานวน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สานักปลัด จานวน 10 คน
1. นายเอนก
หิรัญโรจน์
หัวหน้าสานักปลัด
2. นายมงคล
มุ่งมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นางปรางค์ทิพย์
จัดนอก
นักพัฒนาชุมชน
4. นางสาวกานต์ชนก แก้วอุดร
นักจัดการงานทั่วไป
5. นางสาวอรทัย
ไชยนอก
นักวิชาการสาธารณสุข
6. นางนภาพร
จงนอก
นักทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวเกศินี
ฐานวิสัย
เจ้าพนักงานธุรการ
8. นางสาวจุฬาวรรณ วัฒนกิจสว่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
9. นายนพดล
การบรรจง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
๑๐. นางสาวกิติมาภรณ์ เถียนนอก
คนงานทั่วไป
๑๑. นายบัณฑิต
นามบุรี
คนงานทั่วไ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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1. นางสาวพรทิพย์
2. นางสาวรุ่งทิวา
3. นางศรัญญา
4. นางสาวสุภาพ
5. นางชญาณ์นันท์
6. นางสาวกนกวรรณ

คน
ท้าวนอก
พิมพ์ทอง
เวชยันต์
ประจง
ทองดีนอก
หมั่นกิจ

นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลจ.)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ส่วนที่ 3 กองช่าง จานวน 5 คน
1. นายสันติ
ท้าวนอก
2. นายสินฐนันท์
รัตนวิเชียรกร
๓. นายชาญณรงค์
แก้วกล้า
๔. นายศักดิ์ดา
ลาดบัวใหญ่
๕. นางสาวมินตรา
หาญชาติ
๖. นางบุญยงค์
พรมมานอก

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

ส่วนที่ 4 กองการศึกษาฯ จานวน 5 คน
1. นายกอบเกียรติ
บุญเลี้ยง
2. นางมณี
ยอดกลาง
3. นางศิริทรัพย์
พาณิชย์นอก
4. นางนุจรีย์
เตาะหนองนา
5. นายพิเชษพงษ์
เบ้าทอง

นักบริหารงานการศึกษา
ครู คศ.1
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (ครูผู้ช่วย)
ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลที่ผ่านมา (พ.ศ.2558-2561)
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 – ๒๕๖1
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนินหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic local Administrative Accounting System
(e-LAAS) สรุปการตั้งงบประมาณ และรายรับ รายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 255๙
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

๒๐,๕๖๐,๐๐๐.00
๒๐,๕๖๐,๐๐๐.00
18,711,173.21
1๗,640,327.18

บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 25๖๐
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

๓๐,๙๗๙,๗๐๐.00
๓๐,๙๗๙,๗๐๐.00
28,086,765.03
24,759,300.72

บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 25๖๑
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้
รายรับจริง
รายจ่ายจริง

๓2,100,0๐๐.00
๓2,100,0๐๐.00
29,497,601.83
28,748,297.48

บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 25๖๒
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

๓2,๕๕0,0๐๐.00
๓2,๕๕0,0๐๐.00

บาท
บาท

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑. จ านวน โครงการและงบประมาณตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๐) เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๗ โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) รวม ๑๕๕ โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์
ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่

จานวนโครงการ/

คิดเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ

ร้อยละ

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓๙

๒๒

๕๖.๔๑ %

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑๕

๕

๓๓.๓๓ %

3. การพัฒนาด้านสังคม

๒๒

๑๗

๗๗.๒๗ %

4. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๓๒

๒๓

๗๑.๘๗ %

5. ด้านสาธารณสุข

๙

6

๖๖.๖๖ %

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

๘

๖

๗๕.๐๐ %

7. ด้านการเมืองบริหารให้มีประสิทธิภาพ

๒๘

๑๘

๖๔.๒๘ %

รวม

๑๕๕

๙๗

๖๒.๕๘ %

สิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ มีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน ๙๗ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวนเงิน ๒๐,๕๖๐,๐๐๐.00 บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี ๒๕๕๙ กาหนดไว้
๑๕๕ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๙๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๘
๒. จ านวน โครงการและงบประมาณตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๒) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑) เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๙ โดยได้ ก าหนดโครงการที่ จ ะด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) รวม ๑๖๒ โครงการ สามารถแยกตามยุทธศาสตร์
ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. ด้านการเมืองบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม

โครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนพัฒนา
๔๒
๑๖
๒๔
๓๓

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
๑๗
๗
๑๗
๒๕

คิดเป็น
ร้อยละ
๔๐.๔๗ %
๔๓.๗๕ %
๗๐.๘๓ %
๗๕.๗๕ %

๙
๘

6
๖

๖๖.๖๖ %
๗๕.๐๐ %

๓๐

๒๐

๖๖.๖๖ %

๑๖๒

๙๘

๖๐.๔๙ %
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-12ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ เมื่ อ วั น ที่ ๒๑ กั น ยายน ๒๕๕๙ มี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใน
ข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ จ านวน ๙๘ โครงการ งบประมาณตามข้ อ บั ญ ญั ติ งบประมาณ
จานวนเงิน ๓๐,๙๗๙,๗๐๐.00 บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒ นาสามปี เฉพาะปี ๒๕๖๐ กาหนดไว้
๑๖๒ โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๙๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๙ %
๓. จานวน โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๕) เมื่อวัน ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตาม
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รวม ๑๙๘ โครงการ สามารถแยกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาด้านสังคม
4. ด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. ด้านสาธารณสุข
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. ด้านการเมืองบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
รวม

โครงการ/กิจกรรมที่
ปรากฏในแผนพัฒนา
66
๑5
๒8
๓8

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
๓๔
๑๐
๒๑
๒๙

คิดเป็น
ร้อยละ
๕๑.๕๑ %
๖๖.๖๖ %
๗๕.๐๐ %
๗๖.๓๑ %

10
9

๘
๖

๘๐.๓๑ %
๖๖.๖๖ %

๓2

๒๗

๘๔.๓๗ %

198

๑๓๕

๖๘.18 %

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กั น ยายน ๒๕๖๐ มี โ ครงการที่ บ รรจุ อ ยู่ ใน
ข้อบั ญ ญั ติ งบประมาณ จานวน ๑๓๕ โครงการ งบประมาณตามข้อ บั ญ ญั ติงบประมาณ
จานวนเงิน ๓2,100,0๐๐.00บาท
สรุป จานวนโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เฉพาะปี ๒๕๖๑ กาหนด
ไว้ 198 โครงการ ปฏิบัติได้จริง ๑๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.18 %
(2) เชิงคุณภาพ
๑. ปั ญ หาอุ ป สรรคที่ พ บในการประเมิ น ฯ ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาด้ านโครงสร้า ง
พื้นฐาน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจานวนหลายโครงการ แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ ถือว่านาไปสู่
การปฏิบัติได้น้อย
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๒. การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
2.๑ โดยรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนาไปปฏิบั ติได้
จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒ นา จานวน ๓๖ โครงการ แต่ปฏิบัติได้
๑๒ โครงการ ถือว่า นาไปสู่การปฏิบัติได้น้ อย ควรแก้ไขปัญ หาโดยมอบหมายให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรมการสนับสนุนการจัดทาแผนจัดทาแผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
ด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรกาหนดโครงการมากเกินสถานะทางการคลัง อบต.
๒.2 จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ กาหนดว่า องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องนาโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๒) เฉพาะปี ๒๕๖๐ มาดาเนินการในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
จากตัวชีวัดนี้เห็นได้ว่า นาแผนพัฒนาปี ๒๕๖๐ ไปปฏิบัติได้ ๙๘ โครงการจากโครงการที่ตั้งอยู่ในแผน ๑๖๒
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗ ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากตัวชี้วัดดังกล่าว ๑ คะแนน ดังนั้นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละขอการปฏิบัติให้ได้มากขึ้น
๓. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
3.1 ในปีต่อไปการออกแบบสอบถามความพึ่งพอใจของประชาชนควรมีคาถามปลายเปิดเพิ่มขึ้น
3.๒ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้ควรดาเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ เพื่อ
ประโยชน์หลายประการและหลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน
๓.3 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” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่ของสังคม
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นบึกแผ่นมีความ
มั่ น คงทางสั ง คมท่ า มกลางพหุ ท างสั งคมและการมี เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ความ
เจริ ญ เติ บ โตของชาติ ค วามเป็ น ธรรมแลละความอยู่ ดี มี สุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโย
ชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยู รวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้นจาเป็นจะต
องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจาเปนจะตองกาหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว
เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการและสร
างความเขาใจถึ งอนาคตของประเทศไทยรวมกั นและเกิด การรวมพลั งของทุ กภาคสวนในสั งคมทั้ ง
ประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหง
ชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เปนประเทศพัฒ นาแลวดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” เพื่อให
ประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันมีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลวคนไทยมีความสุขอยูดี
กินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร ชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ ๒๐ ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่ว ยลดและป้ องกัน ภัย คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
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-15(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมื อง ขจัดคอร์รัปชั่น
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพัน ธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่
(๕) การพั ฒ นาเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผนึ ก ก าลั งป้ อ งกั น ประเทศ การรัก ษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริห ารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่ง จาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ การผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ
บริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒ นาฐานเศรษฐกิจ แห่ งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูป และพัฒ นา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่
มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม
การผลิ ต และบริ ก าร โดยมุ่ ง สู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ โลกและในระดั บ ภู มิ ภ าคใน
อุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและ
การดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒ นา
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ภาคอุตสาหกรรม โดย
พัฒ นาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒ นาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศั กยภาพสู ง
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดั บ ห่ ว งโซ่มู ล ค่ าในระดั บ สู งขึ้ น ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริก ารให้ มี ค วาม
หลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-16รายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒ นาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้ บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการ ด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ อื่น เป็นต้น
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ
จัดการสิ่งแวดล้ อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสั งคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน ในด้านการขนส่ ง ด้ านพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับ ภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้ นส่ วนการพัฒ นากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้ างความมั่นคงด้านต่าง เพิ่มบทบาท
ของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทั กษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทยมี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒ นธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุ รั กษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ างความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ และมีค วามมั่ นคงด้านน้ ารวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-17(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ
อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๑.๓ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ใช้
เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่น ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การกาหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
๑.๔ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
(๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถ
ถ่ายทอดเป้ าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ตามระยะเวลาเป็นช่วง ของ
หน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
(2) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แ ละแผนในระดั บ ต่ าง เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการน ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ไปปฏิ บั ติ รวมทั้ งกรอบ
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-18(๓) กลไกสู่การปฏิบั ติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ
สามารถกาหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
(4) การยอมรับของสังคมมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับจากทุกภาค
ส่วนในสังคม
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
วิสัยทัศน์ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนา และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ ป ระเทศที่มีร ายได้สู ง มีความมั่น คง และยั่งยืน สั งคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุ ข นาไปสู่ การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
๑. การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิ ตภั ณ ฑ์ มวลรวมในประเทศต่อหั ว (GDP Per Capital) และรายได้ป ระชาชาติต่อ หั ว
(GMP Per Capital) 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 ไม่
กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะ
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (Social Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากต่อการพัฒนาคน
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้ให้ทดั เทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่น คงของฐานทรัพ ยากร สร้างความสมดุล ระหว่างการอนุ รักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรและสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-19(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั้น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
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 แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 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
(8) การพัฒ นาและส่ งเสริม การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒ นา และ
นวัตกรรม
(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษา คือนโยบาย
ด้าน 4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒ นธรรม รัฐบาลจะนาการศึกษา
ศาสนาศิล ปวัฒ นธรรมความภาคภูมิ ใจในประวัติ ศาสตร์และความเป็ น ไทยมาใช้ ส ร้างสั งคมให้
เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-20จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรีย นรู้โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริม
คุณ ภาพการเรียนรู้โดยเน้ น การเรียนรู้เพื่ อสร้างสั มมาชีพ ในพื้ นที่ล ดความเหลื่ อมล้ าและพัฒ นา
กาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ
ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรนาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการการศึกษาที่มีคุณ ภาพและทั่ว ถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจาย
อานาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามศักยภาพและความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่าง
อิสระและคล่องตัวขึ้น
พัฒ นาคนทุ กช่วงวัย โดยส่ งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ ส ามารถมีความรู้และทั กษะใหม่ ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อ
การพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อื่นการมี
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้ งในและนอก
โรงเรียน
ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน
วิชาชีพ
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอนนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิ ทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคั ญ ในการปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรมจริย ธรรมตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ างสั น ติ สุ ข และความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม
อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒ นธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทยนาไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ
สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากลและ
การสร้ า งสรรค์ งานศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมที่ เป็ น สากลเพื่ อ เตรี ย มเข้ าสู่ เสาหลั ก วั ฒ นธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่ ม ศั ก ยภาพการแข่ งขั น ด้ านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทียวการตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดารงชีพได้อย่างคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สินและการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชี พที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้
๑๕.๙ ล้ า นไร่ หรื อ ร้ อ ยละ ๒๕ ของพื้ น ที่ ภ าค ป้ อ งกั น การบุ ก รุก พื้ น ที่ ชุ่ ม น้ า พั ฒ นาแหล่ งน้ าและระบบ
ชลประทานและพื้นที่ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายพื้นที่ดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทา
เกษตรอินทรีย์
๔.๑ ทิ ศ ทางการพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และจั ง หวั ด กลุ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการ
เตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องให้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลาน้าชีตอนบนและลุ่มแม่น้ามูลตอนบนแบบบูรณการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
๔.๒ แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)
๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ
๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-22วิสัยทัศน์ (Vision) ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ
การค้าชายแดน
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
๔. ส่งเสริมการเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม
๖. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน
เป้าประสงค์รวม (Objective)
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
๑.๘ 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 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน
๒.๗ เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๒.๙ ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเทียวและผลิตภัณฑ์ไหม
๓. การส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน การค้าการชายแดน
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ
๓.๒ พัฒนาพื้นฐานและโลจิสติกส์
๒.๓ พัฒนาสินค้าและบริหารการท่องเที่ยว
๔.3 แผนพัฒนาจังหวัด ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค
๒. เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษา ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และสาธารณสุ ข ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ
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 ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ
๕. เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีสมรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยืน
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนคราชสีมา
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดาราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างระบบ
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-24๑.๒ พั ฒ นาขุ ด ลอก คู ค ลองและจั ด การสร้ า งแหล่ ง น้ า สงวนและกั ก เก็ บ น้ าเพื่ อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
และน้าแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้
น้า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒ นาระบบการศึกษาของโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๒.๓ สนั บ สนุ น ให้ มี การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เป็ น เครื่องมื อ และประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒ นาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่ม
ผลผลิต ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน
๓.๒ ลดต้นทุน การผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิ ตผลให้ มี
คุณภาพ พัฒ นาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร
๓.๔ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การถนอมและแรรูป สิ น ค้ า ทางเกษตรอย่ างมี คุ ณ ภาพน า
เครื่องจั กรและเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ เพื่ อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสิ นค้า
คุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดย
การร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๕ สนับสนุนการทาเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อ การ
จาหน่ายและการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชน
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
เป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทและคุณภาพของเด็ก สตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
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-25๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕ ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
เพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติด
ในทุกระดับ
๔.๖ การดาเนินการโครงการ อบต.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม รวมทั้งสร้างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มี
คุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง กองทุ น และเพิ่ ม สวั ส ดิ์ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับ การตรวจสุขภาพหรือ
การรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนั บสนุนการวางระบบพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ ปฏิบัติงานที่มีความชานาญใน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔ ประสาน ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้ อ งถิ่น โคราช เพื่ อการอนุ รัก ษ์ สื บ สานต่อและเชื่ อมโยงสู่ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว
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-26๗.๒ พัฒ นาและฟื้นฟู่แหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรม
การท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ในจั ง หวั ด ห่ ว ยงานและส่ ว นราชการตลอดจนองค์ ก รภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง
๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และ
สร้างเครือข่าย เพื่อพัฒ นาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒ นา
คุณภาพสินค้าและขยายตลาดสิ้นค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔ ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น ลานกิจ กรรมลานกี ฬ าชุ ม ชน และจั ด การแข่ งขั น กี ฬ า
ประเภทต่ า ง รวมถึ ง การสร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นกี ฬ าสู่ กี ฬ าอาชี พ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบิห ารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เพื่ อ ให้ ร องรั บ การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ หน้ า ที่ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ แ ละแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ ทั ศ นคติ ในด้ านต่ าง กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ในโลก
๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริห ารงานภายในองค์กร เพื่อให้ บ ริการกับ
ประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจัง หวัดนครราชสีมา ให้ได้รับ
การศึกษา อบรมการทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภ าพ การ
ทางานให้ เกิดประสิ ทธิผ ลในการบริการประชาชนและสื่ อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๕ พั ฒ นาระบบการบริ ก ารและอ านวยการ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
๘.๖ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง
๙.๒ ส่งเสริม สนั บสนุนและร่วมมือกับส่ วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน และสถานที่สาคัญ
เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-27๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และอาสาสมัครอื่น เพื่อเป็นกาลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
และดูแลความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๙.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาจราจร เพื่ อให้เกิดความปลอดภัย
ผู้ใช้รถใช้ถนน
๙.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่ม
น้าลาคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/
มลภาวะและสิ่งแวดล้อมองชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฎิกูลอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการในช่วงท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ซึ่งได้
กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสาเร็จ โดยให้ลาดับความสาคัญในการ
พัฒ นาควบคู่กันไปทุกด้านแต่ในระยะต้นจะพัฒ นาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมี
สัดส่วนมากกว่าด้านอื่นหลังจากนั้นก็จะเน้นการศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้นดังนี้
4.๕ วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
“เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน บน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”
(1) พันธกิจการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน
2. มุ่งพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
4. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
5. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขตั้งแต่เกิดถึง ตาย โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพและ
การป้องกันโรค
6. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมสวยงามน่า
อยู่อย่างยั่งยืน
7. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพของคน ครอบครั ว และชุ ม ชนในการพึ่ ง ตนเอง
เสริมสร้างความอบอุ่นของสถาบันครอบครัวและได้รับสวัสดิการตามสมควร
8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-28(2) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ามีความสะดวก รวดเร็ว
2. ขยายเขตไฟฟ้าตามหมู่บ้านและโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. ประชาชนมีน้าในการอุปโภคบริโภคและการทาเกษตร
4. ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ์ค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้รับความช่วยเหลือ
7. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง เน้นการพัฒนาด้านเกษตรกรรม
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
9. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
10. ประชาชนมีความรู้ และได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
11. ประชาชนได้รับสวัสดิการและความเป็นอยู่ดีขึ้น
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาตาบลดอนตะหนิน
เพื่อนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มียุทธศาสตร์หลักที่
จะดาเนินการให้ประสบความสาเร็จรวม 7 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน จานวน 22 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการบรรลุ
เป้าประสงค์ ดังนี้
(1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมาย เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนิ น ให้ มี ค วามสะดวกและได้ ม าตรฐาน เพื่ อ สนั บ สนุ น ยุ ท ธศาสตร์ อื่ น ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อยและความสงบ
สุขของประชาชน
กลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า
2. ก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า
ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางระบายน้า ทางเท้า
2. จานวนการก่อสร้าง ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
3. จานวนการก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมู่บ้าน
4. จานวนการก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า
(2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้ า หมาย เพื่ อ สนั บ สนุ น เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนทางเศรษฐกิ จ ระดั บ บุ ค คล
ครอบครั ว และชุ ม ชนโดยเฉพาะผลิ ต ผลทางการเกษตรอิ น ทรีย์ แ ละการแปรรูป สิ น ค้ าทาง
การเกษตร ให้มีทักษะในการพัฒ นาฝีมือในการผลิต เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยาย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-29ตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรรวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน
2. เสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป
3. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษต
ตัวชี้วัด
1. จานวนอาชีพและรายได้เฉลี่ย
2. จานวนกลุ่มอาชีพในตาบล
3. จานวนผลผลิตของเกษตรกร
(3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่าง แก่ป ระชาชนให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา รวมทั้งเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนในด้านต่าง การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
และเสริ ม สร้ างโอกาสให้ กับ ผู้ พิ การ ผู้ ด้อ ยโอกาส ให้ ได้ รับ ความช่ว ยเหลื อ และการบริก าร
พื้นฐานทางสังคมอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ส่งเสริมสนับ สนุนบทบาทของเด็กเยาวชนและ
สตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางด้านต่าง
กลยุทย์
1. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
2. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและช่วยเหลือ
2. จานวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
3. จานวนครัวเรือนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ที่มีความพร้อม และความสนใจที่จะศึกษา พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากรในการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและงานถ่ายโอนต่าง รวมถึงสนับสนุน
ให้ประชาชนสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ เผยแพร่ และสืบ
สานให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป
กลยุทธ์
1. การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับ
2. การทานุบารุงศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการชุมชน
ตัวชี้วัด
1. จานวนเด็กและประชาชนทั่วไปที่ได้รับการศึกษา
2. จานวนผู้มีส่วนร่วมในการอนุรักวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3. จานวนเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปที่เล่นกีฬาและนันทนาการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-30(5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
เป้าหมาย เพื่อสนับสนุนองค์กรเอกชน ประชาชนสถาบันครอบครัวให้เข้ ามามีบทบาทอย่าง
เข้มแข็งในการดูแลสุขภาพอนามัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง รวมทั้งการดูแลตนเอง การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง
ให้มีมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ส่งเสริมสนับสนุ นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ์ ภาพ
และคุณภาพชีวิตของประชาชน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
1. จานวนประชาชนที่มีคุณภาพอนามัยที่ดี
2. จานวนครั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
3. จานวนประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
(6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย เพื่อพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ์
ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการนาสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่
และการใช้ประโยชน์ต่อทรั พยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญ
สิ้นไปและการนากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้
เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและเป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้มีจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนครั้งในการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. จานวนครั้งในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะต่าง
(7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เป้าหมาย เพื่อยึดหลักธรรมาภิบาลและบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มาเป็นแนวทางหลักในการ
บริหารกิจการอื่น จัดให้มีการแนะนาชี้แจงหรืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมใด ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอน
ตะหนินต่อสาธารณชน เพื่อความเข้าใจอันดีและเป็นที่รู้จักถึงภารกิจและการดาเนินงานของ
องค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน ให้ มีการพัฒ นาคุณ ภาพ ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติ
หน้ าที่ของบุ คลากรข้าราชการลู กจ้างทุ กระดับ ให้ มีความรู้ ความสามารถและส านึ กในการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-31ให้ บริการประชาชน เพื่อส่ งเสริมให้ ประชาชนมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ว น
ตาบล เช่น การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนพัฒนาและฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ให้แก่
ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตาบล คณะผู้ บริห าร ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นต้น สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และตรวจสอบการทางานของรัฐและให้บรรลุทางการดาเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่น ทุก 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. ราษฎรในชุมชนส่วนมากเป็นคนในพื้นที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการทาโครงการ
และกิจกรรม
3. มีพื้นที่เกษตรกรรมได้ตลอดฤดู ประชาชนทานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และทาไร่
4. มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเพียงพอ
5. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
6. พื้นที่ตาบลดอนตะหนินเป็นที่ราบเหมาะแก่การทาการเกษตร ทานา ทาสวน และเลี้ยงสัตว์
7. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินเป็นองค์กรขนาดกลาง พนักงานและลูกจ้างส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่รู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นอย่างดี
8. มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลในพื้นที่
9. มีการร่วมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มเย็บผ้า
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. การคมนาคมภายในตาบล ไม่สะดวก สภาพถนนเป็นดินและลูกรัง การเดินทางลาบากในฤดู
ฝน
2. พนักงานและเจ้าหน้าที่มีไม่พอกับปริมาณงานและภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3. พื้นที่รับผิดชอบดูแลบางส่วนของตาบลดอนตะหนิน มีสภาพพื้นที่ไม่ติดกัน
4. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่าง
5. เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับพนักงานเจ้าหน้าที่ทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
๖. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความสามัคคีและการให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่าง ไม่
มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-32โอกาส (Opportunities : O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอานาจการบริหารให้ท้องถิ่นดาเนินการเอง ตามที่
กฎหมาย และระเบียบกาหนด
4. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น
5. จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
6. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
8. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทาให้นโยบายเปลี่ยนแปลง และไม่ต่อเนื่อง
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
5. เกิดภัยธรรมชาติ น้าท่วม ฝนแล้งซ้าซาก
6. ภาวะน้ามันแพง สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง
จากนโยบายการพั ฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลดอนตะหนิน และข้อมูล พื้ น ฐานการพั ฒ นา
(Base Line) เพื่อที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนา ซึ่งได้นาเทคนิค
SWOT ANALYSIS มาวิเคราะห์สถานการณ์ ซึ่งทาการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
อัน เป็ น ภาวะแวดล้ อมภายในขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อพิ จารณาศักยภาพการพั ฒ นาของแต่ล ะ
ยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านดังนี้
1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีนโยบายการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นาผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
๓. บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวน
คุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายของการบริหารงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-33๔. เทคนิคการทางานส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานที่ไม่สูงมาก
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูงองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการได้เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลมีจากัด
๒. การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นการพัฒนาจึงอยู่ใน
ลักษณะกระจายงบประมาณด้านสาธารณู ปโภคทุกด้ านเพื่อให้ ได้รับ การพั ฒ นาได้อย่าง
ครอบคลุมมากที่สุด
โอกาส (Opportunities : O)
๑. ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
๒. หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต.
๓. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมีหน่วยงานและองค์กรต่าง ได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งเครื่องจักรกล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชานาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะ
หนิน ยังไม่มีความชานาญและบุคลากร
๒. การลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีงบประมาณค่อนข้างสูง ดังนั้นการพัฒนาจึงอยู่ใน
ลักษณะกระจายงบประมาณด้านสาธารณู ปโภคทุกด้านเพื่อให้ ได้รับ การพั ฒ นาได้อย่าง
ครอบคลุมมากที่สุด
๒. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. บุ คลากรองค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. มีกลุ่มอาชีพที่รวมตัวกันในชุมชนอย่างเข้มแข็ง
๓. งบประมาณต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนัก
๔. เทคนิคการทางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานนะดับสูง
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ระดับฐานเศรษฐกิจข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
๒. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือขอรับความช่วยเหลือจากรัฐจัดหาให้
โอกาส (Opportunities : O)
๑. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่าง
๒. พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแกการทาการเกษตร เหมาะแกการปลูกข้าวหอมมะลิ
๓. การพัฒ นาด้านโครงสร้า งพื้นฐานมีห น่วยงานและองค์กรต่าง ได้ให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนงบประมาณพร้อมทั้งเครื่องจักรกล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑.กฎหมายที่เกี่ ยวข้องค่อนข้างมาก ทาให้ การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล้าช้าในการ
ทางานประชาชนเกิดความเหนื่อยหน่าย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-34๓. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและผู้พิการ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรที่ทาหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยตรง มีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน และประชาชนเป็นอย่างดี
ประชาชนมีความสมานฉันท์ ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนา และมีความสามัคคี
๒. องค์การบริห ารส่วนตาบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๒. ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
๓. ประชาชนยังไม่รู้สิทธิของตนเอง ความสามารถในวิชาชีพมีน้อยทาให้ การรวมกลุ่มขาด
ความเข้มแข็ง
โอกาส (Opportunities : O)
๑. รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาด้านสังคมและความยากจน
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑. กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก ทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล้าช้าในการ
ทางานประชาชนเกิดความเหนื่อยหน่าย
๔. ศักยภาพการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. ผู้ด้านการบริห ารจัดการผู้ นา ผู้บริห ารสนับสนุนแนวคิดและนโยบายการพัฒ นาในด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒. บุ คลากรองค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๓. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ระดับฐานข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
๒. โอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับสูง
๓. ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน บุคลากรด้าน
การศึกษายังไม่เพียงพอและขาดประสบการณ์ด้านงานวิชาการ และครูในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขาดความรู้ ความชานาญเฉพาะทาง จึงทาให้การศึกษามีการพัฒนาที่ล่าช้า
โอกาส (Opportunities : O)
๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑. การแก้ไขปัญหา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่จะต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-35๕. ศักยภาพการพัฒนาด้านสาธารณสุข
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. บุ คลากรองค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอั ตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
๓. องค์การบริห ารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มีนโยบายการพัฒ นาด้านสาธารณสุ ขและได้ให้
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 คลากรองค์การบริห ารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรและอัตรากาลั ง จานวนและ
คุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
๒. องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอนตะหนิ น มี น โยบายการพั ฒ นาด้ านการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. เทคนิคการทางานส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานในระดับสูง
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ขาดการร่วมกลุ่มและขาดการพัฒนากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการปลูกต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้าลาคลองน้อย และไม่ให้ความร่วมมือในการดูแล
สถานที่สาธารณะ
โอกาส (Opportunities : O)
๑. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑. การพัฒนาจาเป็นต้องใช้งบประมาณจานวนมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ
๗. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
จุดแข็ง (Strengths : S)
๑. ผู้นาผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
๒. บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน มีบุคลากรอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ
อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-36๓. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
๑. ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการ
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
โอกาส (Opportunities : O)
๑. ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threats : T)
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นงานที่ต้ องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ส่วน ที่ต้อง
ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคลจึงเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะคาดเดา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-37ส่วนที่ 5 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑– 2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์โครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม
4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้าทรัพยากร
ธรรมชาติแลสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
บริหารให้มปี ระสิทธิภาพ
รวม

ปี 256๑
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม ๔ ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

๖๖

18,670,000

87

๕๐,770,000

66

๓0,540,000

๓๐

๒0,๔๐0,000

50

๓0,000,000

๒99

15๐,๓80,000

15

2,750,000

14

2,550,000

14

2,550,000

14

2,550,000

15

๓,200,000

72

136,0๐0,000

๒๘

6,108,000

๑๗

๑๒,898,000

๑๕

๑๑,968,000

๑๒

๑๑,968,000

12

๑๑,968,000

84

๕4,928,000

3๘

4,399,000

๒๐

5,199,000

๑๘

3,199,000

2๐

3,400,000

30

4,199,000

126

20,3๙๖,000

๑๐

7๕0,000

8

700,000

8

700,000

8

700,000

10

900,000

44

3,750,000

5

๙๕0,000

7

870,000

๗

๘๗0,000

๗

๘70,000

10

900,000

๓6

44,๓๖๐,000

3๒

5,260,000

๒๕

๓,550,000

25

๓,407,000

30

๓,6๐๐,000

32

๓,7๐๐,000

144

19,517,000

1๙๘

๕๗,๘๘๗,000

1๗๘

๗๖,๕๓๗,000

1๓๓

๕๓,๒๓๔,000

122

๔๒,๗๘๗,๐๐๐

159

54,867,000

790

285,312,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-38ส่วนที่ 5 รายละเอียดโครงการพัฒนา
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

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

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ก่อสร้างสะพานข้ามลา
ห้วย บ้านทองหลาง
น้อย หมู่ที่ 1
2 ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามลาห้วยบ้านกู่ บ้าน
กู่ หมู่ที่ 4
4 ซ่อมแซมสะพานข้าม
ลาห้วย บ้านโนนนา
งาม หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยใน
การข้ามลาห้วย
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยใน
การข้ามลาห้วย
เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกปลอดภัยใน
การข้ามลาห้วย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สะพานคอนกรีต
ขนาดกว้าง เมตร ๔
ระยะทาง ๕๐ เมตร
สะพาน คสล. ขนาด
กว้าง เมตร ระยะทาง
เมตรทางเท้าข้างละ
เมตร
ซ่อมแซมสะพานขนาด
กว้าง ๔ เมตร
ระยะทาง ๕๐
เมตร

ปี 256๑
-

-

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ปี 256๒
ปี 256๓
ปี 256๔ ปี 2565
(KPI)
ได้รับ
รับผิดชอบ
1,๕00,000 1,๕00,000 1,๕00,000 จานวน 1 ประชาชนมี
กองช่าง
แห่ง ความปลอดภัย
จากการสัญจร
1,500,000 จานวน 1 การคมนาคม
กองช่าง
อบจ.
แห่ง
สะดวก
ปลอดภัย
100,000
อบต.

100,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

100,000
อบต.

จานวน 1 ประชาชนมี
แห่ง ความปลอดภัย
จากการสัญจร

กองช่าง

-39-

วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
5 ก่อสร้างราวสะพาน เพื่อป้องกันและลด
คอนเกรีตทางเข้า
อุบัติเหตุจากการ
บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ สัญจรของ
ประชาชน
6 ซ่อมแซมสะพานไม้
ข้ามลาห้วยท่าแค
บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ปี 2561
โครงการ)
ก่อสร้างราวเหล็กกั้น
สะพานคอนเวิร์ด
ทางเข้าบ้านเกาะ
ตามไหล่ทางทัง้ สอง
ด้าน ความยาว ๑๕
เมตร
เพื่อให้การคมนาคม ซ่อมแซมสะพานไม้ข้าม
ของประชาชน
ลาห้วยท่าแคบ้านเกาะ
สะดวกปลอดภัย
หมู่ที่ ๑๓ เพื่อความ
สะดวกในการทา
การเกษตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1๕๐,000 1๕๐,000 1๕๐,000
อบต.
อบต.
อบต.

-

-

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมรางระบายน้า วางท่อระบายน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10๐,000
อบต.

ปี 2565
1๕๐,000
อบต.

10๐,000
อบต.

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ก่อสร้างราว ประชาชนมีความ
เหล็ก
ปลอดภัยยิ่งขึ้นใน
จานวน
การคมนาคม
1 แห่ง
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้นใน
การคมนาคม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-40-

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

7

ก่อสร้างทาง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านทองหลาง
น้อย หมู่ที่ 1

เพื่อการไหลของน้า
ได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร

8

ก่อสร้างทาง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2

9

ก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

ที่

10 ก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านกู่
หมู่ที่ 4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างรางระบายน้า
ทิศตะวันตก - สามแยก
ทิศตะวันออก ขนาดกว้าง
ปากราง 0.50 เมตร
รวม ระยะทาง 200
เมตร
เพื่อการไหลของน้า วางท่อส่งน้าเพื่อ
ได้สะดวกรวดเร็ว
การเกษตรจากห้วยปลา
แก้ไขปัญหาความ หมัน 0.50 เมตร ยาว
เดือดร้อนของ
1500 เมตร พร้อมบ่อพัก
ราษฎร
น้า 6 จุด
เพื่อการไหลระบาย ก่อสร้างรางระบายน้า
ของน้าได้สะดวก
คอนกรีตขนาดความกว้าง
รวดเร็ว แก้ไข
ปากราง 0.50 เมตร
ปัญหาความ
จากบ้านนางเพชร – นาง
เดือดร้อนของ
พูน รวมระยะทาง 100
ราษฎร
เมตร
เพื่อการระบายน้าได้ ก่อสร้างรางระบายน้า
สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
แก้ไข ปัญหาความ รวม ระยะทาง 300 ม.
เดือดร้อนของ
ราษฎร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 256๑
-

ปี 256๒
-

ปี 256๓
300,000
อบต.

ปี 256๔
300,000
อบต.

ปี 256๕
300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่งรวม หมูบ่ ้าน
ระยะทาง
200
เมตร

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.-

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่ง
หมูบ่ ้าน
ระยะทาง
100
เมตร

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่ง
หมูบ่ ้าน
ระยะทาง
300
เมตร

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-41ที่

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

11 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
ดอนตะหนิน หมู่ที่
5

เพื่อการระบายน้าได้
สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร
12 ก่อสร้างรางระบาย เพื่อการระบายน้าได้
น้าภายในหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็ว
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ แก้ไข ปัญหาความ
6
เดือดร้อนของ
ราษฎร
13 ก่อสร้างรางส่งน้า
เพื่อการระบายน้าได้
เริงอีแอ่-นาตาดา
สะดวกรวดเร็ว
หมู่บ้านดอนรี หมู่ที่ แก้ไข ปัญหาความ
7
เดือดร้อนของ
ราษฎร
14 ก่อสร้างรางระบาย เพื่อการระบายน้าได้
น้าภายในหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็ว
ดอนรี หมู่ที่ 7
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
300,000
อบต.

ปี 2564
300,000
อบต.

ปี 2565
300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่ง
หมูบ่ ้าน
ระยะทาง
200 เมตร

วางท่อระบายน้าเข้า
สระประปาความยาว
250 เมตร

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

ก่อสร้างรางส่งน้า
พร้อมบ่อพักน้า รวม
ระยะทาง เมตร

-

-

400,000
อบต.

400,000
อบต.

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพัก
น้า รวม ระยะทาง
300 ม.

วางท่อระบายน้าภายใน
หมู่บ้านดอนรี หมู่ที่ 7
ยาว 300 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1
แห่ง
ระยะทาง
เมตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

-42ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
16 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อการระบายของน้า
ได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของราษฎร
เพื่อการระบายน้าได้
สะดวกรวดเร็ว แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีต รวมระยะทาง
เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทาง การระบายน้าใน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
เมตร
หมู่บ้านดีขึ้น น้าไม่
ท่วมขังในหมู่บ้าน
-

17 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
โคกน้อย
หมู่ที่ 10

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีต จากโรงเรียนวัด ขนาดความกว้างปาก
ราง 0.50 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร
เพื่อการระบายของน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
ได้สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
แก้ไข ปัญหาความ
รวมระยะทาง 300
เดือดร้อนของราษฎร เมตร

18 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่
11

เพื่อแก้ไขน้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน ทาให้
การระบายน้าได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตพร้อมบ่อพักน้า
รวมระยะทาง 200
เมตร

-

19 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
โคกสะอาด หมู่ที่
11

เพื่อการระบายของน้า ก่อสร้างรางระบายน้า
ได้สะดวกรวดเร็ว
เส้นกลาง-บึงหนองพราน
แก้ไข ปัญหาความ
ปาน
เดือดร้อนของราษฎร

-

-

-

300,000 300,000 300,000 จานวน 1
อบต.
อบต.
อบต.
แห่งรวม
ระยะทาง
300
เมตร
300,000 300,000 300,000 จานวน 1
อบต.
อบต.
อบต.
แห่งรวม
ระยะทาง
300
เมตร
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
แห่งรวม
ระยะทาง
200
เมตร
300,000 300,000 300,000
อบต.
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

น้าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้าน

กองช่าง

-43-

ที่

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

20 ก่อสร้างรางระบาย
น้าภายในหมู่บ้าน
กรวย หมู่ที่ 12

เพื่อการระบายของ
น้าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร
21 ก่อสร้างรางระบาย เพื่อการระบายของ
น้าภายในหมู่บ้าน น้าได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเกาะ หมู่ที่ 13 แก้ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ราษฎร

วางท่อระบายน้าพร้อม
ที่พักน้า และฟุตบาท
ทางเดินเท้าทางทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก
ภายในหมู่บ้าน
ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมู่บ้านบ้าน
เกาะ เพื่อระบายน้า
ไม่ให้น้าขังในหมู่บา้ น

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
300,000
อบต.

ปี 2564
300,000
อบต.

ปี 2565
300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่ง
หมูบ่ ้าน

-

-

-

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 น้าไม่ท่วมขังใน
อบต.
แห่ง
หมูบ่ ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-44การก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนดิน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 ก่อสร้างถนนดินบ้าน
ศรีรักษา หมู่ที่ 2

23 ก่อสร้างถนนดินบ้าน
น้าบ่า หมู่ที่ 3

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

เพื่อให้ได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
24 ก่อสร้างถนนดินบ้าน เพื่อให้ได้
น้าบ่า หมู่ที่ 3
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
25 ปรับปรุงถนนดินบ้าน เพื่อให้ได้
น้าบ่า-บ้านโนนนา
มาตรฐาน การ
งาม (สายเก่า)
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
200,000
อบต.

ปี 2564
200,000
อบต.

ปี 2565
200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดิน บ้าน
นางล้อม ชินนอก

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดินขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
0.60 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น

-

-

-300,000 -300,000 300,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
1แห่ง

ก่อสร้างถนนดินจากสาม
แยกตะวันออกหมู่บ้านห้วยวังชมพู กว้าง 5
เมตร ยาว 1000 เมตร
สูง 0.60 เมตร
ปรับปรุงถนนดินบ้านน้า
บ่า-โนนนางาม-สายโคก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

-45-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

26 ก่อสร้างถนนดิน บ้าน เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนดิน ขนาด
กู–่ บ้านโคกกลาง หมู่ สะดวกรวดเร็วและ กว้าง 4 เมตร ยาว
ที่ 4
ปลอดภัย
1,000 เมตร หนา
0.60 เมตร
27 ก่อสร้างถนนดินสาย เพื่อให้การคมนาคม ก่อสร้างถนนดิน ขนาด
ดอนบ้านกู่ หมู่ที่ 4 สะดวกรวดเร็วและ กว้าง 4 เมตร ยาว
ปลอดภัย
1,000 เมตร หนา
0.60 เมตร
28 ก่อสร้างถนนดินสาย เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างถนนสายโคก
โคก บ้านกู่ หมู่ที่ 4 เส้นทางคมนาคม
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
สัญจรไปมาได้
เมตร ยาว 2,000
สะดวกรวดเร็ว
เมตรหนาเฉลี่ย 0.60
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย
บดทับแน่น
29 ก่อสร้างถนนดิน บ้าน เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างถนนดิน
ดอนรี หมู่ที่ 7
เส้นทางคมนาคม
จานวน 3 สาย สายที่
สัญจรไปมาได้
1 นาตานัน–นานายบัว
สะดวกรวดเร็ว
สี สายที่ 2 ศาลา
กระเบื้อง-นาตานัน สาย
ที่ 3 หมู่บ้าน-ฝายเก่า

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
300,000
อบต.

ปี 2564
300,000
อบต.

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-

-

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565
300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย
-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

200,000 จานวน
อบต.
3 สาย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

-46วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
ที่
จาเป็น
30 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ราษฎรมี
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
31 ก่อสร้างถนนดินเสริม เพื่อให้ราษฎรมี
ทางบ้านกระเบื้องหมู่ เส้นทางคมนาคม
ที่ 8
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
32 ก่อสร้างถนนดินบ้าน เพื่อให้ได้มาตรฐาน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 การคมนาคม
สายคลองอีสานเขียว สะดวก และ
(สวนพ่อลี)
ปลอดภัย
33 ก่อสร้างถนนดินบ้าน เพื่อให้ได้มาตรฐาน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 การคมนาคม
แยกนานายวัน
สะดวก และ
ปลอดภัย
34 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโนนนางาม
เส้นทางคมนาคม
จากโรงเรียน-คลอง สัญจรไปมาได้
อีสานเขียว หมู่ที่ 9 สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
๒,๐00 เมตรหนาเฉลี่ย 1
เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น
ก่อสร้างถนนดินเสริมทาง
เข้าบ้านกระเบื้อง กว้าง 6
เมตร ยาว 400 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-

-

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000 -จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
1 แห่ง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.60 เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ปรับปรุงถนนดิน ขนาดกว้าง
5 เมตร ยาว 800 เมตร
หนา 0.60 เมตร

-

-

200,000 200,000
อบต.
อบต.

-จานวน
1แห่ง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000 200,000 -จานวน
อบต.
อบต.
1แห่ง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนถนนดิน สาย
เลียบคลอง ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 800
เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

-

-พร้อม การคมนาคมสะดวก
วางท่อ 2 ปลอดภัย
จุด ละ 8
ท่อน

กองช่าง

-

200,000 200,000
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

-

-47ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 ปรับปรุงถนนดินสาย
ติดคลองสายหนอง
ขาม-หนองแวง บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่ 10
36 ก่อสร้างถนนดินรอบ
ป่าช้าบ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10
37 โครงการหลังฝนถนน
ดีในเขตตาบลดอนตะ
หนิน

38 ปรับปรุงถนน ดิน
บ้านโคกสะอาด
39 ปรับปรุงถนน ดิน
บ้านโคกสะอาด

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
ถนนลูกรัง ในเขต
ตาบลดอนตะหนิน
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
400,000
อบต.

ปี 2563
400,000
อบต.

ปี 2564
400,000
อบต.

ปี 2565
-

ก่อสร้างถนนดินรอบป่าช้า
บ้านโคกน้อยโดยรอบ
จานวน 15 ไร่ 2 งาน

-

-

400,000
อบต.

400,000
อบต.

-

เป็นการบูรณาการระหว่าง
อบต. และ อบจ.เพื่อ
สนับสนุนน้ามันสาหรับ
เครื่องจักร ของ อบจ. ใน
การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ในเขตตาบลดอนตะหนิน
ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.60เมตร
ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนาเฉลี่ย
0.60เมตร

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

-

-

ปรับปรุงถนนดินขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-พร้อม การคมนาคมสะดวก
วางท่อ 2 ปลอดภัย
จุด ละ 8
ท่อน
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

200,000 พื้นที่ดอน การคมนาคมสะดวก
อบต.
ตะหนิน ปลอดภัย
ทั้ง 13
หมู่บ้าน

กองช่าง

-

-

150,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

150,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

-48วัตถุประสงค์/
ที่
เหตุผลความ
จาเป็น
40 ปรับปรุงถนน ดิน เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโคกสะอาด เส้นทางคมนาคม
พร้อมวางท่อลอด สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 11
สะดวกรวดเร็ว
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงถนนดิน ขนาดผิว
จราจร กว้าง 6 เมตร ยาว
150 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
100,000
อบต.

ปี 2563
100,000
อบต.

ปี 2564
100,000
อบต.

ปี 2565
-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน
1 แห่ง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

41 ปรับปรุงถนน ดิน
บ้านโคกสะอาด
(ติดริมบึงบ้าน
หนองพานปาน)

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 200
เมตร หนาเฉลี่ย 0.30เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

150,000
อบต.

150,000
อบต.

-

42 ก่อสร้างถนนดิน
ด้านหน้า อบต.
ข้างรั้ว ด้านทิศใต้
ที่ทาการ อบต.
ดอนตะหนิน
43 ยกระดับถนนดิน
สายบ้านโคก
สะอาด – บ้าน
โคกน้อย หมู่ที่
11

เพื่อให้การขนถ่าย
สินค้าผลิต
ทางการเกษตร
ของชาวบ้าน

ก่อสร้างถนนดินด้านหน้า
อบต.ข้างรั้วทางทิศใต้ ที่ทา
การ อบต.ดอนตะหนิน ถนน
กว้าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร หนา 0.60 เมตร
ยกระดับถนนดินสายบ้านโคก
สะอาด – บ้านโคกน้อย
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6
เมตร ยาว 2,500 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.60เมตร พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น

-

-

-

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

500,000
อบต.-

500,000
อบต.

500,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-49ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ที่
44

45

46

47

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านทองหลางน้อย เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ 1
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านทองหลางน้อย เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ 1
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ราษฎรมี
ทางทิศตะวันออก
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้าน บ้านศรีรักษา สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 2
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อให้ราษฎรมี
พร้อมวางท่อ 3 จุด เส้นทางคมนาคม
บ้านศรีรักษา หมุ่ที่ 2 สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

48 ก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านน้าบ่า-บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
200,000
อบต.

ปี 2564
200,000
อบต.

ปี 2565
-

ก่อสร้างถนนลูกรังใต้ฝาย
(นางสารวย ทองมี)

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
6 เมตร ยาว 1,500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อม
วางท่อ 3 จุด จาก
ตะวันออกหมู่บ้านไปสระ
ต้นไทร ยาว 250 เมตร
กว้าง 4 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
5 เมตร ยาว 2,500
เมตร หนา 0.10 เมตร

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

-

ก่อสร้างถนนลูกรังใต้ฝาย
(นายแสงจันทร์ คิดเห็น)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ.
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-50ที่ โครงการ/กิจกรรม
49 ก่อสร้างถนนลูกรัง
จากบ้านน้าบ่า –
บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ 3
50 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ริมห้วย บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3
51 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
สายตะวันออก –
สายตะวันตก บ้าน
ดอนรี
หมู่ที่ 7
52 ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน
สายศาลากระเบื้อง
– นาตานัน
5๓ ขยายไหล่ทางเข้า
หมู่บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
400,000 400,000 400,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. อบต./อบจ.
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

ขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน
กระเบื้อง กว้าง 2.50
เมตร ยาว 90 เมตร จาก
ศาลาปู่ตาบ้านดอนรี-สาม
แยกปู่ตาบ้านกระเบื้อง

-

-

300,000

300,000

300,000

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
ผิวจราจร 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
ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 5 เมตร ยาว
500 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-51-

ที่ โครงการ/กิจกรรม
54 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนนางาม
สายตาแก้ว – ตา
สร้อย หมู่ที่ 9
55 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ 9
56 ก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ 9

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

57 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโนนนางาม
เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ 9
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
58 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโนนนางาม
เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ 9 จากบ้าน สัญจรไปมาได้
ตาอุดม
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง
5 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.10 เมตร
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น
ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทาง
แยมสนามโรงดรียน-แยกคู
อีสานเขียว ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังทางแยก
บ้านยายหมาย-ทางแยก
คูอัสานเขียว (ทิศ
ตะวันออก) ระยะทาง
ประมาณ 3 กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นทาง
จากบ้านตาทองสุข เผื่อแผ่หนองแค ประมาณ 5
กิโลเมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนน
นางาม เส้นจากบ้านตาอุดม
กรมสูงเนิน-นาตาสร้อยศรี
นอก (นาโคก) 1 กิโลเมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
-

ปี 2564
150,000
อบต

ปี 2565
150,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต
แห่ง
ปลอดภัย

-

-

-

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

200,000

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-52-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

59 ปรับปรุงถนนลูกรัง
บ้านโนนนางาม หมู่ที่
9 จากสามแยกนาตา
อินทร์ – นาตาสร้อย
60 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โคกสะอาด สายโคก
เพชร หมู่ที่ 11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
61 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมี
โคกสะอาด ตะวันตก เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลูกรัง
กว้าง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
โคกเพชร กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา
0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรังสาย
ตะวันตกหมู่บา้ น กว้าง
5 เมตร ยาว 1,000
เมตร หนา 0.10 เมตร

62 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน เพื่อให้ราษฎรมีเส้น
โคกสะอาด หมู่ที่ 11 ทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนนลูกรังเส้น
ต่อจากหมู่บ้นไปโสก
หวาย

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

-

ปี 2562 ปี 2563
400,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2564 ปี 2565
400,000 400,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

-

-

-

-

150,000 150,000 150,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

200,000 200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
อบต.
สาย
ปลอดภัย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-53ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนหินคลุก
วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
๖3 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี
สายบ้านทองหลาง
เส้นทางคมนาคม
น้อย หมู่ที่ 1 สาย
สัญจรไปมาได้
รอบโรงเรียน
สะดวกรวดเร็ว
๖4 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านทองหลางน้อย เส้นทางคมนาคม
ตาบลดอนตะหนิน
ระหว่างตาบลดอน
เชื่อมบ้านโนนสะอาด ตะหนินและตาบล
ตาบลโนนประดู่
โนนประดูไ่ ปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
65 ก่อสร้างถนนดิน
เพื่อให้ราษฎรมี
พร้อมลงลงหินคลุก เส้นทางคมนาคม
บ้านทองหลางน้อย สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 1
สะดวกรวดเร็ว
66 โครงการถนนหินคลุก
ทางเข้าหมู่บ้านบ้าน
ศรีรักษา หมู่ที่ 2
สายเก่า

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว
ประมาณ 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนน หินคลุกบ้าน
โนนสะอาด ต.โนนประดู่ อ.สี
ดา เชื่อม บ้านทองหลางน้อย
ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่
กว้าง 6 ม. ยาว 4,000
ม. หนา 0.10 ม.
ก่อสร้างถนนสายหลังโรงเรียน
บ้านทองหลางน้อย6 เมตร
ยาว 600 เมตรหนาเฉลี่ย
1 เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบด
ทับแน่น
โครงการถนนหินคลุก ทางเข้า
หมู่บ้านบ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2
สายเก่าจากทางหลวงชนบท
ถึงตะวันออกหมู่บ้าน กว้าง 5
เมตร ยาว 2 กม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
400,000 400,000 400,000
จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ.
สาย
ปลอดภัย
-

-

-

-

-

-

100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.

-

300,000 300,000
อบต/อบจ. อบต/อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

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

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-54วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ
จาเป็น
67 ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้ราษฎรมี
คลุกบ้านศรีรักษา เส้นทางคมนาคม
หมู่ที่ ๒
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
68
69

70

71

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จานวน 3 สาย สายที่ 1 จากทาง
หลวงชนบท-ตะวันออกบ้าน กว้าง
5 เมตร ยาว 2,000 เมตร สายที่
2กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500เมตร
สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านน้าบ่า
คลุกบ้านน้าบ่า หมู่ เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายสมพร เตาะ
ที่ 3
สัญจรสะดวก
หนองนา
ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านน้าบ่า
คลุกบ้านน้าบ่า หมู่ เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายชาญชัย บุญ
ที่ 3
สัญจรไปมา
ภักดี
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านน้าบ่า
คลุกบ้านน้าบ่า หมู่ เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายชอบ ตีบ
ที่ 3
สัญจรไปมา
นอก
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านน้าบ่า
คลุกบ้านน้าบ่า หมู่ เส้นทางคมนาคม หมู่ที่ 3 หน้าบ้านนายฉัตรชัย ฉาด
ที่ 3
สัญจรไปมา
นอก
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
300,000 300,000 300,000 300,000 -จานวน
อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ. 3 สาย

-

-

-

กองช่าง

200,000 200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

400,000 400,000 400,000
อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ.

-

500,000 500,000
อบต/อบจ. อบต./
อบจ.
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

จานวน
1 แห่ง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

จานวน 3 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000 200,000
อบจ.
อบจ.

-55-

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้เกิดความ
สะดวกในการสัญจร
ขนส่งผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว
75 ก่อสร้างถนนหิน เพื่อให้ราษฎรมี
คลุกบ้านกู่ สาย เส้นทางคมนาคม
หัวมุมสระ-ทาง
สัญจรไปมาได้สะดวก
หลวง หมู่ที่ 4
รวดเร็ว
76 ก่อสร้างถนนหิน
เพื่อให้เกิดความ
คลุกสายบ้านดอน สะดวกในการสัญจร
ตะหนิน – บ้าน ขนส่งผลิตภัณฑ์
เกาะ หมู่ที่ 5
การเกษตรได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

ก่อสร้างถนน หินคลุก
กว้าง 5 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจร กว้าง
5 เมตร ยาว 2,000
เมตร

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

72 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากบ้านน้า
บ่า – บ้านดอนตะ
หนิน หมู่ที่ 3
73 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายดอน
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
ถึงบ้านแจ้งสว่าง
ต. เสมาใหญ่
74 ก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโคกกว้าง
บ้านกู่ หมู่ที่ 4

ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 5 เมตร ยาว
1,950 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก
กว้าง 5 เมตร ยาว
220 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร
ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจร กว้าง
5 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

-

ปี 2562
700,000
อบต./อบจ.

ปี 2563
700,000
อบต./อบจ.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2564 ปี 2565
700,000 700,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ.
อบต./ สาย
ปลอดภัย
อบจ.

1,869,000 1,869,000 1,869,000
อบต./อบจ อบต./อบจ อบต./อบจ

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

500,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

500,000

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

500,000
อบต./อบจ.

500,000
อบต./อบจ

500,000
อบต./อบจ

-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ที่
77

78

วัตถุประสงค์/
โครงการ
เหตุผลความ
จาเป็น
ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านดอนกุดตะโพธิ์ เส้นทาง
หมู่ที่ 6
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว
เสริมผิวทางถนนหิน เพื่อให้ราษฎรมี
คลุก สายทางบ้าน เส้นทาง
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ คมนาคมสัญจร
6 ถึงบ้านแจ้งสว่าง ไปมาได้สะดวก
ต.เสมาใหญ่
ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านดอนรี หมู่ที่ ๗ เส้นทาง
คมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
บ้านดอนกุดตะกุดตะโพธิ์
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว
500 เมตร หนา 0.10 เมตร

เสริมผิวทางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
1,415 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,080 ตร.ม.
79
จานวน 2 สาย สายที่ 1 จาก
ศาลาบ้านกระเบื้อง-นาตานัน
กว้าง 6 เมตร ยาว
1,200 เมตรสายที่ 2 จาก
หมู่บ้านไปลาห้วย กว้าง 6
เมตร ยาว 500 เมตร
80 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ เส้นทาง
โรงเรียน - จดเขตตาบลเสมา
8
คมนาคมสัญจร ใหญ่ บ้านกระเบื้อง กว้าง 6
ไปมาสะดวก เมตร ยาว 800 เมตร
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562
.500,000
อบต/อบจ.

ปี 2563
500,000
อบต./อบจ

ปี 2564
-

ปี 2565
-

จานวน การคมนาคมสะดวก
3 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

1,963,000 1,963,000 1,963,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ อบต./อบจ อบต./อบจ 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
3 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

400,000

400,000

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 แห่ง ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ที่

โครงการ

81 ปรับปรุงถนนหิน
คลุก สายทางบ้าน
กระเบื้องหมู่ที่ 8 –
บ้านหนองหัวช้าง

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวก

82 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโนนนางาม หมู่ เส้นทาง
ที่ 9
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก
รวดเร็ว
83 เสริมผิวทางถนนหิน
คลุก แบบแอสฟัสติก
สายทางบ้านโคก
น้อย หมู่ที่ 10

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทาง
คมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมผิวทางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
1,490 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,450 ตร.ม.
ก่อสร้างถนนหินคลุก จานวน
3 สาย สายที่ 1 กว้าง 6
เมตร ยาว 1,500 เมตรสาย
ที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร
สายที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว
700 เมตร
เสริมผิวทางถนนหินคลุก ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว
2,100 เมตร หนา 0.05
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,600 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

-

ปี 2562

500,000
อบต/อบจ.

ปี 2563

500,000
อบต/อบจ.

ปี 2564
2,000,000
อบต./อบจ

2,000,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

500,000
อบต/อบจ.

500,000
อบต/อบจ.

จานวน การคมนาคมสะดวก
3 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

5,800,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

5,800,000 5,800,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2565

-58ที่

โครงการ

84 ก่อสร้างถนนถนนหิน
คลุก สายติดคลอง
สายหนองขาม-หนอง
แวง บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10
85 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกบ้านโคก
น้อยหมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 2 จุด ละ 8 ท่อน
เพื่อให้ราษฎรมี
ซ่อมแซมถนนหินคุก
เส้นทางคมนาคม
สายหนองขาม-คลอง
สัญจรไปมาได้
โคกสูง ระยะทาง 700
สะดวกรวดเร็ว
เมตร
86 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้เกิดความ
จากแยกบ้านโซกแซงบ้านโคกน้อย หมู่ที่ สะดวกในการสัญจร บ้านหนองนาด กว้าง
10
ขนส่งผลิตภัณฑ์
6 เมตร ระยะทางรวม
การเกษตรได้อย่าง 300 เมตร หนาเฉลี่ย
รวดเร็วยิ่งขึ้น
0.10 เมตร
87 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้เกิดความ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ สะดวกในการสัญจร ขนาดผิวจราจร กว้าง
11
ขนส่งผลิตภัณฑ์
6 เมตร ระยะทางรวม
การเกษตรได้อย่าง 500 เมตร หนาเฉลี่ย
รวดเร็วยิ่งขึ้น
0.10 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
400,000
อบต.

ปี 2563 ปี 2564
400,000 400,000
อบต.
อบต.

ปี 2565
400,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000 200,000
อบต.
อบต.

200,000
อบต.

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

500,000
อบต

500,000 500,000
อบต
อบต

500,000
อบต

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

200,000
อบต.

-59ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

88 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้เกิดความ
บ้านกรวย หมู่ที่ 12 สะดวกในการสัญจร
ขนส่งผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทิศตะวันตกหมู่บา้ น
เชื่อมบ้านดอนตะหนิน
บ้านเกาะ กว้าง 5
เมตร ระยะทางรวม
2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร
89 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้เกิดความ
ก่อสร้างถนนหินคลุก
– ลาห้วยเชื่อมตาบล สะดวกในการสัญจร จากเขตโนนประดู่ ลา
โนนประดู่ บ้านกู่และ ขนส่งผลิตภัณฑ์
ห้วยบ้านกู-่ เชื่อมตาบล
ตาบลเสมาใหญ่
การเกษตรได้อย่าง เสมาใหญ่ กว้าง 4
รวดเร็วยิ่งขึ้น
เมตร ยาว 2,5000
เมตร หนา 0.10
เมตร
90 ก่อสร้าง/ปรับปรุง
เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน
ถนนหินคลุกภายใน เส้นทางคมนาคม
หินคลุก ภายในตาบล
ตาบลดอนตะหนิน
สัญจรไปมาได้
ดอนตะหนิน ทั้ง 13
สะดวกรวดเร็ว
หมู่บ้าน
91 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายสุพฒ
ั น์ เส้นทางคมนาคม
ขนาดกว้าง 3 เมตร
บ้านทองหลางน้อย สัญจรไปมาได้
ระยะทาง 30 เมตร
สะดวกรวดเร็ว
หนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

-

-

-

500,000
อบต./อบจ

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
500,000 -500,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต
อบต
สาย
ปลอดภัย

300,000 300,000
อบต/อบจ. อบต./อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

-จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

500,000 500,000
อบต.
อบต.

500,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

50,000
อบต.

-50,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนคอนกรีต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

50,000
อบต.

-60-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

92 ก่อสร้างถนน คสล.
สายสี่แยกพาน-บ้าน
นายสัญชัย บ้าน
ทองหลางน้อย
93 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านนายพรม
บรรจงนอก บ้าน
ทองหลางน้อย
94 ก่อสร้างถนน คสล.
นางสุดใจ พยัคฆ์ศรี
บ้านทองหลางน้อย
95 ก่อสร้างถนน คสล.
ประปา – ศาลาโรง
ปุ๋ย บ้านทองหลาง
น้อย
96 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านกู่
ระยะที่ 1 สายรอบ
บ้าน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์/

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 15 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
50,000
อบต.

ปี 2564
50,000
อบต.

ปี 2565
50,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

50,000
อบต.อบจ.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

100,000
อบต.

100,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

400,000
อบต.

400,000
อบต.

400,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

220,000
อบต.

220,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

-61เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)
97

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านทองหลางน้อย
บ้านนางต้อย พืช
นอก เข้าสระหนอง
เตย
98 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้านทองหลาง
น้อย หมู่ที่ 1
99 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรี
รักษา
หมู่ที่ 2
100 ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านศรี
รักษา หมู่ที่ 2

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
101 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
ภายในหมู่บ้านศรี เส้นทางคมนาคม
รักษาสามแยก
สัญจรไปมาได้
ตะวันออก –
สะดวกรวดเร็ว
ตะวันตก หมู่ที่ 2

(KPI)

รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
110,000
อบต.

ปี 2564
110,000
อบต.

ปี 2565
-

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ที่ชารุดภายในหมู่บ้าน
ทองหลางน้อย

-

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
จากศาลากลางบ้าน
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
ซ่อมแซมถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ้าน ขนาด
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000 จานวน
อบต.
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-62-

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

102 ก่อสร้างถนน
คสล. ภายใน
หมู่บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2
103 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้านศรีรักษา
หมู่ที่ 2
104 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

105 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3
106 ก่อสร้างถนน
คอนกรีต สาย
บ้านน้าบ่า-บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ทิศเหนือหมู่บ้านศรี
รักษา กว้าง 4 เมตร
ยาว 50 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3 เมตร
ยาว 70 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง
4 เมตร ยาว ๒๐0
เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
สายบ้านน้าบ่า-บ้านเกาะ
หมู่ที่ 3

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

ถนนได้มาตรฐาน

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
300,000 300,000 300,000 300,000 -จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./
อบต./อบจ.- 1 สาย
ปลอดภัย
อบจ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000 200,000
อบต.
อบต.

200,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
แห่ง
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.-

300,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
สาย ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-63วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้เกิดความ
คสล.สายบ้านน้า สะดวกในการ
บ่า หมู่ที่ 3
สัญจรขนส่งสินค้า
การเกษตรได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ซ่อมแซมถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คอนกรีตสาย
เส้นทางคมนาคม
กลางหมู่บ้าน
สัญจรไปมาได้
บ้านน้าบ่าหมู่ที่ สะดวกรวดเร็ว
3
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้านกู่ ระยะที่ สัญจรไปมาได้
1 สายกลางบ้าน สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้านกู่ ระยะที่ สัญจรไปมาได้
2 สายกลางบ้าน สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้าน ระยะที่ สัญจรไปมาได้
3
สะดวกรวดเร็ว
โครงการ/
กิจกรรม

ที่
107

108

109

110

๑11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคสล. ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว
300 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
400,000 400,000 400,000 400,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. อบต./อบจ. 1 สาย ปลอดภัย

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตสาย
กลางหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

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. ภายใน
หมู่บ้าน ซอยที่ 4 ขนาด
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง
100 ม. หนา 0.15 ม.

-

-

220,000
อบต.

220,000
อบต.

-

-

-

-

-

-
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300,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต.
1 สาย ปลอดภัย

-

กองช่าง

กองช่าง

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

220,000
อบต.

220,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต.
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต.
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-64-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

112 ก่อสร้างถนน คสล
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 ระยะ
ที่ 4

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

113 ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านดอน
ตะหนิน หมู่ที่ 5

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวก
114 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ราษฎรมี
ภายในหมู่บ้านดอน เส้นทางคมนาคม
ตะหนิน หมู่ที่ 5
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
115 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนตะหนิน หมู่
ที่ 5 ไปบ้านเกาะ

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
116 ก่อสร้างถนน คสล.
เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านดอนตะหนินหมู่ที่ เส้นทางคมนาคม
5 ไปบ้านกรวย
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กว้าง 5 เมตร ยาว
210 หนา 0.15 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ซ่อมแซมถนน คสล.
กว้าง 5 เมตร ยาว
300 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 100 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนตะหนิน หมู่ที่
5 ไปบ้านเกาะ กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนตะหนินหมู่ที่
5 ไปบ้านกรวย กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
300,000
อบต.

ปี 2564
300,000
อบต.

ปี 2565
300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

300,000 จานวน 1 การคมนาคมสะดวก
อบต.
สาย
ปลอดภัย

กองช่าง
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กองช่าง

-65วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้าน บ้านดอน สัญจรไปมาได้
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ สะดวกรวดเร็ว
6
เสริมผิวทางถนน เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. แบบแอสฟัส เส้นทางคมนาคม
ติก สายทางบ้าน สัญจรไปมาได้
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ สะดวกรวดเร็ว
ที่ 6 – บ้านแจ้ง
สว่าง ต.เสมาใหญ่
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. เข้าหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม
ทางทิศใต้บา้ น
สัญจรไปมาได้
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ สะดวกรวดเร็ว
ที่ 6
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. บ้านดอน เส้นทางคมนาคม
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ สัญจรไปมาได้
6
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. บ้านดอน เส้นทางคมนาคม
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ สัญจรไปมาได้
6
สะดวกรวดเร็ว
โครงการ/
กิจกรรม

ที่
117

118

119

120

121

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว 40๐
เมตร หนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

เสริมผิวทางถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 4.50
เมตร ยาว 780 เมตร
หนา 0.05 เมตร

ปี 2563
600,000
อบต./อบจ.

ปี 2564
600,000
อบต./อบจ.

ปี 2565
600,000
อบต./อบจ.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

2,605,000 2,605,000
อบต/อบจ
อบต/อบจ

2,605,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต/อบจ 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

-

660,000
อบต./อบจ.

660,000
อบต./อบจ.

660,000
อบต./อบจ.

660,000
อบต./อบจ.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

จากหมู่บ้านไปวัด
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนกุดตะโพธิ์ จาก
หมู่บ้านถึงแยกบ้านโคก
กลาง 1600 เมตร

-

600,000 600,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ.

600,000
อบต./อบจ.

-600,000
อบต./อบจ.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

600,000
อบต./
อบจ.

600,000
อบต./
อบจ.

600,000
อบต./
อบจ.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง
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ที่

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

122 ก่อสร้างถนน
คสล. บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7 ซอยบ้าน
นางคูณ
123 ก่อสร้างถนน
คสล. ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7
124 ซ่อมแซมถนน
คสล.บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ได้มาตรฐาน
การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 45 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

125 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8
126 เสริมผิวทางถนน
คสล. แบบแอสฟัส
ติก สายทางบ้าน
กระเบื้อง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ที่ชารุดภายในหมู่บ้าน
กระเบื้อง
เสริมผิวทางถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3000 ตร.
ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562
150,000
อบต.-

ปี 2563
150,000
อบต.

ปี 2564
150,000
อบต.

ปี 2565
150,000
อบต.-

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

250,000
อบต.

250,000
อบต.

250,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000
อบต.

220,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,600,000 1,600,000 1,600,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง
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-67เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เสริมผิวทางถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
เสริมผิวทางถนน
คสล. แบบแอสฟัส เส้นทางคมนาคม
คสล. จากบ้าน
ติก กระเบื้อง หมู่ที่ สัญจรไปมาได้
กระเบื้อง-บ้านหนอง
8 -บ้านหนองหัว สะดวกรวดเร็ว
หัวช้าง ต. เสมาใหญ่
ช้าง ต. เสมาใหญ่
ผิวจราจรกว้าง 5
เมตร ยาว 955
เมตร จราจร
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านบ้าน เส้นทางคมนาคม
ขนาดกว้าง 4
กระเบื้อง หมู่ที่ 8 สัญจรไปมาได้
เมตร ระยะทาง
สะดวกรวดเร็ว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ได้มาตรฐาน ก่อสร้างถนน คสล.
สายสามแยกตา
การคมนาคมสะดวก ขนาดกว้าง 4
อินทร์ – ตาแก้ว และปลอดภัย
เมตร ยาว 500
บ้านโนนนางาม หมู่
เมตร หนา 0.15
9
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโนน เส้นทางคมนาคม
ขนาดกว้าง ๕
นางาม หมู่ที่ 9
สัญจรไปมาได้
เมตร ระยะทาง
สะดวกรวดเร็ว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร
วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

ที่
127

128

129

130

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

-

-

-

-

-

๓00,000
อบต.

ปี 2563
ปี 2564
1,628,000 1,628,000
อบต./อบจ
อบต./อบจ

300,000
อบต.

300,000
อบต.

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

๓00,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๓00,000
อบต.

ปี 2565
1,628,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ 1 สาย ปลอดภัย

300,000
อบต.

กองช่าง

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

1,000,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. 1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

๓00,000
อบต.-

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-68ที่
131

132

133

134

ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์/
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(KPI)
โครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ
(ผลผลิตของโครงการ)
จาเป็น
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน
บ้านโนนนางาม หมู่ เส้นทางคมนาคม กว้าง 6 เมตร ยาว ๑,500
อบต./อบจ. 1 สาย
ที่ 9 บ้านนายพงษ์ สัญจรไปมาได้ เมตร หนา 0.15 เมตร
ศักดิ์ – สามแยก
สะดวกรวดเร็ว
หนองแก
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด
500,000 500,000 500,000 บ้านโนนนางาม หมู่ เส้นทางคมนาคม บ้านโนนนางาม ขนาดกว้าง
อบต.
อบต./อบจ
อบต.
จานวน
ที่ 9
สัญจรไปมาได้ 5 เมตร ยาว ๔00 เมตร
1 สาย
สะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 เมตร
ซ่อมแซมถนน
เพื่อให้ราษฎรมี ซ่อมแซมถนนคอนกรีดจาก
300,000 300,000 300,000
คอนกรีตบ้านโนนนา เส้นทางคมนาคม บ้านตาจันทร์ หักขุนทด-บ้าน
อบต.
อบต.
อบต.
งาม หมู่ที่ 9
สัญจรไปมาได้ ตาแก้ว ศรีนอก
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5
500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน
บ้านโคกน้อย สาย เส้นทางคมนาคม เมตร ระยะทาง 300 เมตร
อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ. อบต/อบจ.- 1 แห่ง
โคกน้อย-หนองนาด สัญจรไปมาได้ หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ตาบลคูขาดหมู่ที่ 10 สะดวกรวดเร็ว ท่อขนาด 40x100จานวน 3
จุด ละ 8 ท่อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

-69วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
135 ก่อสร้างถนนคสล. เพื่อให้ราษฎรมี
รอบหมู่บ้านบ้าน
เส้นทางคมนาคม
โคกน้อย หมู่ที่ 10 สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
136 ก่อสร้างถนน คสล เพื่อให้ราษฎรมี
ภายในบ้านโคก
เส้นทางคมนาคม
น้อย
สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 10
สะดวกรวดเร็ว
137 ก่อสร้างถนนคสล.
บ้านโคกน้อย–สาม
แยกโซกแซง

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

138 ซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ เส้นทางคมนาคม
10
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(KPI)
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ก่อสร้างถนนคสล.รอบ
300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน
หมู่บ้านบ้านโคกน้อย
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
1 สาย
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1
กิโลเมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน
ภายในหมูบ้าน ขนาด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
1 สาย
กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ก่อสร้างถนนคสล.ช่วง
2,555,000 2,555,000 2,555,000 2,555,000 จานวน
ที่ 1 จากสามแยกโซก
อบต./อบจ อบต./อบจ อบต./อบจ อบต./อบจ 1 สาย
แซง-บ้านโคกน้อย
ระยะทาง 670 เมตร
กว้าง 6 เมตร
ซ่อมแซมถนน คสล. ที่
300,000 300,000 300,000 จานวน
ชารุดภายในหมู่บ้าน
อบต.
อบต.
อบต.
1 สาย
โคกน้อย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-70ที่
139

140

141

142

143

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม เหตุผลความ
จาเป็น
ซ่อมแซมถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คอนกรีตภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้านโคกสะอาด สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 11
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้งถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
บ้านโคกสะอาด
เส้นทางคมนาคม
หมู่ 11 สายทิศ
สัญจรไปมาได้
ตะวันตกวัดศิริ
สะดวกรวดเร็ว
มงคลชัย-บ้านโคก
เสี่ยว
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้านโคกสะอาด สัญจรไปมาได้
ซอย 5 หมู่ที่11 สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
สายบ้านโคก
เส้นทางคมนาคม
สะอาด -บ้านโคก สัญจรไปมาได้
น้อย
สะดวกรวดเร็ว
ก่อสร้างถนน
เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. ภายใน
เส้นทางคมนาคม
หมู่บ้านโคกสะอาด สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 11
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตที่
ชารุดภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร
ก่อสร้งถนน คสล. สาย
ทิศตะวันตกวัดศิริมงคล
ชัย-บ้านโคกเสี่ยว ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 95
เมตร

ปี 2562
-

ปี 2563
300,000
อบต.

ปี 2564
300,000
อบต.

ปี 2565
300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 แห่ง ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน ซอย 6
กว้าง 4 เมตร ยาว 100
ม. หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
5 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.15
เมตร
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4
เมตร ยาว 200 ม. หนา
0.15 ม.

220,000
อบต.

220,000
อบต.

-220,000
อบต.

220,000
อบต.-

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต./อบจ. อบต./อบจ.อบต.
อบต.
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

-

300,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

300,000
อบต.

300,000
อบต.-

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-71-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น

144 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11
สายไปหนองน้า
145 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโคก
สะอาด -บ้านหนอง
พรานปาน
146 ซ่อมแซมถนน คสล.
บ้านโคกสะอาด หมู่
ที่ 11

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
147 ก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้ราษฎรมี
จากคุ้มที่ 4 – คุ้มที่ เส้นทางคมนาคม
5 บ้านโคกสะอาด สัญจรไปมาได้
หมู่ที่ 11
สะดวกรวดเร็ว

148 ก่อสร้างถนน คสล.
สายบ้านกรวย –
บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ 12

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน กว้าง
4 เมตร ยาว 100 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านกว้าง 6
เมตร ยาว 390 ม.
หนา 0.15 ม.
ซ่อมแซมถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
สายคุ้มที่ 4-คุ้มที่ 5
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 80 ม.
หนา 0.15 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

-

ปี 2562
220,000
อบต.

ปี 2563
220,000
อบต.

ปี 2564
-

ปี 2565
-

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,580,000 1,580,000 1,580,000 1,580,000 จานวน
อบต./อบจ
อบต./อบจ อบต./อบจ- อบต./อบจ 1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-72ที่

โครงการ

149 ก่อสร้างถนน
คสล.ภายใน
หมู่บ้านบ้าน
กรวย หมู่ที่ 12
150 ซ่อมแซมถนน
คอนกรีต หมู่ที่
12
151 ซ่อมแซมถนน
คสล.ภายในหมู่
บ้านเกาะ หมู่ที่
13
152 ก่อสร้างถนน
คสล. ภายใน
หมู่บ้านเกาะ
หมู่ที่ 13

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
บ้านกรวยกว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร
ซ่อมแซมถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร
ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่
13 กว้าง 5 เมตร ยาว
300 เมตร

ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้านเกาะ หมู่ที่ 13
กว้าง 5 เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร หนา 0.15
เมตร
153 ก่อสร้างถนน เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนน คสล. (เดิม
คสล. สายบ้าน เส้นทางคมนาคม เป็นถนนดิน) ขนาดผิว
เกาะ – บ้าน
สัญจรไปมาได้
จราจร กว้าง 5 เมตร
ดอนตะหนิน
สะดวกรวดเร็ว ยาว ๑,๒00เมตร หนา
หมู่ที่ 13
0.15 เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
280,000
อบต.

ปี 2563
280,000
อบต.

ปี 2564
280,000
อบต.

ปี 2565
280,000
อบต.

จานวน
3 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

๒,500,000 ๒,500,000 ๒,500,000 จานวน
อบจ.
อบจ.
อบจ.1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

๒,500,000
อบจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-73ถนนลาดยาง

วัตถุประสงค์/
ที่
โครงการ
เหตุผลความ
จาเป็น
154 ก่อสร้าง
เพื่อให้ราษฎรมี
ถนนลาดยาง เส้นทาง
ภายในหมู่บ้าน คมนาคมสัญจร
บ้านทองหลาง ไปมาได้สะดวก
น้อย หมู่ที่ 1 รวดเร็ว
155 ซ่อมแซมถนน เพื่อให้ราษฎรมี
ภายในหมู่บ้าน เส้นทาง
ศรีรักษาหมู่ที่ คมนาคมสัญจร
2
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว
156 เสริมผิวถนน เพื่อให้ราษฎรมี
คสล. บ้าน
เส้นทาง
ทองหลางน้อย คมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
CAPE SEA ภายใน
หมู่บ้าน บ้านทองหลาง
น้อย หมู่ 1 กว้าง 6 เมตร
ยาว 300 เมตร
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้านให้เป็นแอสฟัสติก
ระยะทาง 200 เมตร
กว้าง 4 แมตร
เสริมผิวถนน คสล. โดยทา
ผิวทางแบบแอสฟัสติกคอ
นกรีต บ้านทองหลางน้อย

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
1,000,000 1,000,000
จานวน
อบต./อบจ. อบต./อบจ. 1,000,000 1 สาย
อบต./อบจ.

1,969,000
อบต/อบจ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน
1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

1,969,000 1,969,000 1,969,000 จานวน
อบต/อบจ.
อบต/อบจ. อบต/อบจ. 1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

300,000
อบต.

-

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

300,000
อบต.

300,000
อบต.

-74-

ที่

โครงการ

157 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านกู่ หมู่ที่ 4

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

158 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านดอนตะหนิน
หมู่ที่ 5
159 ก่อสร้างถนน
ลาดยาง บ้านดอน
กุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

160 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้าน
ดอนรี หมู่ที่ 7
161 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านกระเบื้อง หมู่
ที่ 8

เพื่อให้ราษฎร
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEALภายใน
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
CAPE SEALภายใน
หมู่บ้าน บ้านดอนกุดตะ
โพธิ์ หมู่ 6 กว้าง 6
เมตร ยาว 500 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนรี
หมู่ที่ 7
ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ
CAPE SEAL รอบหมู่บ้าน
บ้านกระเบื้อง หมู่ 8
กว้าง 6 เมตร ยาว 500
เมตร

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

400,000
อบต./อบจ.

400,000
อบต./อบจ.

ปี 2565
400,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

-

400,000
อบต.

-400,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต.
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-

400,000
อบต.

400,000
อบต.

400,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-75ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความจาเป็น (ผลผลิตของโครงการ)

162 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านโนนนางาม
หมู่ที่ 9

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

163 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน
บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10
164 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บ้านโคกน้อย
หมู่ที่ 10 ถึง
บ้านหนอง
พรานปาน ต.
เทพาสัน อ.คง
165 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่
11

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

เพื่อให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ CAPE SEAL
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนน
นางาม
หมู่ 9 กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,900 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ CAPE SEAL
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก
น้อย หมู่ 10 กว้าง 6
เมตร ยาว 300 เมตร
ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,100 เมตร

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แบบ CAPE SEAL
ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก
สะอาด
หมู่ 11 กว้าง 6
เมตร ยาว 500 เมตร

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

1,000,000
อบต./อบจ.

1,000,000
อบต./อบจ.

1,000,000
อบต./อบจ.

1,000,000 จานวน
อบต./อบจ. 1 สาย

-

500,000
อบต./อบจ.

500,000
อบต./อบจ.

500,000
อบต./อบจ.

500,000
อบต./อบจ.

-

-

5,886,000
อบต./อบจ

5,886,000
อบต./อบจ

5,886,000 จานวน
อบต./อบจ 1 สาย

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

-

1,500,000
อบต./อบจ.

1,500,000
อบต./อบจ.

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

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2565
การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

กองช่าง

-76-

วัตถุประสงค์/
ที่
โครงการ
เหตุผลความ
จาเป็น
166 ซ่อมแซม
เพื่อให้ราษฎรมี
ถนนลาดยาง เส้นทางคมนาคม
บ้านโคก
สัญจรไปมาได้
สะอาด หมู่ 11 สะดวกรวดเร็ว
167 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
จากโคกน้อย–
โคกสะอาด
168 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
(แอสฟัสตก)
หมู่บ้านบ้าน
กรวยหมู่ที่ 12
169 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
บ้านเกาะ หมู่ที่
13

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ถนนบ้านโคกสะอาด
ขนาดผิวกว้าง 5
เมตร ระยะทาง
1,000 เมตร
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางคมนาคม จากโคกน้อย–โคก
สัญจรไปมาได้
สะอาด เขตติดต่อ
สะดวกรวดเร็ว บ้านหนองพรานปาน
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางคมนาคม (แอสฟัสติก) ภายใน
สัญจรไปมาได้
หมู่บ้านบ้านกรวย
สะดวกรวดเร็ว
เพื่อให้ราษฎรมี ก่อสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางคมนาคม (แอสฟัสติก) ภายใน
สัญจรไปมาได้
หมูบ่ ้านบ้านเกาะ
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562
1,500,000
อบจ.

ปี 2563
1,500,000
อบจ.

ปี 2564
1,500,000
อบจ.

ปี 2565
1,500,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบจ.
1 สาย ปลอดภัย

10,000,000 จานวน การคมนาคมสะดวก
อบต/อบจ.
1 สาย ปลอดภัย

-

-

10,000,000
อบต/อบจ.

10,000,000
อบต/อบจ.

-

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

-

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน การคมนาคมสะดวก
1 สาย ปลอดภัย

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

-771.2 ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า ติดตัง้ โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

170 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่
171 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
เหตุผลความ
(ผลผลิตของโครงการ)
จาเป็น
เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าใน
ไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ 1
เพื่อสะดวกและ
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ความปลอดภัยของ หมู่บ้านศรีรักษา หมู่ที่ 2
ประชาชน
จานวน 5 จุด

172 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าใน
ไฟฟ้าใช้
ไปในพืน้ ที่การเกษตร
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 8 ประชาชนในหมู่บ้าน
อบต.
ต้นมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

173 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยของ
ประชาน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ 3
ระยะทาง 1,000 เมตร

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

174 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อให้ประชาชนมี ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ไฟฟ้าใช้
หมูบ่ ้านน้าบ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางสมาน ทอง
ดีนอก
เพื่อให้ประชาชนมี ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนายคง บุ้งต่อ
บัว

-

-

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

จานวน
20 จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

จานวน ประชาชนในหมู่บ้าน
20 จุด- มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

175 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561
-

ปี 2562
100,000
อบต.

ปี 2563
100,000
อบต.

ปี 2564
100,000
อบต.

ปี 2565
100,000 จานวน 8 ประชาชนในหมู่บ้าน
อบต.
ต้น
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

-

25,000
อบต.

25,000
อบต.

25,000
อบต.

-25,000
อบต.

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
3 จุด

จานวน
20 จุด

กองช่าง

-78-

176 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่
177 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่
178 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่
179 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่
180 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่
181 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

182 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
อาเภอบัวใหญ่

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓ หน้าบ้านนางเจริญศรี
เตาะหนองนา
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางวรรณา เตาะหนองนา
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางทะนง มีระหันนอก
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางสมาน ทองดีนอก
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓ หน้าบ้านนายคง บุง้ ต่อ
บัว
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางเจริญศรี เตาะหนอง
นา
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างในหมู่บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางทะนง มีระหันนอก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565
30,000
อบต.

จานวน
๕ จุด-

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-จานวน ประชาชนในหมู่บ้าน
๕ จุด มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

งบประมาณและที่มา
ปี 2563 ปี 2564
30,000
อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

-

-

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

-

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000 จานวน
อบต.
20 จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

40,000
อบต.-

40,000
อบต.-

40,000 จานวน
อบต.- ๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

40,000
อบต.

40,000 จานวน
อบต.
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

30,000
อบต.

30,000 จานวน
อบต.
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000 จานวน
อบต.
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางเชื่อม แดงกลาง
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ ๓
หน้าบ้านนางดอน รัตนวิชัย
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่า หมู่ที่ ๓
หน้าวัดน้าป่า
ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านน้าบ่าหมู่ที่ ๓ หน้า
บ้านนางละมัย น้อยจันอัด
ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3

-

-

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
๕ จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

100,000
อบต.

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

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

188 อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความ
ส่วนภูมิภาคอาเภอ ปลอดภัยของ
บัวใหญ่
ประชาชน

ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
หมู่บ้านกู่ หมู่ที่ 4

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
6 จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

189 อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้
ส่วนภูมิภาคอาเภอ ประชาชนมี
บัวใหญ่
ไฟฟ้าใช้

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร บ้านกู่ หมู่ที่ 4

-

100,000 100,000
อบต.
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

จานวน
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

183 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่
184 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่
185 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่
186 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่
187 อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ
บัวใหญ่

เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพื่อให้
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-80ที่
190
191
192
193
194
195
196
197

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
โครงการ
เหตุผลความ
(ผลผลิตของโครงการ)
จาเป็น
ปี
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
ดอนกุดตะโพธิ์ หมู่ที่ 6
บัวใหญ่
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
ดอนกุดตะโพธิ์ เข้าวัดบ้าน
บัวใหญ่
ดอนระยะทาง 700 เมตร
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ และปลอดภัย
หมู่บ้านบ้านดอนกุดตะโพธิ์
บัวใหญ่
ของประชาชน
หมู่ที่ 6
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้ารอบถนน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านดอนรี หมูที่ 7
บัวใหญ่
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ และปลอดภัย
หมู่บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 8
บัวใหญ่
ของประชาชน
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
กระเบื้อง หมู่ที่ 8
บัวใหญ่
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่ ้าน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
โนนนางาม หมู่ที่ 9
บัวใหญ่
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน เพิ่มโคมไฟส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านและรอบหมู่บ้าน
บัวใหญ่
บ้านโคกน้อย 500 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
2561
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562
200,000
อบต.

ปี 2563
200,000
อบต.

ปี 2564
200,000
อบต.

ปี 2565
200,000 จานวน
อบต.
15 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

200,000
อบต.

200,000 จานวน
อบต.
8 จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 8 ประชาชนในหมู่บ้าน
อบต.
ต้น
มีความปลอดภัย

กองช่าง

-

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

-

100,000
อบต.

-

-

100,000
อบต.

-

-

จานวน
8 จุด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

100,000
อบต.

100,000 จานวน
อบต.
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน
อบต.
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
จานวน
อบต.
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความปลอดภัย

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

จานวน
8 จุด

-81-

ที่
198

199
200
201
202

203
204

วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
โครงการ
เหตุผลความ
(ผลผลิตของโครงการ)
จาเป็น
ปี 2561
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
หมู่บ้านโคกน้อย และ
บัวใหญ่
ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 10
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ และปลอดภัย
หมู่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่
บัวใหญ่
ของประชาน
11
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งไฟฟฟ้าเพื่อกร
ส่วนภูมิภาคอาเภอ และปลอดภัย
เกษตร หมู่บ้านโคกสะอาด
บัวใหญ่
ของประชาน
หมู่ที่ 11
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
ภายในหมู่บ้าน บ้านเกาะ
บัวใหญ่
หมู่ 13
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนภูมิภาคอาเภอ ส่องสว่างทาง
ในเขตทางหลวงในพืน้ ที่
บัวใหญ่
หลวงในตาบล
ตาบลดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่า
ส่วนภูมิภาคอาเภอ มีไฟฟ้าใช้
บ้านกรวย หมู่ 12
บัวใหญ่
อุดหนุนการไฟฟ้า เพื่อความสะดวก ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างใน
ส่วนภูมิภาคอาเภอ และปลอดภัย
หมู่บ้านกรวย หมู่ที่ 12
บัวใหญ่
ของประชาน

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

งบประมาณและที่มา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562
100,000
อบต.

ปี 2563
100,000
อบต.

ปี 2564
100,000
อบต.

ปี 2565
100,000 จานวน
อบต.
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ทั่วถึง

กองช่าง

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน
6 จุด

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

จานวน
10 ต้น

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

-

จานวน
3 จุด

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

500,000 500,000
อบต.
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

จานวน
3 จุด

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ยิ่งขึ้น

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ยิ่งขึ้น
ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัย

กองช่าง

-

-

100,000
อบต. -

100,000 จานวน
อบต. - 10 ต้น

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
5 จุด

กองช่าง

-821.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง รักษาระบบประปาหมูบ่ ้าน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

205 ปรับปรุงระบบ เพื่อแก้ปัญหาการขาด
ประปา
แคลนน้า อุปโภค
ทองหลางน้อย บริโภค ให้กับ ราษฎร
หมู่ที่ 1

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปรับปรุงระบบประปา
เช่น ปรับปรุงโรงสูบ
น้าประปา พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์
ที่ชารุดเสียหายฯลฯ
206 ก่อสร้างรั้วกัน เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง ก่อสร้างรั้วกันบริเวณ
บริเวณถัง
ของชาวบ้านและ
รอบถังประปาบ้าน
ประปาบ้าน
ป้องกันการบุกรุกของ ทองหลางน้อยพร้อม
ทองหลางน้อย ชาวบ้าน
ประตูปิดเปิด
207 วางท่อระบบ เพื่อแก้ปัญหาการขาด วางท่อระบบประปา
ประปาภายใน แคลนน้าเพื่ออุปโภค – ภายในหมู่บ้าน ท่อ
หมู่บ้านศรี
บริโภค
PVC 2 ยาว 1000
รักษา หมู่ที่ 2
เมตร
208 ก่อสร้างถังสูง เพื่อแก้ปัญหาการขาด ก่อสร้างถังพักน้าประปา
น้าประปาบ้าน แคลนน้าเพื่ออุปโภค – บ้านน้าบ่า จานวน 1
น้าบ่า หมู่ที่ 3 บริโภค
แห่ง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
-

ปี 2562
200,000
อบต.

ปี 2563
200,000
อบต.

ปี 2564
200,000
อบต.

ปี 2565
200,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
อบต.
แห่ง
น้าไว้ใช้ในการอุปโภค
- บริโภค

-

200,000
อบต.

-200,000
อบต.

-200,000
อบต.

200,000 จานวน 1 ป้องกันการบุกรุกของ
อบต.
แห่ง
สัตว์เลี้ยง

กองช่าง

-

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
อบต.
แห่ง
น้าไว้ใช้ในการอุปโภค
- บริโภค

กองช่าง

-

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000
อบต.

500,000 จานวน
อบต.
1 แห่ง

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าในการอุปโภค บริโภค

กองช่าง

-83โครงการ/
กิจกรรม

ที่

209 ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน บ้านน้า
บ่าหมู่ที่ 3
210

211

212

213

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อซ่อมแซมส่วนที่
ชารุดของประปาและ
ปรับปรุงคุณภาพน้าให้
สามารถอุปโภค-บริโภค
โครงการเครื่อง เพื่อซ่อมแซมส่วนที่
คัดกรอง
ชารุดของประปาและ
น้าประปาบ้าน ปรับปรุงคุณภาพน้าให้
ดอนตะหนิน หมู่ สามารถอุปโภค-บริโภค
ที่ 5
ก่อสร้างประปา เพื่อซ่อมแซมส่วนที่
หมู่บ้านบ้านดอน ชารุดของประปาและ
ตะหนินหมู่ที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพน้าให้
สามารถอุปโภค–บริโภค
ปรับปรุง
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
ซ่อมแซมระบบ แคลนน้า อุปโภค
ประปาหมู่บ้าน บริโภค ให้กับราษฎร
กระเบื้องและ
บ้านดอนรี
ปรับปรุงและ
เพื่อซ่อมแซมส่วนที่
ซ่อมแซมระบบ ชารุดของประปาและ
ประปาในหมู่บ้าน ปรับปรุงคุณภาพน้าให้
โนนนางาม หมู่ สามารถอุปโภค–บริโภค
ที่ 9

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(KPI)
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
ก่อสร้างประปา
1,500,000 1,500,000 จานวน 1
หมู่บ้านที่หนองสระ
อบต.
อบต.
แห่ง
สี่เหลี่ยมพร้อมเดินท่อ
ไปยังหมู่บา้ น
โครงการเครื่องคัด
500,000 500,000 500,000 จานวน 1
กรองน้าใช้ในระบบ
อบต.
อบต.
อบต.
แห่ง
ประปาหมู่บ้านบ้าน
ดอนตะหนิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

1,500,000 1,500,000 จานวน 1 ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
อบต.
อบต.
แห่ง
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านบ้านดอนตะ
หนินหมู่ที่ 5

-

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านจานวน 1
แห่ง พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
เสียหาย
ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน จานวน 1
แห่ง พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ชารุด
เสียหาย,มอเตอร์ ฯลฯ

-

100,000 200,000
อบต.
อบต.-

-200,000
อบต.

200,000
อบต.-

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

-

150,000 200,000
อบต.
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน 1 ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
แห่ง
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

-

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-84-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

214 ก่อสร้างระบบ
ประปาใน
หมู่บ้าน บ้านโคก
น้อย หมู่ที่ 1๐
215 ก่อสร้างระบบ
ประปาใน
หมู่บ้าน บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ 11
216 ก่อสร้างระบบ
ประปาใน
หมู่บ้าน บ้าน
กรวย หมู่ที่ 12
217 ขุดขยายสระ
น้าประปา บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 13
218 ปรับปรุงขยาย
เขตประปาของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี
2561

ปี 2562

ปี 2563

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จานวน 1
แห่ง

-

150,000
อบต.

2,000,000 2,000,000 2,000,000
กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ

จานวน ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
1 แห่ง น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จานวน 1
แห่ง

-

-

2,000,000 2,000,000
กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ

จานวน ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
1 แห่ง น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

เพือ่ ซ่อมแซมส่วนที่ชารุด
ของประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้าให้สามารถ
อุปโภค – บริโภค
เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค
เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน จานวน 1
แห่ง

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ กรมทรัพย์ฯ 1 แห่ง น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

ขุดลอก ขยายสระ
น้าประปา บ้านเกาะ

-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

ประปาที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2564

ปี 2565

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
จานวน น้าไว้ใช้ในการ
1 แห่ง อุปโภค - บริโภค
จานวน ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
1 แห่ง น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

กองช่าง

-851.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้า คลองส่งน้า

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

219 ขุดลอกคลอง
ส่งน้าบ้าน
ทองหลาง
น้อย
220 ขุดลอกคลอง
ส่งน้าบ้าน
ทองหลาง
น้อย

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้มีน้าเพื่อ
การเกษตรที่เพียงพอ
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นา้

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
221 ขุดลอกคลอง เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
ส่งน้าบ้าน
การผลิตพืชผลทางด้าน
ทองหลาง
การเกษตรกรรม ทาให้
น้อย
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
222 ขุดลอกขยาย เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
เขตตลาด
การผลิตพืชผลทางด้าน
น้อย บ้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ทองหลาง
ราษฎรมีผลผลิตและ
น้อยหมู่ที่1 รายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วั
หน่วยงานที่
ด ผลที่คาดว่าจะได้รับ
รับผิดชอบ
(KPI)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปี 2561
-

ปี 2562
600,000
อบจ./กรมชลฯ

ปี 2563
600,000

ปี 2564
600,000

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
จานวน น้าไว้ใช้ในการ
1 แห่ง อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

-

-

300,000
อบต.

300,000 300,000 จานวน ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต.
1 แห่ง การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

จากศาลานายนาค-นา
นายเสริม ลึก 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร กว้าง
2 เมตร

-

-

-

300,000 300,000 จานวน ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต.
1 แห่ง การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ขุดลอกขยายเขตตลาด
น้อย บ้านทองหลางน้อย
เนื้อที่ 10 ไร่

-

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

600,000 600,000 จานวน ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบจ.
อบจ.
1 แห่ง การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ขุดลอกคลองส่งน้าบ้าน
ทองหลางน้อย จาก
รพช.1022 – นานาง
ไชย กว้าง 4 เมตร ลึก
3 เมตร ยาว 1,000
เมตร
จากใต้ฝายนาแสงจันทร์
ถึงนานายเสริม ลึก 2
เมตร ยาว 2,000 เมตร
กว้าง 2 เมตร

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2565
600,000

-86เป้าหมาย
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)
223 ขุดลอกขยาย เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน ขุดลอกขยายเขต
เขตตลาด
การผลิตพืชผลทางด้าน ตลาดใหญ่บา้ น
ใหญ่ บ้าน
การเกษตรกรรม ทาให้ ทองหลางน้อย
ทองหลาง
ราษฎรมีผลผลิตและ
เนื้อที่ 15 ไร่
น้อย หมูที่ 1 รายได้เพิ่มขึ้น
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

224 ก่อสร้างรั้ว
เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยง
ก่อสร้างรั้วสระ
สระหนองเตย หรือชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ หนองเตย บ้าน
สาธารณประโยชน์
ทองหลางน้อย
หมู่ที่ 1
225 ก่อสร้างลา
เพื่อใช้คลองส่งน้าให้กับ ก่อสร้างเหมือง
เหมืองส่งน้า เกษตรกรในพื้นที่
คอนกรีต กว้าง 2
บ้านศรีรักษา
เมตร ยาว 500
หมู่ที่ 2
เมตร ลึก 1.5
เมตร
226 ขุดลอกสระสี่ เพื่อให้มีน้าเพื่อ
ขุดลอกสระน้า
เหลียมบ้าน การเกษตรที่เพียงพอ
บ้านน้าบ่า เนื้อที่
น้าบ่า หมู่ที่ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ประมาณ 6 ไร่
3
สัตว์นา้
ลึก 3 เมตร
พร้อมกั้นแนวเขต
ล้อมรอบ
โครงการ/
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย
ที่
กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น
(ผลผลิตของ

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563
600,000
อบจ.-

ปี 2564
600,000
อบจ.--

ปี 2565
600,000
อบจ.-

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-

-

-

200,000
อบต

200,000
อบต

จานวน
1 แห่ง

เกษตรกรมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

300,000
อบจ.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000
อบต.

จานวน
1 แห่ง

เกษตรกรมีน้าใช้
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

2,000,000
อบจ./กรมชลฯ

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 จานวน
อบจ./กรมชลฯ อบจ./กรมชล 1 แห่ง
ฯ

-งบประมาณและที่มา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

-87227

228

229

230

231

โครงการ)
ขุดลอกหนอง ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ ขุดลอกหนอง
สระแดง บ้าน การเกษตร
หนองสระแดง
น้าบ่า หมู่ที่
บ้านน้าบ่า
3
ขุดลอก
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ ขุดลอกเหมืองส่ง
เหมืองส่งน้า การเกษตร
น้าบ้านน้าบ่า
บ้านน้าบ่า
หมู่ที่ 3
ขุดลอกสระ ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ ขุดลอกเหมือง
สี่เหลี่ยม บ้าน การเกษตร
สระสี่เหลี่ยม
น้าบ่า หมู่ที่
บ้านน้าบ่า
3
ขุดลอกคลอง ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว
การเกษตร
อีสานเขียวบ้าน
บ้านน้าบ่า
น้าบ่า
หมู่ที่ 3
ขุดคลองส่ง เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน ขุดคลองส่งน้า
น้า
การผลิตพืชผลทางด้าน โนนดินแดง
โนนดินแดง การเกษตรกรรม ทาให้ ระยะทาง
บ้านกู่ หมู่ 4 ราษฎรมีผลผลิตและ
1,000 เมตร
รายได้เพิ่มขึ้น
กว้าง 2 เมตร

ปี 2561
-

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
300,000 300,000 -300,000
300,000 จานวน
อบจ./กรมชลฯ อบจ./กรม อบจ./กรมชลฯ อบจ./กรมชล 1 แห่ง
ชลฯ
ฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

-

-

-

300,000
300,000 จานวน
อบจ./กรมชลฯ อบจ/กรมชล 1 แห่ง
ฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค -บริโภค

กองช่าง

-

-

-

300,000
300,000 จานวน
อบจ/กรมชลฯ อบจ/กรมชล 1 แห่ง
ฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

-

-

-

300,000
300,000 จานวน
อบจ/กรมชลฯ อบจ/กรมชล 1 แห่ง
ฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค -บริโภค

กองช่าง

-

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-
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600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

จานวน
1 แห่ง

-88ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

232 ขุดลอกคลอง เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
ส่งน้าสายโคก การผลิตพืชผลทางด้าน
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
233 ขุดลอกลาห้วย เพื่อให้มีน้าเพื่อ
วังกะจะ บ้าน การเกษตรที่เพียงพอ
กู่ หมู่ที่ 4
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นา้
234 ขุดลอกคลอง เพื่อให้มีน้าเพื่อ
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 การเกษตรที่เพียงพอ
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
สัตว์นา้
235 ขุดลอกคลอง ใช้เป็นแหล่งเก็บน้าเพื่อ
ส่งน้าบ้านดอน การเกษตร
กุดตะโพธิ์ หมู่
ที่ 6
236 ขุดลอกคลอง เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
ส่งน้าหนอง
การผลิตพืชผลทางด้าน
แดง-ลาห้วยกุด การเกษตรกรรม ทาให้
ตะโพธิ์ หมู่ที่ 6 ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลองส่งน้าสาย
โคก นานายประหยัด
ทางแยกบ้านโคกกลาง
ลึก 2 เมตร ยาว 1,000
เมตร กว้าง 2 เมตร
ขุดลอกคลองกว้าง 16
เมตร ลึก 3 เมตร ยาว
2,000 เมตร พร้อม
กั้นแนวเขต ล้อมรอบ
ขุดลอกคลองหนองเรือ
บ้านกู่หมู่ที่ 4

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
300,000 300,000
อบต./อบจ. อบต./อบจ.

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2564
-

ปี 2565
-

จานวน 1
แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

800,000
อบจ./กรม
ชลฯ

800,000
อบจ./กรม
ชลฯ

800,000 จานวน 1
อบจ./กรม แห่ง
ชลฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

800,000
อบจ./กรม
ชลฯ

800,000
อบจ./กรม
ชลฯ

800,000 จานวน 1
อบจ./กรม แห่ง
ชลฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

ขุดลอกคลองส่งน้า กว้าง
4 เมตร ลึก 1.5 เมตร
ยาว 900 เมตร

-

-

300,000
อบจ./กรม
ชลฯ

300,000
อบจ./กรม
ชลฯ

300,000 จานวน 1
อบจ./กรม แห่ง
ชลฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

กองช่าง

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

-

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

600,000 จานวน 1
อบจ.
แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง
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-89ที่

โครงการ/
กิจกรรม

237 ขุดลอกแนวกัน
เขตหนองสรวง
บ้านกระเบื้อง
หมู่ 8
238 เสริมฝังลาห้วย
กระเบื้อง หมู่
ที่ 8
239 ขุดลอกแก้มลิง
หนองสรวง
บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ ๘
240 ขุดขยายสระ
น้าบ้านโคก
น้อยหมู่ที่ 10
241 ขุดลอกสระปู่
ตา บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่
11

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561
เพื่อป้องกันการบุกรุก
ขุดลอกแนวกันเขต
พื้นที่สาธารณะ
หนองระเริง
ประมาณ เนื้อที่
37 ไร่
เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน เสริมฝังลาห้วย
การผลิตพืชผลทางด้าน กระเบื้อง หมู่ที่ 8
การเกษตรกรรม ทาให้ ทั้ง 2 ฝัง ระยะทาง
ราษฎรมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,500 บาท
เพื่อให้มีน้าเพื่อ
ขุดลอกที่สาธารณะ
การเกษตรที่เพียงพอ
ประโยชน์บ้าน
และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ กระเบื้องทาแก้มลิง
สัตว์นา้
หนองสรวง เนื้อที่
37 ไร่
เพือ่ ให้มีน้าเพื่อการเกษตร ขุดขยายสระน้าบ้าน
ที่เพียงพอ
โคกน้อยหมู่ที่ 10
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อให้ราษฎรมีน้าใช้ใน
การผลิตพืชผลทางด้าน
การเกษตรกรรม ทาให้
ราษฎรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น

ขุดลอกสระปู่ตา
บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่ 11 กว้าง
200 เมตร ยาว
250 เมตร
ลึก 3.5 เมตร

-

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563
300,000 300,000
อบจ.
อบจ.
-

-

-

-

600,000 600,000
อบต.
อบต.
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ปี 2564
300,000
อบจ.

ปี 2565
300,000
อบจ.

จานวน
1 แห่ง

พื้นที่สาธารณะได้รับ
การดูแลคุ้มครอง

กองช่าง

600,000
อบจ.

600,000
อบจ.

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

30,000,000 30,000,000
เฉพาะกิจ
เฉพาะกิจ

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

500,000
อบต.

500,000
อบต.

จานวน
1 แห่ง

600,000
อบต.

600,000
อบต.

จานวน
1 แห่ง

กองช่าง

-90ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
800,000 800,000 800,000
จานวน 1
อบต.
อบต.
อบต.
แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

242 ขุดลอกหนองคู
ปลาน้อยบ้าน
โคกสะอาดหมู่ที่
11
243 ขุดลอกลาห้วย
บ้านกรวยหมู่ที่
12

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ขุดลอกหนองคูปลาน้อย
บ้านโคกสะอาด

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

-

-

244 ขุดลอกสระ
หนองหัวลิง
บ้านเกาะ หมู่ที่
13
245 ขุดลอกแนวกัน
เขตหนองระเริง
บ้านเกาะ หมู่ที่
13
246 ธนาคารน้าใต้
ดิน

เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค

ขุดลอกลาห้วย บ้านกรวยต้น
เนินตั้งแต่ใต้ฝา้ ยบ้านกรวยนานายอนีนต์ สุวรรณนิตย์
กุล
ขุดลอกสระหนองหัวลิง บ้าน
เกาะ หมู่ที่ 13 กว้าง 5 ไร่

-

-

เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ

ขุดลอกแนวกันเขตหนอง
ระเริง ประมาณ เนื้อที่ 54
ไร่

-

400,000 400,000 400,000 400,000 จานวน 1
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ. แห่ง

พื้นที่สาธารณะได้รับ
การดูแลคุ้มครอง

กองช่าง

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้า
สารองไว้ใช้ประโยชน์

จัดทาธนาคารน้าใต้ดนิ ใน
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน

-

100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. 13
หมู่บ้าน

ชาวบ้านมีแหล่งน้า
สารองไว้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

-

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการ
อุปโภค - บริโภค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

300,000 300,000 จานวน 1
อบต.
อบต. แห่ง

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี กองช่าง
น้าไว้ใช้ในการอุโภค
- บริโภค

300,000 300,000 300,000 จานวน 1
อบต.
อบต.
อบต.- แห่งอุโภค
- บริโภค

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี กองช่าง
น้าไว้ใช้ในการอุโภค
- บริโภค

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-91ก่อสร้าง/ซ่อมแซม สระน้า บ่อน้า วางท่อน้า
เป้าหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๒47 วางท่อระบายน้า
เพื่อให้มีน้าใช้ในการทา
วางท่อระบายน้า
เข้าสี่เหลี่ยม บ้านน้า เกษตรกรรม ทาให้ราษฎรมี เข้าสี่เหลี่ยมบ้านน้า
บ่า หมู่ที่ 3
ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น บ่า
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๒48 วางท่อระบายน้า
ทานบหนองเรือ
บ้านกู่ หมู่ที่ 4
249 ขุดสระน้า
บ้านโคกน้อย หมู่ที่
10
250 วางท่อระบายน้า
บ้านกู่

เพื่อระบายน้าไม่ให้ท่วมขัง
ผลิตผลทางการเกษตร
แก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
เพื่อป้องกันการขาดแคลน
น้าในการอุปโภคและบริโภค

251 วางท่อระบายน้าเข้า
สระประปาหมู่บา้ น
บ้านกระเบื้อง หมู่ที่
8
๒52 ขุดบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
300,000 300,000 300,000
อบต/อบจ.
อบต
อบต

วางท่อระบายน้าทานบ
หนองเรือ

-

ขุดสระน้าบ้านโคกน้อย
ขนาดกว้าง 20 เมตร
ลึก 3 เมตร
เพื่อระบายน้าท่วมขังภายใน วางท่อส่งน้าจากเขต
หมู่บ้าน
หมู่บ้านไปลาห้วย

-

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้า วางท่อระบายน้าเข้า
ไว้ใช้ในอุปโภคและบริโภค สระประปาหมู่บา้ น
เพียงพอต่อความต้องการ บ้านกระเบื้อง

-

เพื่อให้ประชาชนมีน้าเพื่อ
การเกษตรที่เพียงพอ ต่อ
การเพาะปลูก

-

ขุดบ่อน้าบาดาล เพื่อ
การเกษตร ในพื้นที่
สาธารณะเขตตาบล
ดอนตะหนิน

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

-

ระยะท
าง
100
เมตร
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
500,000 500,000 500,000 จานวน ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบจ./กรม อบจ./กรม อบจ./กรม 1 แห่ง การเกษตรได้อย่าง
ชลฯ
ชลฯ
ชลฯ
เพียงพอ
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน ป้องกันน้าท่วมขัง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
1 แห่ง ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

200,000 200,000 200,000
อบต.
อบต.อบต.-

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ระยะท
าง
1,000
เมตร
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน
อบจ.
อบจ.
อบจ.
อบจ.
8 บ่อ

ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายน้า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

กองช่าง
กองช่าง

-92ที่

โครงการ/
กิจกรรม

253 ก่อสร้างฝายทด
น้าตลาดใหญ่
บ้านทองหลาง
หมุ่ที่ 1
254 ก่อสร้างฝายกัน
น้าบ้านน้าบ่า หมู่
ที่ 3

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตร เพิ่มพูน
ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตร เพิ่มพูน
ผลผลิตทางการเกษตร
255
เพื่อให้เกษตรกรมี
ก่อสร้างฝายกัน
แหล่งน้าใช้ใน
น้าบ้านน้าบ่า หมู่
การเกษตร เพิ่มพูน
ที่ 3
ผลผลิตทางการเกษตร
256 ก่อสร้างฝายกัก เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
เก็บน้าลาคลอง น้าใช้ในการเกษตร
หนองเรือ
เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
บ้านกู่ หมู่ที่ 4 เกษตร
257 ก่อสร้างฝายกัก เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
เก็บน้า บ้านกู่ น้าใช้ในการเกษตร
หมู่ที่ 4
258 ก่อสร้างฝายน้า เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่ง
ล้น บ้านดอนตะ น้าใช้ในการเกษตร
หนินหมู่ที่ 5
เพิ่มพูนผลผลิต

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561
-

ปี 2562
-

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

ก่อสร้างฝายกันน้าแบบ
มข. 27 ตัวที่ 1 ระหว่าง
นานายร่วมโนนแสน-นาย
มน คล่องใจ
ก่อสร้างฝายกันน้าแบบ
มข. 27 ตัวที่ 2 ระหว่าง
นานายหยวก กรวยสวัสดิ-์
นางสมาน ทองดีนอก
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร

-

-

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

-

-

-

-

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร
ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร

-

-

-

-

ก่อสร้างฝายทดน้าเข้า
หนองตลาดใหญ่ ระหว่างที่
นา นางชอบ กุลนอก

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

กองช่าง

500,000 500,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต. แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต.
อบต. แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-

500,000 500,000 จานวน ๑ ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบต.
อบต. แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ
500,000 500,000 500,000 จานวน 1 ราษฎรมีน้าใช้ใน
อบจ./กรม อบจ./กรม อบจ./กรม แห่ง
การเกษตรได้อย่าง
ชลฯ
ชลฯ
ชลฯ
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

-93ที่

โครงการ/
กิจกรรม

259 ก่อสร้างช่อง
ปรับระดับน้า
บ้านดอนรี หมู่
ที่ 7
260 ก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้า
บ้านกระเบื้อง
หมู่ที่ 8
261 ก่อสร้างฝาย
กักเก็บน้า
บ้านโนนนา
งาม
หมู่ที่ 9
262 ก่อสร้างฝายน้า
ล้นบ้านเกาะ
หมู่ที่ 13

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

เพื่อเป็นช่องเปิด-ปิด
ระดับน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561
ก่อสร้างช่องปรับระดับ
น้า บ้านดอนรี หมู่ที่ 7

เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตร เพิ่มพูน
ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตร เพิ่มพูน
ผลผลิตทางการเกษตร

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 5 เมตร
ยาว 16 เมตร
กักเก็บน้าสูง 2 เมตร
ก่อสร้างฝายน้าล้น
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 2.5 เมตร
หลังฝายกว้าง 3 เมตร

-

700,000
อบต./อบจ.

700,000
อบต./อบจ.

700,000
อบต./อบจ.

700,000
อบต./อบจ.

-

-

-

เพื่อให้เกษตรกรมี
แหล่งน้าใช้ใน
การเกษตร

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้า
ขนาดกว้าง 20 เมตร
สันฝายสูง 3 เมตร

-

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา
ปี 2562
-

ปี 2563
100,000
อบต.

ปี 2564
100,000
อบต.

ปี 2565
-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

จานวน
1 แห่ง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

2,000,000
อบจ./กรมชล
ฯ

2,000,000 จานวน
อบจ./กรมชล 1 แห่ง
ฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในการอุโภค
- บริโภค

กองช่าง

2,000,000
อบจ./กรมชล
ฯ

2,000,000 จานวน
อบจ./กรมชล 8 บ่อ
ฯ

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

-94ก่อสร้าง/ปรับปรุง คลองส่งน้า
วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
๒63 ก่อสร้างลาเหมือง ใช้เป็นคลองส่งน้า
ส่งน้าบ้าน
ในให้กับเกษตรกร
ทองหลางน้อย หมู ในพื้นที่
ที่ 1
๒64 ก่อสร้างลาเหมือง ใช้เป็นคลองส่งน้า
ส่งน้าบ้านศรีรักษา ในให้กับเกษตรกร
หมูที่ 2
ในพื้นที่
265 ก่อสร้างลาเหมือง
คอนกรีตจากบ้าน
น้าบ่า-วัดบ้านน้า
บ่า
หมูที่ 3
266 ก่อสร้างลาเหมือง
คอนกรีตจากบ้าน
โนนนางาม-บ้านน้า
บ่า
267 ก่อสร้างลาเหมือง
ส่งน้าในพื้นที่ตาบล
ดอนตะหนิน

ใช้เป็นคลองส่งน้า
ในให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561
ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
จาก กว้าง 2 เมตร
ลึก 1.5 เมตร ยาว
500 เมตร
ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
จาก กว้าง 2 เมตร
ลึก 1.5 เมตร ยาว
300 เมตร
ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
จาก กว้าง 2 เมตร
ลึก 1.5 เมตร ยาว
300 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2562
500,000
อบจ./กรม
ชลฯ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2563
ปี 2564
500,000 500,000
อบต/กรมชล อบต/กรมชล
ฯ
ฯ

ปี 2565
-

จานวน 1
แห่ง

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

300,000
อบต/กรมชล
ฯ

300,000
อบจ./กรม
ชลฯ

300,000 จานวน 1
อบจ./กรม แห่ง
ชลฯ

ราษฎรในพื้นทีไ่ ด้มี
น้าไว้ใช้ในเกษตร
อย่างเพียงพอ

กองช่าง

-

300,000
อบต./กรม
ชลฯ

300,000
อบต./กรม
ชลฯ

300,000 ยาว 300
อบต./กรม เมตร
ชลฯ

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ราษฎรมีน้าใช้ใน
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ใช้เป็นคลองส่งน้า
ในให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่

ก่อสร้างลาเหมือง
คอนกรีตจากบ้านโนน
นางาม-บ้านน้าบ่า

-

-

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

ใช้เป็นคลองส่งน้า
ในให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
ในพื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

-

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

500,000
อบต./กรม
ชลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-

จานวน 1
แห่ง

500,000 13
อบต./กรม หมู่บา้ น
ชลฯ

-952. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
2.1 ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

268 ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์และ
ซุ้มจาหน่ายสินค้า
หน้าวัดศรีสุภณ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความ
จาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใช้เป็นสถานที่ ก่อสร้างลาน
ตลาดนัดชุมชนของ เอนกประสงค์และ
ตาบลดอนตะหนิน ซุ้มจาหน่ายสินค้า
หน้าวัดศรีสุภณ
หมู่ที่ ๑ ตามแบบ
ที่ อบต.
269 กองทุนหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้
จัดตั้งกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน
ประชาชนมีเงินทุน หมุนเวียน จานวน
หมุนเวียนในชุมชน 13 กองทุน ทุน
หมู่บ้าน
ละ 100,000
บาท /หมูบ่ ้าน
270 จัดทาศูนย์จาหน่าย เพื่อให้ชุมชนมีที่
ก่อสร้างอาคาร
สินค้า OTOP
จาหน่ายสินค้า
ศูนย์จาหน่าย
OTOP ของชุมชน สินค้า เพื่อให้
ชาวบ้านได้วาง
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
จาหน่าย

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

-

1,300,000
อบต.

1,300,000
อบต.

1,300,000 1,300,000 13
อบต.
อบต.
หมู่บ้าน

ประชาชนสามารถ สานักปลัด
ลงทุนประกอบ
อาชีพเสริมต่าง ได้
อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

ประชาชนสามารถ
ลงทุนประกอบ
อาชีพเสริมต่าง ได้
อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

100,000
อบต.

จานวน 13 กลุ่มทอเสื่อกกสร้าง สานักปลัด
หมู่บ้าน
อาชีพเสริม มีราย
ด้านพร้อมพัฒนา
ฝีมือการผลิตให้ดีขึ้น

จานวน 1
ศูนย์

สานักปลัด

-962.2 เสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

271 ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพ
272 ส่งเสริมการ
ดาเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
273 จัดฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะศักยภาพ
กลุ่มผู้นาด้าน
อาชีพต่าง
274 สนับสนุนกลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์

275 จัดทาศูนย์เรียนรู้
การเกษตร

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในตาบล
รวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ สร้างอาชีพเสริม
เพื่อส่งเสริมการ
ดาเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพในตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

เพื่อเป็นการส่งเสริม
ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับผู้กลุ่มผูน้ า
ได้เรียนรู้และสามารถ
นาไปปฏิบัติได้
เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตร
ได้มีปุ๋ยใช้ในราคาที่ถูก
ลงและเป็นการลด
รายจ่าย
เพื่อทาเป็นแหล่งเรียนรู้
การทาเกษตร
ผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ศักยภาพกลุ่มผู้นาด้าน
อาชีพต่าง ในตาบล
ดอนตะหนิน โดยการไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที
สนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพในตาบลดอนตะ
หนิน
จัดทาศูนย์เรียนรู้
การเกษตรประจาตาบล
ดอนตะหนิน

ส่งเสริมการดาเนินงาน
ตามแนวพระราชดาริใน
ตาบลดอนตะหนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562
50,000
อบต.

ปี 2563
50,000
อบต.

ปี 2564
50,000
อบต.

ปี 2565
50,000 จานวน 13
อบต. หมูบ่ ้าน

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 จานวน 3
อบต. ครัง้

-

100,000
อบต.

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

ประชาชนสามารถ
ลงทุนประกอบ
อาชีพเสริมต่าง ได้

สานักปลัด

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 จานวน 3
อบต. กลุม่

สานักปลัด

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000 จานวน 1
อบต. ศูนย์

ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
เสริมสร้างรายได้
ให้กับครอบครัว
ประชาชนได้เรียนรู้
และพัฒนาการด้าน
การเกษตร

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มทอเสื่อกกสร้าง สานักปลัด
อาชีพเสริม มีราย
ด้านเพิ่มขึ้น
ประชาชนมีมีทักษะ สานักปลัด
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด

-972.3 ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
วัตถุประสงค์/
(KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของ
เหตุผลความจาเป็น
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
โครงการ)
276 โครงการเกษตร
เพื่อให้เกษตรกรมีปลา จัดหาพันธุป์ ลาพันธุผ์ ัก
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน
เพื่อการยังชีพ
และพืชผักไว้อุปโภคให้กับเกษตรกรในเขต
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
21ครั้ง
บริโภค
อบต.ดอนตะหนิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีปลาและ สานักปลัด
พืชผักบริโภคที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการ

277 ส่งเสริมการผลิต
ข้าวพันธุ์ดี

เพื่อเกษตรกรมีข้าวพันธุ์ สนับสนุนงบประมาณ
ดีไว้เป็นแม่พนั ธุ์
ในการจัดหาพันธุ์ขา้ ว
พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
ในตาบลดอนตะหนิน

-

200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1 เกษตรกรมีพันธุ์ข้าว สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ครั้ง
ที่ดีเป็น
แม่พันธุ์

278 จัดซื้อเครื่องตรวจ
สอบคุณภาพดิน

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

-

20,000

20,000

20,000
อบต.

-

ดาเนินการในพื้นที่
อบต. ดอนตะหนิน

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

ส่งเสริมการเลี้ยงไก่
พื้นบ้าน บ้านน้าบ่า
และประชาชนในพื้นที่
ตาบลดอนตะหนิน

-

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

279 โครงการส่งเสริม
การปลูกพืชในพื้น
ที่ดินเค็มและพันธุ์
ไม้แก่เกษตรกร

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ในการปรับปรุงดินใน
การเลือกพันธุ์พืชในการ
ปลูกในดินเค็มและปลูก
ไม้ไว้อุปโภค-บริโภค
280 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พื้นบ้าน บ้านน้าบ่า การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน
ให้กับประชาชนในตาบล
ดอนตะหนิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 1 ชาวบ้านได้วางแผน
เครื่อง
ในการใช้ที่ดินได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่

สานักปลัด

จานวน 1 พื้นที่ตาบลดอนตะ สานักปลัด
ครั้ง
หนินมีสีเขียวลด
ภาวะโลกร้อนเป็น
แหล่งเพาะพันธุส์ ัตว์
และต้นกาเนิดน้า
จานวน 1 ประชาชนในพื้นที่ สานักปลัด
ครั้ง
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ไก่พื้นบ้านเพิ่มขึ้น

-983. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และสงเคราะห์ผดู้ ้อยโอกาสในชุมชน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

281 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สงู อายุ
282 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพความพิการ
283 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 60 ปี
ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ ขึ้นไปในเขต อบต.
มีความเป็นอยู่ที่
ดอนตะหนิน
เหมาะสม
เพื่อจัดสวัสดิการ
ผู้พิการที่ได้ขนึ้
ช่วยเหลือความพิการ ทะเบียนความ
ให้มีความเป็นอยู่ที่ พิการแล้วในเขต
เหมาะสม
อบต.ดอนตะหนิน
เพื่อจัดสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ใน เขต
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ อบต.ดอนตะหนิน
ให้มีความเป็นอยู่ที่
เหมาะสม
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
7,800,000

ปี 2563
8,000,000

ปี 2564
ปี 2565
8,200,000 9,000,000 จานวน ผู้สูงอายุได้รับการ
13
ดูแลและมีคุณภาพ
หมู่บ้าน ชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.

3,400,000
อบต.

3,600,000 3,800,000 จานวน ผู้พิการได้รับการ
13
ดูแลและมีคุณภาพ
หมู่บ้าน ชีวิตที่ดีขึ้น

150,000
อบต.

150,000
อบต.

อบต.

-

-

3,200,000

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

150,000
อบต.

150,000
อบต.

จานวน ผู้ป่วยเอดส์ได้รบั
13
การดูแล และมี
หมู่บ้าน คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-99-

ที่

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

284 ส่งเสริมสวัสดิการ
เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้สูงอายุ

เพื่อให้เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการได้รับการเอา
ใจใส่อย่างต่อเนื่อง

285 ผ้าห่มสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม เช่นผูย้ ากไร้
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ผู้ตกเกณฑ์
จปฐ.หรือผู้ยากไร้

286 การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม
ผู้ยากไร้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สนับสนุนกิจกรรม
เด็กเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้สูงอายุ
ในตาบลดอนตะหนิน
จัดหาผ้าห่มกันหนาว
ให้กับผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม เช่นผูย้ ากไร้ ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ
จัดหาถุงยังชีพให้กับ
ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร้ในตาบลดอน
ตะหนิน

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
20,000
อบต./พนส.
จังหวัด

-

100,000
อบต.

-

50,000
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
20,000
20,000 20,000 จานวน 5 เด็กเยาวชน
สานักปลัด
อบต./พนส. อบต./พนส. อบต./พนส. ครัง้
ผู้ดอ้ ยโอกาส
จังหวัด
จังหวัด
จังหวัด
คนพิการได้พฒ
ั นา
ตนเองให้มีคุณภาพ
ชีวิตได้มาตรฐาน
100,000 100,000 100,000 จานวน ผู้ด้อยโอกาสใน
สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
13
สังคมได้รับการดูแล
หมู่บ้าน เอาใจใส่ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
50,000
50,000 50,000 จานวน ผู้ด้อยโอกาสใน
สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
13
สังคมได้รับการดูแล
หมู่บ้าน เอาใจใส่ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1003.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561
บ้านท้องถิ่นไทย
เพื่อสงเคราะห์ที่
ก่อสร้างหรือซ่อมแซม
เทิดไท้องค์ราชินี อาศัยให้กับผู้อยากไร้ บ้านท้องถิ่นไทยเทิด
ไร้ที่อยู่อาศัยในเขต ไท้องค์ราชินี ให้แก่ผู้
ตาบลดอนตะหนิน ยากไร้ในเขต อบต.
ดอนตะหนิน
การให้ความ
เพื่อช่วยเหลือ
จัดสรรงบประมาณ
ช่วยเหลือตาม
ประชาชนที่ได้รบั
เพื่อให้ความ
อานาจหน้าที่
ความเดือดร้อนหรือ ช่วยเหลือความ
ผู้ประสบภัยต่าง
เดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในตาบล
ดอนตะหนิน
การดาเนินงานตาม เพื่อการดาเนินงาน โครงการปกป้อง
นโยบายแห่งรัฐ
ตามนโยบายแห่งรัฐ สถาบันของชาติ,
หรือตามนโยบาย
โครงการรู้รักสามัคคี,
ของรัฐบาล
การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯลฯ
ครอบครัวอบอุ่น เพื่อให้ครอบครัวมี จัดกิจกรรมครอบครัว
ด้วยพระธรรม
ความอบอุ่น สร้าง
ในเขตพื้นที่ อบต.
ความเข้มแข็งให้กับ ดอนตะหนิน
ชุมชน
วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

ที่
288

289

290

291

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562
500,000
อบต.

ปี 2563
500,000
อบต.

ปี 2564
500,000
อบต.

ปี 2565
500,000 จานวน 1
อบต.
หลัง

100,000
อบต.

100,000
อบต.

50,000
อบต.

100,000 จานวน 13 ประชาชนได้รับ
อบต.
หมูบ่ ้าน
ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

สานักปลัด

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

อบต./ พนส.
จังหวัด

จานวน 1
ครั้ง

จานวน 1
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ยากไร้ได้รับการ
สงเคราะห์ที่อยู่
อาศัย

สร้างความสามัคคี
ของคนในชุมชน

สานักปลัด

ครอบครัวมีความรัก สานักปลัด
และความอบอุ่น
มากขึ้น

-101-

ที่

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

292 รณรงค์และสร้าง
จิตสานึกให้คนใน
สังคม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของคนในสังคมใน
มิติวัฒนธรรม

293 การสร้างภูมิคุ้มกัน
ของคนในสังคม

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ของคนในสังคมใน
มิติวัฒนธรรม

294 การดาเนินงานศูนย์ เพื่อให้ศนู ย์ฯ ทา
พัฒนาครอบครัวใน หน้าที่ให้คาปรึกษา
ชุมชน
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว
295 พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ผู้สุงอายุที่
สาหรับผู้สงู อายุที่ ภาวะพึ่งพิง ได้รับ
มีภวะพึ่งพิง
บริการดูแลระยะ
ยาวด้านสาธารณสุข

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ปี 2564
จัดให้มีการเข้าค่าย
50,000
50,000
50,000
ฝึกอบรมมารยาทไทย
อบต.
อบต.
อบต.
ให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่
จัดให้มีการเข้าค่าย
50,000
50,000
50,000
ฝึกอบรมคุณธรรม
อบต.
อบต.
อบต.
จริยธรรม ให้กับเด็ก
และเยาวชนในพืน้ ที่
การดาเนินกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
ในชุมชนตาบลดอน
ตะหนิน
ผู้สูงอายุในเขตพืน้ ที่
อบต.ดอนตะหนิน

-

-

30,000

20,000

อบต./ พนส.
จังหวัด

อบต./ พนส.
จังหวัด

๕0,000

๕0,000

อบต./ พนส.
จังหวัด

อบต./ พนส.
จังหวัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปี 2565
50,000
อบต.
50,000
อบต.

จานวน 13 เด็กและเยาวชนใน
หมู่บ้าน
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
จานวน 1 เด็กและเยาวชนใน
ครั้ง
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

จานวน 1
อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง

มีศูนย์ฯ พร้อมทา
หน้าที่ให้คาปรึกษา
จังหวัด
จังหวัด
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว
๕0,000
๕0,000 จานวน 1๓ ผู้สูงอายุได้รับการ
อบต./ พนส. อบต./ พนส. หมู่บ้าน
ดูแลที่ดีขึ้น
จังหวัด

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จังหวัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-102-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

296 ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สนับสนุนกิจกรรม
ของผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การเอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่องและได้เรียนรู้
เข้าใจ ถึงสิทธิประโยชน์
การพึ่งพาตนเอง
297 การดาเนิน
เพื่อจัดกิจกรรมของ
การจัดกิจกรรมของ
กิจกรรมของสภา สภาเด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน
เด็กและเยาวชน ตาบลดอนตะหนิน
ในพื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน
298 เพิ่มทักษะการ
พูดคุยพ่อแม่/
ผู้ปกครองกับลูก
และวัยรุ่นที่อาศัย
ในครอบครัว

เพื่อให้พ่อแม่/
ผู้ปกครองมีทักษะ
พูดคุยเรื่องส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์เพื่อ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับลูก
ที่อาศัยในครอบครัว
299 สนับสนุนกองทุน เพื่อสนับสนุนการ
วันละบาท
ดาเนินงานของกองบุญ
สวัสดิการตาบลดอนตะ
หนิน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

-

จัดอบรมส่งเสริมให้
ความรู้เพื่อป้องกัน
แก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับ
ลูกที่อาศัยใน
ครอบครัว

-

สนับสนุนการ
ดาเนินงานกองทุน
สวัสดิ์การกองบุญ
ตาบลดอนตะหนิน

-

ปี 2562
20,000

ปี 2563
20,000

ปี 2564
20,000

ปี 2565
20,000

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

20,000

20,000

20,000

20,000

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

20,000

20,000

20,000

20,000

อบต.

อบต.

อบต.

อบต.

200,000

200,000

200,000

อบต.

อบต.

อบต.

จานวน 1
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง

จานวน 1
อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. อบต./ พนส. ครั้ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ครอบครัวมีความรัก สานักปลัด
และความอบอุ่น
มากขึ้น
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

สานักปลัด

จานวน 1
ครั้ง

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ ได้รบั การ
ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

สานักปลัด

200,000 จานวน 1
อบต.
ครั้ง

มีศูนย์ฯ พร้อมทา
หน้าที่ให้คาปรึกษา
และบริการที่
เกี่ยวข้องกับ
ครอบครัว

สานักปลัด

-1033.3 เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

300 จัดหาป้ายจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ไฟจราจร
บนถนน และในหมู่บ้านใน
สัญญาณเตือน
เขตตาบลดอนตะหนิน
ไฟกระพริบ ป้าย
วงกลมโค้ง
301 ตั้งด่านเฝ้าระวัง
ป้องกันหรือการ
ดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ติดตั้งป้ายจราจร ไฟ
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 1
จราจร สัญญาณเตือนฯ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ครั้ง
ในจุดที่อาจเกิดอุบัติเหตุ
ป้ายหยุด ป้ายโรงเรียน
ฯลฯ ในหมู่บ้าน เขต
อบต.ดอนตะหนิน
จัดตั้งด่านในพืน้ ที่ตาบล
80,000 80,000 80,000 80,000 จานวน 3
ดอนตะหนินเพื่อ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต. ครัง้
ดาเนินการเฝ้าระวังใน
พื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน

เพื่อดาเนินการตามนโยบาย
รัฐบาล เช่น การตั้งด่าน
ตรวจปัสสวะ การจัดประชุม
ประชาคมค้นหาผูป้ ่วย/ผู้
เสพเพื่อเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู ฯลฯ
302 ตั้งจุดบริการ
เพื่อรณรงค์การป้องกันและ จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง แก้ไขการลดอุบัติเหตุบน ประชาชนเพื่อลดอุบัติภัย
เทศกาล
ถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์
303 ฝึกซ้อม/ทบทวน เพื่อเป็นการฝึกซ้อมทบทวน อปพร.หรือประชาชนใน
การป้องกันและ การป้องกันและบรรเทาสา พื้นที่และพนักงานส่วน
บรรเทาสาธารณ ธารณภัย
ตาบลดอนตะหนิน
ภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลดปัญหาอุบัติเหตุ สานักปลัด
และการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สนิ

ลดการแพร่ระบาด สานักปลัด
ของปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่ตาบลดอน
ตะหนิน

-

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000
อบต.

60,000 จานวน 2
อบต. ครัง้

ลดปัญหาอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สนิ

สานักปลัด

-

-

5๐,๐๐๐
อบต.

5๐,๐๐๐
อบต.

5๐,๐๐๐ จานวน
อบต. ๑ ครั้ง

ลดปัญหาอุบัติเหตุ
และการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สนิ

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-104เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
304 ฝึกอบรม/ทบทวน เพื่อให้ อปพร.สามารถ จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
200,000 200,000 100,000 200,000 จานวน 1 ครั้ง
อาสาสมัครป้องกัน ช่วยเหลือในการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป ป้องกันและบรรเทาสา หรือทบทวน
พร.)
ธารณภัยได้อย่าง
อปพร. ที่ผ่านการ
ถูกต้องเหมาะสม
ฝึกอบรมแล้ว
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

305 สนับสนุนกิจการ
ของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)
306 จัดหาชุด
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
307 จัดหาเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์ต่าง
เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่า
แต่งกายของ อปพร.
หรือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน กรณีที่มี
คาสั่งใช้ อปพร.
เพื่อทดแทนชุดเดิมที่
ใช้ปฏิบัติงานมาหลาย
ปีแล้ว

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนตาบล
ดอนตะหนิน จานวน
90 คน

-

จัดหาชุดให้กับ
อาสาสมัคร ป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ในตาบลดอนตะหนิน

-

เพื่อจัดเครื่องมือ
วัสดุ อุปกรณ์การ
ดาเนินงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย

จัดหาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์การดาเนินงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ของ อบต.

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
สามารถลดความ
สูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

100,000 100,000 100,000 200,000 จานวน 1 ครั้ง อาสาสมัครป้องกัน สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) มีขวัญและ
กาลังใจดีขึ้น
-

100,000 100,000 100,000 จานวน 3 ครั้ง อาสาสมัครมีชุมสวม สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
ใส่อย่างพร้อมเพียง
เป็นมาตรฐานสวม
ใส่เวลาปฏิบัติงาน

300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 ชุด การปฏิบัติงาน
สานักปลัด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
อาสาสมัครเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-105-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

308 จัดตั้งศูนย์ อป
พร.ตาบลดอน
ตะหนิน
309 จัดหารถกู้ภัย
ฉุกเฉิน
EMS
310 จัดหาถัง
ดับเพลิง

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
เพือ่ ใช้ในงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน
เพื่อเป็นเตรียมการป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ สาหรับ
ติดตั้งที่สานักงาน อบต. ,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และประจา
หมู่บ้าน
311 สนับสนุนวัสดุ เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่
น้ามันเชื้อเพลิง ประสบปัญหาการขาดแคลน
แห่งน้าที่ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภคในการสูบน้าเข้าสระ
หมู่บ้าน
312 ติดตั้งกล่อง
วงจรปิด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดตั้งศูนย์ อปพร.
ตาบลดอนตะหนิน
จัดหารถกู้ภัยฉุกเฉิน
EMS จานวน 1 คัน
ประจา อบต.
จัดหาถังดับเพลิงเคมี
ชนิดผง จานวน 50
ถัง

จัดหาวัสดุนามั
้ นให้
หมู่บ้านทีป่ ระสบ
ปัญหาแหล่งน้าน้า
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค
ในตาบลดอนตะหนิน
เพื่อติดตั้งตรวจสอบและ
ติดตั้งกล่องวงจรปิดใน
ป้องกันจุดเสี่ยงในพื้นที่ตาบล พื้นที่ตาบลดอนตะ
ดอนตะหนิน
หนินตามหมู่บา้ นและ
ในสถานที่ราชการ

งบประมาณและที่มา
ปี
2561
-

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2565

200,000 200,000 -200,000 จานวน 1 ครั้ง การงานป้องกัน
อบต.
อบต.อบต.
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
800,000 800,000 800,000 จานวน 1 คัน การงานป้องกัน
อบต.
อบต.
อบต.
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
50,000 50,000 50,000 จานวน 13
มีอุปกรณ์เพื่อเตรียม
อบต.
อบต.
อบต.
หมู่บ้าน
ความพร้อมในงาน
การป้องกันสาธารณ
ภัย

-

100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 13
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
หมู่บ้าน

ประชาชนมีนาใน
้
การอุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

-

๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
๑๓ จุด

ในพื้นที่มีความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

-1064. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดับชั้น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

313 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การจัดการศึกษา ให้ แ ก่ ป ระชาชนและ
ในระบบ
ผู้ ด้ อ ยโอกาสในต าบล
ดอน-ตะหนิน
314 โ ค ร ง ก า ร จั ด เพื่ อเปิ ด โอกาสให้ เด็ ก
กิ จ กรรมวั น เด็ ก และเยาวชนในต าบล
แห่ ง ชาติ ต าบล ดอนตะหนิ น กล้ า คิ ด
ดอนตะหนิน
ก ล้ า ท า แ ล ะ ก ล้ า
แสดงออกในแนวทาง
ที่ถูกต้อง
315 โ ค ร ง ก า ร เพื่ อให้ เด็ กนั กเรีย นใน
สนับสนุนอาหาร เขตพื้นที่ตาบลดอนตะ
เสริม(นม)
หนินได้รับอาหารเสริม
(นม)
316 โครงการอุดหนุน เด็กนักเรียนมีอาหาร
อาหารกลางวั น กลางวันที่เพียงพอต่อ
โรงเรียนในตาบล ความต้องการ
ดอนตะหนิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

เปิดโอกาสให้ประชาชน
ในต าบลดอนตะหนิ น
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า ง
ทั่วถึง
จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับ
เด็ ก แ ล ะ เย าว ช น ใน
ตาบลดอนตะหนิน

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

-

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

โรงเรี ย นในเขตต าบล
ด อ น ต ะ ห นิ น 4
โร งเรี ย น แ ล ะ ศู น ย์
พัฒนาเด็กฯ 1 แห่ง
เด็ กนั กเรียนทั้ง 4 แห่ ง
ในต าบลดอนตะหนิ น
ได้ รั บ ประทานอาหาร
กลางวันที่ถูกสุขลักษณะ

-

800,000 800,000 800,000 800,000 จานวน 5 แห่ง นั ก เรี ย นมี สุ ข ภาพ
กอง
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
ร่า งกายที่ ส มบู ร ณ์ การศึกษาฯ
แข็งแรง

-

900,000 900,000 900,000 900,000 จานวน 4
อุดหนุน อุดหนุน. อุดหนุน
อุดหนุน โรงเรียน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2565
50,000 จานวน 1 ครั้ง ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ
กอง
อบต.
ผู้ด้ อยโอกาสได้ รับ การศึกษาฯ
การศึกษาที่ดีขึ้น
เด็ ก และเยาวชน
กอง
ในต าบลดอนตะ การศึกษาฯ
ห นิ น ได้ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม

นั ก เรี ย น มี ภ าวะ
กอง
ทางโภชนาการที่ ดี การศึกษาฯ
ขึ้น

-107ที่

โครงการ/กิจกรรม

317 โครงการสนับสนุน
ค่ า ใช้ จ่ า ยการบร
หารสถานศึ ก ษ า
(อาหารกลางวั น
ศ พ ด . บ้ า น
ทองหลางน้อย)
318 โครงการฝึกศึกษา
นอกห้องเรียน
สาหรับเด็กปฐมวัย
319 โครงการสงเคราะห์
รถรั บ ส่ ง นั ก เรี ย น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านทองหลางน้อย
320 โครงการสนับสนุน
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร
บริหารสถานศึกษา
ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว)

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง เด็กนักเรียนของ ศพด.
ศ พ ด . บ้ า น บ้านทองหลางน้อยทุก
ทองหลางน้ อ ยทุ ก คน
คน ได้ รั บ ประทาน
อาหารกลางวั น ที่
สุขลักษณะ
เพื่ อ ส่ งเส ริ ม ก า ร จั ด ก ารเรี ย น รู้ น อ ก
เรี ย นรู้ น อกสถานที่ สถาน ที่ ส าหรั บ เด็ ก
สาหรับเด็กปฐมวัย และผู้ ป กครองของ
ศพด.บ้ า นทองหลาง
น้อย
เพื่ อ ส ง เค ร า ะ ห์ เด็ กนั กเรีย นที่ ย ากจน
นั ก เรี ย นที่ ย ากจน และด้ อ ยโอกาส ของ
และด้อยโอกาส ของ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้านทองหลางน้อย
บ้านทองหลางน้อย
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ การ จั ด ซื้ อ จั ด หา สื่ อ การ
เรี ย นการสอนและ เรียนการสอน อุปกรณ์
เตรี ย มความพร้ อ ม การเรียน หนังสือเรียน
สาหรับ เด็ กนักเรีย น สาหรับเด็กปฐมวัย
ข อ ง ศ พ ด .บ้ า น
ทองหลางน้อย

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

-

ปี 2562 ปี 2563

ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2564

ปี 2565
350,000 350,000 350,000 350,000 จานวน 1 แห่ง
อุดหนุน อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

50,000
อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

50,000
อบต.

50,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.

เด็ ก และผู้ ป กครอง
กอง
ได้ รับ ประสบการณ์ การศึกษาฯ
ต ร ง แ ล ะ ไ ด้ ท า
กิจกรรมร่วมกัน

-

150,000 150,000 150,000 150,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

-

120,000 120,000 120,000 120,000 จานวน 1 แห่ง
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน
อุดหนุน

เด็กยากจนและด้อย
กอง
โอกาส ของศพด. การศึกษาฯ
บ้ านทองหลางน้ อ ย
ได้รับการสงเคราะห์
รถรับส่ง
เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
กอง
ศพด.บ้านทองหลาง การศึกษาฯ
น้ อย มี สื่ อการเรีย น
การสอนที่ครบครัน
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50,000
อบต.

เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
กอง
ศพด.บ้านทองหลาง การศึกษาฯ
น้ อย มี ภ าวะท าง
โภชนาการที่ดี

-108ที่

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564 ปี 2565

321 โครงการจัดกิจกรรม เพื่ อ ส่ งเส ริ ม ให้ เด็ ก จั ด กิ จ กรรมในวั น ส าคั ญ

-

20,000
อบต

20,000
อบต

20,000
อบต.

20,000
อบต

322 โค ร งก า ร จั ด ซื้ อ เพื่ อ ช่ ว ยส่ งเสริ ม และ จั ด ซื้ อ จั ด หา เครื่ อ งเล่ น

-

100,000
อบต

100,000
อบต

100,000
อบต

100,000 จานวน 1
อบต
ห้อง

เ พื่ อ ดู แ ล ค ว า ม ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด
ปลอดภั ยเด็ กนักเรีย น จานวน 5 ตัว
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็กบ้านทองหลางน้อย
ของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก
เล็กบ้านทองหลางน้อย

-

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก นั ก เรี ย น ของศพด. ต่ าง เช่ น วั น ไหว้ค รู วั น
บ้านทองหลางน้อย บ้านทองหลางน้อย ได้ แม่ วั น พ่ อ วั น ปฐมนิ เทศ
เข้าร่วมกิจกรรมในวัน ผู้ปกครอง ฯลฯ
สาคัญต่าง

จั ด ห า เค รื่ อ งเล่ น
พั ฒ นาการเด็ ก ของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้านทองหลางน้อย
323 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ด เพื่ อ ความ
ปลอดภั ย ของศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

พั ฒ นากล้ า มเนื้ อ มั ด พัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น
เล็ ก มั ด ใหญ่ ส าหรั บ ชุ ด เครื่ อ งเล่ น บ้ า นบอล
เด็กปฐมวัย
ฯลฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตลอดปี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ ก นั ก เรี ย นของ กองการศึกษา
ศพดบ้านทองหลาง
ฯ
น้ อ ย ได้ เข้ า ร่ ว ม
กิ จ ก ร ร ม ใ น วั น
สาคัญต่าง
เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย มี กองการศึกษา
พั ฒ น าการ ด้ า น
ฯ
กล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก
มัดใหญ่ ที่ดีตามวัย

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

-109ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561
324 โครงการสนั บ สนุ น เพื่อเป็นการป้องกัน สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ การ
ก า ร ต ร ว จ และตรวจดูแลสุขภาพ ตรวจสุ ข ภาพของศู น ย์
พัฒ นาการของเด็ ก อนามัยเบื้องต้นของ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก บ้ า น
ปฐมวัย
เด็กปฐมวัย
ทองหลางน้อย

ปี 2562
50,000
อบต

ปี 2563
50,000
อบต

ปี 2564
50,000
อบต.

ปี 2565
จานวน 1 ครั้ง/ปี

สุ ข ภาพอนามั ย ของ กองการศึกษา
เด็กปฐมวัยได้รับการ
ฯ
ดู แ ลที่ ถู ก ต้ อ งและ
เหมาะสมตามวัย

325 โครงการจัดหาค่ า เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ เด็ ก จั ด ห า เค รื่ อ ง แ บ บ
เ ค รื่ อ ง แ บ บ นักเรียนศูนย์พัฒนา นั ก เรี ย น ส าห รั บ เด็ ก
นักเรียน
เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น ปฐมวัย

-

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000
อบต.

15,000 จานวน 1 ครั้ง/ปี
อบต.

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

เด็กและเยาวชน สนใจที่
จะเรียนรู้หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง

-

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เด็ ก และเยาวชนมี กองการศึกษา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ฯ
สามารถน าไปใช้ ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนิ น กิ จ กรรมทางด้ า น
ศิ ล ป ะ ป ระ เพ ณี แ ล ะ
วั ฒ นธรรมไทย ส าหรั บ
เด็กนักเรียนในตาบล

-

40,000
อบต

40,000
อบต

40,000
อบต

40,000
อบต

ตลอดปี

เด็ ก นั ก เรี ย นในเขต
ต าบลดอนตะหนิ น
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ
ประเพณีไทย

50,000
อบต

ทองหลางน้อย
326 โครงการจั ด ศึ ก ษา
พระพุทธศาสนานา
ปั ญ ญ าสู่ เ ด็ ก และ
เยาวชนไทย
327 โครงการส่ ง เสริ ม
ศิลปะประเพณีและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไท ย
สาหรับเด็กนักเรียน
ใน ต าบ ลด อนต ะ
หนิน

เพื่ อ ปลู ก จิ ต ส านึ ก ให้
เด็ ก และ เยาวชนมี
ค ว า ม ยึ ด มั่ น ใ น
พระพุทธศาสนาแบบ
บูรณาการ
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ท า ง ด้ า น ศิ ล ป ะ
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
สาหรับเด็กนักเรียนใน
ตาบลดอนตะหนิน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กอง
การศึกษาฯ

-110-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

328 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า
แหล่ ง เรี ย นรู้ น อก
สถานที่ โ รงเรี ย น
บ้านทองหลางน้อย
329 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า
แหล่ ง เรี ย นรู้ น อก
ส ถ า น ที่ เ รี ย น
โรงเรี ย นวั ด บ้ าน
กระเบื้อง
330 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า
แหล่ ง เรี ย นรู้ น อก
ส ถ า น ที่ เ รี ย น
โรงเรียนบ้านกู่
331 โค ร งก า ร ศึ ก ษ า
แหล่ ง เรี ย นรู้ น อก
ส ถ า น ที่ เ รี ย น
โรงเรี ย นบ้ า นโคก
น้อย
332 โค รงการพั ฒ น า
ผู้เรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย แหล่งเรียนรู้นอก
ได้ ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ น อก สถานที่
สถานที่
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้องได้ แหล่งเรียนรู้นอก
ศึ กษ าแ ห ล่ งเรี ย น รู้ น อ ก สถานที่
สถานที่
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

-

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษา
โรงเรี ย นบ้ านกู่ ไ ด้ ศึ ก ษ า แหล่งเรียนรู้นอก
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
สถานที่

-

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

เพื่ อ ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย น ของ สนับสนุนการศึกษา
โรงเรี ย นบ้ า นโคกน้ อ ยได้ แหล่งเรียนรู้นอก
ศึ กษ าแ ห ล่ งเรี ย น รู้ น อ ก สถานที่
สถานที่

-

10,000
อบต

10,000
อบต

10,000
อบต

เพื่อพัฒนาเด็ก นักเรียนศูนย์ จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นา
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น ผู้ เรี ย นศู น ย์ พั ฒ นา
ทองหลางน้อย
เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

-

30,000
อุดหนุนฯ

30,000
อุดหนุนฯ

30,000
อุดหนุนฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565
เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
โรงเรียนบ้านทองหลาง
น้ อ ย ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรง
เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
โ ร ง เ รี ย น วั ด บ้ า น
ก ร ะ เ บื้ อ ง ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรง

กอง
การศึกษาฯ

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
โรงเรี ย นบ้ า นกู่ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ตรง

กอง
การศึกษาฯ

10,000
อบต

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เด็ ก นั ก เรี ย น ข อ ง
โรงเรียนบ้านโคกน้อย
ได้ รั บ ประสบการณ์
ตรง

กอง
การศึกษาฯ

30,000
อุดหนุนฯ

จานวน 1
ครั้ง

เด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ าน
ทองหลางน้ อ ย ได้ รั บ
การพัฒนาที่สมวัย

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

-111-

ที่
333

334

335

336

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

โครงการก่ อ สร้ า ง
หลังคา(โดม)พร้อม
ลานอเนกประสงค์
ของศู น ย์ พั ฒ นา
เด็กบ้านทองหลาง
น้อย
โครงการก่ อ สร้ า ง
รั้วรอบอาคารศูนย์
พั ฒ น าเด็ กบ้ าน
ทองหลางน้อย

เพื่อให้เด็กปฐมวัยของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้านทองหลางน้อย มี
พื้ น ที่ ส า ห รั บ ท า
กิจกรรม

โครงการก่ อ สร้ า ง
เส า ธ งช า ติ ข อ ง
ศู น ย์ พั ฒ น าเด็ ก
เล็กบ้านทองหลาง
น้อย
โค รงก าร ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศ
ของศู น ย์ พั ฒ นา
เ ด็ ก เ ล็ ก บ้ า น
ทองหลางน้อย

เพื่อให้เด็กปฐมวัยของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้านทองหลางน้อย มี
เ ส า ธ ง ช า ติ ไ ว้ ท า
กิจกรรม
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เล็ ก ได้ รั บ
การดู แ ลและพั ฒ นา
คุณ ภาพที่ ดี ขึ้น ท าให้
เด็กร่าเริง แจ่มใสมาก
ขึ้น

เพื่อให้เด็กปฐมวัยของ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้ านทองหลางน้ อ ยมี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่ อ ส ร้ า ง ห ลั ง ค า
(โด ม )พ ร้ อ ม ล า น
อเนกประสงค์ ข อง
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
ทองหลางน้อย
ก่ อ ส ร้ า ง รั้ ว ร อ บ
อาคารศู น ย์ พั ฒ นา
เด็ ก บ้ า นทองหลาง
น้ อ ย ตามแบ บ ที่
อบต.กาหนด
ก่ อ สร้ า งเสาธงชาติ
ของศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก บ้ า นทองหลาง
น้ อ ย ต าม แ บ บ ที่
อบต.กาหนด
ติ ด ตั้ งเค รื่ อ งป รั บ
อากาศในห้องต่าง
ของศู น ย์พั ฒ นาเด็ ก
เล็ ก บ้ า นทองหลาง
น้ อ ย ต าม แ บ บ ที่
อบต.กาหนด

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

-

-

1,000,000
อบต.-

1,000,000
อบต.

1,000,000

300,000
อบต.-

300,000
อบต.

300,000
อบต.

300,000

-

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

-

-

200,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

อบต.

อบต.

อบต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
1 หลัง

เด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์
กอง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ทองหลางน้อย มีพื้นที่
ในการทากิจกรรม

จานวน
1 แห่ง

เด็ ก ปฐมวั ย ของศู น ย์
กอง
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก บ้ า น การศึกษาฯ
ท อ งห ล า งน้ อ ย มี
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

จานวน
1 เสา

ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
กอง
บ้านทองหลางน้อย มี การศึกษาฯ
เส า ธ ง ช า ติ ไ ว้ ท า
กิจกรรม

จานวน ช่ วย ก ร ะ ตุ้ น ค ว า ม
กอง
5 เครื่อง สนใจในการเรี ย นรู้ การศึกษาฯ
ของเด็กปฐมวัย

-112วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

337 โค รงการ จั ด ซื้ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก
จัด หาเครื่ อ งดนตรี นัก เรีย นและเยาวชน
ไทย
ในตาบลดอนตะหนิน
ได้ ใช้ ใน การศึ ก ษ า
เรียนรู้ดนตรีไทย
338 โครงการ จั ด จ้ า ง เพื่ อสนั บ สนุ น และ
จั ด หาครู ฝึ ก สอน ส่งเสริมการเล่นดนตรี
ดนตรีไทย
ไทยให้กับเด็กนักเรียน
และเยาวชน ในตาบล
ดอนตะหนิน
339 โครงการ สนามเด็ก เพื่ อ ให้ เด็ ก ไ ด้ รั บ
เล่ น ตามแบบกรม พัฒนาการสมวัย
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปกครองท้องถิ่น
340 โครงการ พั ฒ นา เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ
และปรับปรุง ศูนย์ ปรั บ ปรุ งศู น ย์ พั ฒ นา
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เด็กเล็กบ้านทองหลาง
ทองหลางน้อย
น้อย ให้มีความมั่นคง
และมั่ น คงปลอดภั ย
ยิ่งขึ้น

จัดซื้อ จัดหา เครื่องดนตรี
ไทย จานวน 1 ชุด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1 ชุด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

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

-

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 จานวน 1 คน
อบต.
อบต.
อบต.

จั ด ท าสนาเด็ ก เล่ น ตาม
แบบที่ ก รมส่ ง เสริ ม การ
ปกครองท้องถิ่น

-

-

๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ จานวน 1 แห่ง
อบต.อบต.
อบต.

พัฒนาและปรับปรุง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองหลางน้อย

-

200,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

๑๐5

4.2 การทานุบารุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ ก นั ก เรี ย น แ ล ะ กองการศึกษา
เย าวช น ใน ต าบ ล
ฯ
ดอนตะหนิ น ได้ มี
โอกาสเรียนรู้และฝึก
เล่นดนตรีไทย
เด็ ก นั ก เรี ย น แ ล ะ กองการศึกษา
เย าวช น ใน ต าบ ล
ฯ
ด อ น ต ะ ห นิ น มี
ความสามารถในการ
เล่นดนตรีไทย
เ ด็ ก ไ ด้ รั บ ก า ร กองการศึกษา
พัฒนาการที่สมวัย
ฯ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก กองการศึกษา
บ้ านทองหลางน้ อ ย
ฯ
ได้รับการพัฒนาและ
ปรับ ปรุง ให้ มี ความ
มั่ น คงและมี ค วาม
ปลอดภัย

-113-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

341 โครงการเรีย นรู้ ศ า
สนพิ ธี ส าหรั บ เด็ ก
เยาวชนในต าบล
ดอนตะหนิน
342 โครงการฝึ ก อบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ส าห รั บ เด็ ก แ ล ะ
เยาวชน ในต าบล
ดอนตะหนิน
343 โครงการส่ ง เสริ ม
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมแห่เทียน
จานาพรรษา

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก เด็ ก และเยาวชนที่ ส นใจ
แ ล ะ เ ย า ว ช น ไ ด้ จะเรียนรู้ด้านศาสนพิธี
เรี ย นรู้ ศ าสนพิ ธี อั น ดี
งามของชาวพุทธ
เ พื่ อ ป ลู ก ฝั ง แ ล ะ จั ด อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
เสริ ม ส ร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให้ แ ก่ เ ด็ ก และ
จริยธรรม และค่านิยมที่ เยาวชน
พึงประสงค์แก่เด็กและ - จั ด กิ จ กรรม เข้ า ค่ าย
เยาวชน
อบรมคุณธรรม จริยธรรม
นั ก เรี ย นในเขตบริ ก าร
อบต.ดอนตะหนิน
เพื่อรักษาประเพณีอัน จั ด ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมการ
ดี ง ามของชาติ แ ล ะ แห่ เ ที ย นจ าน าพรรษา
ท้องถิ่น
ภายในเขตตาบลดอนตะ
หนิน

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2562
20,000
อบต.

ปี 2563
20,000
อบต.

ปี 2564
20,000
อบต.

ปี 2565

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

20,000
อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ประเพณี แห่ เ ที ย น
พ ร รษ า ด า ร งไว้ คู่
ลูกหลานตลอดไป

กอง
การศึกษาฯ

-114ที่

โครงการ/
กิจกรรม

344 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบลดอนตะหนิน

๓45 อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม
ตาบลดอนตะหนิน

๓46 โครงการปรับปรุง
และพั ฒ นาโบสถ์
โบราณวัดศรีสุภณ
(วัดบ้านทองหลาง
น้อย)
๓47 โครงการจั ด งาน
วั น ครอบครั ว วั น
ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะ
ป ร ะ เ พ ณี
สงกรานต์ประจาปี
-

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ปี 2561 ปี 2562
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น แห่พระตามวัดต่าง ใน
30,000
งบประมาณให้กับสภา เขตตาบลดอนตะหนิน
อบต.
วัฒนธรรมประจาตาบล
ด าเนิ น ก ารส่ งเส ริ ม
ป ร ะ เพ ณี แ ห่ พ ร ะ
ประจาปี
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ส นั บ ส นุ น ป ร ะ เพ ณี
26,000
งบประมาณให้กับสภา ท้ อ ง ถิ่ น ก า ร ท า บุ ญ
อบต.
วัฒนธรรมประจาตาบล กลางบ้านและพิธีเลี้ยงปู่
ด าเนิ น ก ารส่ งเส ริ ม ตา ห มู่ บ้ านต่ า ง ใน
ประเพณี วั ฒ นธรรม ตาบลดอนตะหนิน
ต่าง ในตาบลดอนตะ
หนิน
เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง โบ ส ถ์ ปรั บ ปรุ ง โบสถ์ โ บราณ
2,000,000
โบราณของวัดศรีสุภณ ของวั ด ศรี สุ ภ ณ บ้ าน
อบจ.
บ้านทองหลางน้อย ให้ ทองหลางน้อย
คงอยู่ คู่ ต าบลดอนตะ
หนินต่อไป
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ประเพณี จัดกิจกรรมวันครอบครัว
และวั ฒ นธรรมในการ วันผู้สูงอายุและประเพณี
แ ส ด งอ อ ก ถึ ง ค วาม วันสงกรานต์ประจาปี
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

50,000
อบต.

ปี 2563
30,000
อบต.

ปี 2564
30,000
อบต.

ปี 2565
30,000
อบต.

26,000
อบต.

26,000
อบต.

2,000,000
อบจ.

50,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 6
วัด

เด็ ก เย า วช น แ ล ะ
ประชาชน ได้ร่วมสืบ
ส าน แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี แ ล ะ
วัฒนธรรมอันดีงาม

กอง
การศึกษาฯ

26,000
อบต.

จานวน
13
หมู่บ้าน

วัฒ นธรรมประเพณี
ท้องถิ่นได้รับการสืบ
ทอดและคงอยู่ ใ น
ชุมชน

กอง
การศึกษาฯ

2,000,000
อบจ.

-

จานวน 1
แห่ง

โบสถ์โบราณของวัด
ศรี สุ ภ ณ ได้ รั บ การ
บารุงรักษา

กอง
การศึกษาฯ

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 1
ครั้ง/ปี

เด็ ก แ ล ะ เย า วช น
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า
และความสาคัญของ
ผู้สูงอายุ

สานักงาน
ปลัดฯ

-115ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓48 โครงการก่ อ สร้ า ง
ส ถาน ที่ เก็ บ วั ต ถุ
โ บ ร า ณ บ้ า น
กระเบื้อง
๓49 โครงการส่ ง เสริ ม
และสนั บ สนุ น การ
จั ด กิ จ กรรมในการ
ปฏิบัติธรรม
๓50 โครงการจัด
กิจกรรมวันสาคัญ
ทาง
พระพุทธศาสนา
๓51 โ ค ร ง ก า ร จั ด
กิ จ กรรม การปลู ก
คุณธรรม จริยธรรม
ให้ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯและพนักงาน
ข้าราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ปี 2561
โครงการ)
เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ สร้า งสถานที่ เก็ บ วั ต ถุ
วัต ถุ โบราณของบ้ า น โบราณบ้านกระเบื้อง
กระเบื้อง
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่ อ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรม
ทางพระพุ ท ธศาสนา
สร้างความรักสามัคคี
ให้ประชาชน

ส่งเสริม สนับ สนุน การ
จั ด กิ จ ก รรม ใน การ
ปฏิ บั ติ ธ รรม ส าหรั บ
วัติต่าง ในเขตตาบล
ดอนตะหนิน
จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ใน
วั น ส าคั ญ ท างพุ ท ธ
ศาสนา

เพื่อกระตุ้นให้เด็ก
และเยาวชนเห็น
คุณค่าและ
ความสาคัญของวัน
สาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
เพื่อปลูกฝังและ
โดยการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกฟังคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่ จริยธรรมหรือการเข้าวัด
พึงประสงค์ให้กับ
ฟังธรรม ในวันสาคัญ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ทางศาสนา
และพนักงานข้าราชการ
ส่วนตาบล

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562
-

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
2,000,000 2,000,000 จานวน 1 หลัง
อบต
อบต

กอง
การศึกษาฯ

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

40,000
อบต.

กอง
การศึกษาฯ

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

มี ส ถานที่ เ ก็ บ วั ต ถุ
โบราณ ไว้ให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
จานวนวัดละ 1 ประชาชนได้ มี ส่ ว น
ครั้ง/ปี
ร่ วม ใน กิ จ ก ร ร ม
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ในการ
ปฏิบัติธรรม
ทุ ก วั น ส า คั ญ เด็ ก และเยาวชนได้
ตลอดปี
เข้ า วั ด ปฏิ บั ติ ธ รรม
เป็ น การหล่ อ หลอม
จิตใจ

-

30,000
อบต./พนส.
จังหวัด

30,000
อบต./
พนส.
จังหวัด

30,000
อบต./พนส.
จังหวัด

30,000
อบต./พนส.
จังหวัด

จานวน 1 ครั้ง/
ปี

สานักงาน
ปลัดฯ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ บ ริ ห าร ส ม าชิ ก
สภาท้องท้องถิ่นเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสังคม

กอง
การศึกษาฯ

-116ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
๓52 อุ ด หนุ น ที่ ท าการ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ปกครองอ าเภอบั ว งบประมาณในการจัด อ าเภ อบั วให ญ่ ใน งาน
ใหญ่
งานประเพณี บั ว ไหม ประเพณีบัวไหม บัวใหญ่
บัวใหญ่ประจาปี

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2562
40,000
อบต.

ปี 2563
40,000
อบต.

ปี 2564
40,000
อบต.

ปี 2565
40,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

9,000
อบต.

9,000
อบต.

9,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

๓53 อุ ด หนุ น ที่ ท าการ เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น อุดหนุนที่ทาการปกครอง
ปกครองอ าเภอบั ว งบประมาณในการจัด อาเภอบัวใหญ่ ในงานรัฐ
ใหญ่
งานรัฐพิธีประจาปี
พิธีอาเภอบัวใหญ่

-

9,000
อบต.

๓54 โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า
ร่ ว มงานฉลองชั ย
ชนะท่ า นท้ า วสุ ร ะ
นารีแ ละ ประเพณี
บัวไหมบัวใหญ่

จั ด ขบ วน เข้ า ร่ ว ม งาน
ฉลองชั ย ชนะท่ า นท้ า วสุ
ระนารีแ ละ ประเพณี บั ว
ไหมบัวใหญ่ กับอาเภอบัว
ใหญ่

-

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

จั ด กิ จ ก ร ร ม อ นุ รั ก ษ์
วัฒ นธรรมและประเพณี
ลอยกระทง

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่ อกระตุ้ นให้ เด็ ก
เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปได้เกิด
ความรั ก และความ
ห ว ง แ ห น ใ น ผื น
แผ่นดิน
๓55 โครงการส่ ง เสริ ม เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์
ป ระเพ ณี งาน วั น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
ลอยกระทง
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีลอยกระทง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

40,000
อบต.

40,000
อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ สานักงาน
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ปลัด
ข น บ ธ ร ร ม เนี ย ม
วัฒ นธรรมประเพณี
ลอยกระทง
ประชาชนได้ มี ส่ ว น สานักงาน
ร่ วม ใน กิ จ ก ร ร ม
ปลัด
แ ล ะ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ในการ
ปฏิบัติธรรม
เด็ ก เย า วช น แ ล ะ กองการศึกษา
ประชาชนในต าบล
ฯ
ดอนตะหนินเข้าร่วม
กิจกรรม
ชาวตาบลดอนตะ
กองการศึกษา
หนินได้ร่วมอนุรักษ์
ฯ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีลอยกระทง

-117ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๓56 สนับสนุนวัสดุและ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
อุปกรณ์กีฬา
เยาวชน ประชาชนได้มี
หมู่บ้าน
ใช้เวลาว่างในการเล่น
กีฬา ออกกาลังกาย
๓57 โครงการแข่ ง ขั น
กี ฬ าต้ า นยาเสพ
ติด “ดอนตะหนิน
เกมส์”
๓58 โค รงการส่ งที ม
กี ฬ า เ ข้ า ร่ ว ม
แข่ ง ขั น กี ฬ ากั บ
หน่วยงานอื่น
๓59 โครงการแข่ ง ขั น
กี ฬ า เด็ ก แ ล ะ
เย า ว ช น ต า บ ล
ดอนตะหนิน

เพื่ อ ให้ ป ระ ช าช น มี
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง
ห่ า งไก ล ย า เส พ ติ ด
สร้ า งความสามั ค คี ใ น
ชุมชน
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก เยาวชน
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น มี
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ที่
สมบูรณ์แข็งแรง เชื่อม
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
หน่วยงานอื่น
เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในตาบลดอนตะหนินมี
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย ที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ ง แ ร ง
ห่างไกลยาเสพติด

งบประมาณและที่มา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2561
จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพื่อ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ให้กับศูนย์กีฬาในหมู่บ้าน
ต่าง ในเขตตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง 13 หมู่บ้าน
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด “ดอนตะหนิน
เกมส์”

ปี 2562
100,000
อบต.

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100,000 100,000 100,000 จานวน 1 ครั้ง/ปี
อบต.
อบต.
อบต.

ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬากับหน่วยงานอื่นที่
จัดการแข่งขัน

-

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

จั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ าเด็ ก
และเยาวชนตาบลดอนตะ
หนิน

-

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ ก เยาวชน และ
ป ระชาชน มี วั ส ดุ
และอุ ป กรณ์ กี ฬ า
เพื่ อ ใช้ ใ นการออก
กาลังกาย
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษาฯ

จานวน 1 ครั้ง

เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนมี สุ ขภาพ
ร่ า งกายที่ ส มบู ร ณ์
แข็ งแรงห่ า งไกลยา
เสพติด

กอง
การศึกษาฯ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เด็ ก และเยาวชนมี
สุ ข ภ าพร่ า งกายที่
ส ม บู ร ณ์ แ ข็ งแ ร ง
ห่างไกลยาเสพติด

กอง
การศึกษาฯ

150,000 150,000 150,000 150,000 จานวน 1 ครั้ง/ปี
อบต
อบต
อบต
อบต

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กอง
การศึกษาฯ

-1184.3 ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
ที่
(ผลผลิตของ
ปี 2561
โครงการ)
360 โครงการก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่น ก่อสร้างโรงยิมอเนก
โ ร ง ยิ ม อ เ น ก กี ฬ าและออกก าลั ง ประประสงค์ ต าบ ล กายตลอดจนใช้ เ ป็ น สงค์ จานวน 1 หลัง
ดอนตะหนิน
สนามแข่งขันกีฬา
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

ปี 2562
7,000,000
อุดหนุน อบต.

ปี 2563
7,000,000
อุดหนุน อบต.

ปี 2564
7,000,000
อุดหนุน อบต.

7,000,000
อุดหนุน อบต.

จานวน
1 หลัง

จานวน
1 ชุด

ปี 2565

361 จั ด ห าอุ ป ก รณ์ ส าหรั บ ใช้ อ อกก าลั ง จั ด หาอุ ป กรณ์ อ อก
ออกกาลังกาย
กายให้ กั บ ประชาชน กาลังกายครบชุด
ตาบลดอนตะหนิน

-

5,000,000
อุดหนุน อบต.

5,000,000
อุดหนุน อบต.

5,000,000
อุดหนุน อบต.

5,000,000
อุดหนุน อบต.

362 โครงการก่อสร้าง
ส น า ม กี ฬ า
ป ระจาต าบ ล
ดอนตะหนิน

-

12,000,000
อุดหนุน

12,000,000
อุดหนุน

12,000,000
อุดหนุน

12,000,000 จานวน
อุดหนุน
1 แห่ง

เพื่อใช้เป็นสถานที่เล่น ก่ อ สร้ า งสนามกี ฬ า
กี ฬ าและออกก าลั ง ประจาตาบลดอนตะ
กายตลอดจนใช้ เ ป็ น หนิน
สนามแข่งขันกีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป มี
โรงยิ ม ฯ ในการเล่ น
กี ฬ าและการออก
ก า ลั ง ก า ย แ ล ะ
แข่งขันกีฬา
เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป มี
ลานกีฬาอเนกประ
สงค์ ในการเล่นกีฬา
และการออกก าลั ง
กา และแข่งขันกีฬา
เด็ ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่ ว ไป มี
สนามกี ฬ าประจ า
ตาบล ไว้ในการเล่ น
กีฬ า การออกก าลั ง
กาย แ ล ะ แ ข่ งขั น
กีฬา

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

-119-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

363 โครงการก่ อ สร้ า ง
ล า น กี ฬ า พ ร้ อ ม
เค รื่ อ งออกก าลั ง
กายและติ ด ตั้ ง ไฟ
ส่องสว่าง หมู่ที่ 1
364 โครงการก่ อ สร้ า ง
ลานเอนกประสงค์
บ้านทองหลางน้อย
หมู่ที่ ๑
365 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2
366 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3
367 โครงการก่ อ สร้ า ง
ลานกีฬาพร้อมปรับ
ภู มิ ทั ศ น์ ถ นนรอบ
สระน้าหมูบ้านเป็น
ที่ ออ ก ก าลั งก าย
หมู่ที่ 4

งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ ใ น
การเล่น กีฬ าและออก
ก าลั งกาย ของเด็ ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เป็ น ส ถ าน ที่
รวมตั ว ของเช้ า บ้ า น
ภายในหมู่บ้าน

ก่ อ สร้างลานกี ฬ าพร้อ ม
เครื่องออกกาลังกายและ
ติดตั้งไฟส่อ งสว่าง หมู่ ที่
1

เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ ใ น
การเล่น กีฬ าและออก
ก าลั งกาย ของเด็ ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ ใ น
การเล่น กีฬ าและออก
ก าลั งกาย ของเด็ ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เป็ น สถานที่ ใ น
การเล่น กีฬ าและออก
ก าลั งกาย ของเด็ ก
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

ก่อสร้างลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2

-

ก่อสร้างลานกีฬาประจา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ก่ อ สร้างลานกี ฬ าพร้อ ม
ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ถ นนรอบ
สระน้าหมูบ้านเป็นที่ออก
กาลังกาย หมู่ที่ 4

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

-

-

-

โครงการก่ อ สร้ า งลาน เอ น ก ป ร ะ ส ง ค์ บ้ า น
ทองหลางน้อย หมู่ที่ ๑

-

ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565

500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
กอง
ประชาชน มี ส ถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

ใช้เป็นสถานที่รวมตัว
ของเช้ า บ้ า นภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
กอง
ประชาชน มี ส ถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

-

500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
กอง
ประชาชน มี ส ถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

-

500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
กอง
ประชาชน มี ส ถานที่ การศึกษาฯ
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

-120-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

368 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 5
369 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 6
370 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
เครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 7
371 โครงการสนับสนุน
เครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 8
๓72 โครงการสนับสนุน
เครื่องออกกาลัง
กาย หมู่ที่ 10

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปี 2561
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ใ น ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
การเล่ น กี ฬ าและออก เครื่องออกกาลังกาย หมู่
ก าลั งก าย ข อ งเด็ ก ที่ 5
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ใ น ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
การเล่ น กี ฬ าและออก เครื่องออกกาลังกาย หมู่
ก าลั งก าย ข อ งเด็ ก ที่ 6
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สถานที่ ใ น ก่อสร้างลานกีฬาพร้อม
การเล่ น กี ฬ าและออก เครื่องออกกาลังกาย หมู่
ก าลั งก าย ข อ งเด็ ก ที่ 7
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป
เพื่อใช้ในการออกกาลัง จัดซื้อ จัดหา เครื่องออก
กาย ของเด็ ก เยาวชน กาลังกาย หมู่ที่ 8
และประชาชนทั่วไป
เพื่อใช้ในการออกกาลัง จัดซื้อ จัดหา เครื่องออก
กาย ของเด็ ก เยาวชน กาลังกาย หมู่ที่ 10
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณและที่มา
ปี 2562
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน มี ส ถานที่
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน มี ส ถานที่
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน มี ส ถานที่
ในการเล่ น กี ฬ าและ
ออกกาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ได้ ใ ช้ ใ น
การออกกาลังกาย
เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน ได้ ใ ช้ ใ น
การออกกาลังกาย

กอง
การศึกษาฯ

-

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

-

500,000 500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กอง
การศึกษาฯ

-1215. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

373 ส่งเสริมกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ระดับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตาบลดอนตะหนิน

เพื่อสนับสนุนจ่ายเป็นเงิน
สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในตาบลดอนตะ
หนิน ในการดาเนินการตาม
โครงการต่าง
374 ส่งเสริมการ เพื่อส่งเสริมการออกกาลัง ประชาชนในตาบล
ออกกาลังกาย กายให้กับประชาชนใน
ดอนตะหนิน ทัง้ 13
ตาบลดอนตะ ตาบลดอนตะหนิน
หมู่บ้าน
หนิน
375 ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้กับผู้พิการใน ผู้พิการในพื้นที่ตาบล
ผู้พิการ
พื้นที่ตาบลดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน ที่ไม่มี
ผู้ดูแล
376 ส่งเสริม
เพื่อเป็นการส่งเสริม
เด็กแรกเกิด-5ปี
พัฒนาการเด็ก พัฒนาการเด็กแรกเกิด-5ปี ในตาบลดอนตะหนิน
แรกเกิด-5ปี ในตาบลดอนตะหนิน
13 หมู่บ้าน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
150,000 150,000 100,000 150,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

ผู้รับบริการได้รบั การ สานักปลัด
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

จานวน 3 ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

-

150,000 150,000 100,000 150,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักปลัด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1225.2 การป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

377 รณรงค์และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
378 รณรงค์และ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ
ป้องกัน
โรคระบาดอื่น
379 สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์เคมีพันธ์
และเครื่องมือด้าน
การแพทย์
380 สนับสนุน
งบประมาณ
โครงการควบคุม
ป้องกันโรคสัตว์ปีก
และโรงพิษสุนัขบ้า

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โดยการ
ฉีดพ่นหมอกควันใน
พื้นที่
เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแมว สัตว์
เลี้ยงและป้องกัน
โรคระบาดอื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 13
หมู่บ้าน

ลดและป้องกันการ
ระบาดของ
ไข้เลือดออก

สานักปลัด

สานักปลัด

ปี 2565

ในพื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน ทั้ง13 หมู่บ้าน

-

100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

ป้องกันไม่ให้โรคพิษ
สุนัขบ้าระบาดโดยการ
ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ป้องกัน
โรคระบาดอื่น
ประชาชนได้รับบริการ วัสดุอุปกรณ์ เคมีพันธ์
รวดเร็วมีมาตรฐาน และเครื่องมือทางการ
มากขึ้น
แพทย์

-

50,000
อบต.

50,000 100,000 50,000
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 2 ครั้ง

ลดและป้องกันการ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า

-

100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

เพื่อเป็นการควบคุม
ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ระบาด ของโรคใน
สัตว์ปีก

-

100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

ผู้รับบริการได้รบั การ สานักปลัด
ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็วมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
การเกิดโรคระบาดใน สานักปลัด
พื้นที่ตาบลดอนตะ
หนินลดลง

สนับสนุนงบประมาณ
โครงการควบคุม
ป้องกันโรคสัตว์ปีกและ
โรงพิษสุนัขบ้า
สานักงานปศุสัตว์
อาเภอบัวใหญ่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

-1236.3 สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข
1. โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานประจาตาบล

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

381 อุดหนุนกิจกรรม
กลุ่มอสม.ตาบล
ดอนตะหนิน
(สาธารณสุขมูล
ฐาน)
382 สนับสนุนงาน
บริการของ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล
383 คุมกาเนินสุนัขและ
แมว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อส่งเสริมทักษะของ สนับสนุนงบประมาณ
อสม.ให้มีคุณภาพและ กลุ่มอสม.ตาบลดอน
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตะหนิน
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อสนับสนุนงาน
บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล
ทองหลางน้อย
เพื่อเป็นการคุมกาเนิด
สุนัขและแมว ในพื้นที่
ตาบลดอนตะหนิน

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565

-

260,000 260,000 260,000 ๒60,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 13
หมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการงาน
สาธารณสุขที่ดีขึ้น

สานักปลัด

สนับสนุนงบประมาณ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลทองหลาง
น้อย

-

50,000
อบต.

50,000
อบต.

50,000
อบต.

จานวน 2 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการงาน
สาธารณสุขที่ดีขึ้น

สานักปลัด

ฉีดยาคุมกาเนิดสุขและ
แมวในพื้นที่ตาบลดอน
ตะหนิน จานวน
1,000 ตัว

-

30,000
อบต.

30,000 300,000 30,000
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

ควบคุมจานวนสุนัข
และแมวในพื้นที่
ไม่ให้เพิ่มขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

50,000
อบต.

-1246. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
6.1 การสร้างจิตสานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

384 ก่อสร้างบ่อแก๊ส
ชีวภาพ ประจา
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
โครงการ)
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ก่อสร้างบ่อแก๊ส
500,000 500,000 100,000 100,000
รู้จักใช้วัสดุที่มีอยู่ให้เกิด ชีวภาพประจาหมู่บา้ น
อบต.
อบต.
อบต.
อบต
ประโยชน์
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ดอนตะหนิน

385 ปลูกต้นไม้ตาม
โครงการต่าง

386 ส่งเสริมการ
ปรับปรุงดินโดย
ปุ๋ยหมัก
387 โครงการซื้อเมล็ด
พันธ์มาปลูก ซื้อ
ปุ๋ย หมู่ที่ 1
411 ปลูกต้นไม้บา้ นน้า
บ่า หมู่ที่ 3

เพื่อส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ในช่วงเทศกาลวัน
สาคัญต่าง เช่น วันวิ
สาข วันแม่ โครงการ
ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว ฯลฯ
เพื่อส่งเสริมการรักษา
คุณภาพของดินให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีแก๊ส
ชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนลดรายใน
ครัวเรือน
จานวน มีพื้นที่สีเขียวใน
5,000 ต้น/ ตาบลดอนตะหนิน
ปี
เพิ่มจานวนขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ปลูกต้นไม้ตาม
โครงการต่าง ใน
พื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน

-

10,000
อบต.

10,000
อบต.

100,000
อบต.

10,000
อบต.

รณรงค์การปรับปรุง
ดินโดยปลูกพืชหลัง
การเก็บเกี่ยวในพื้นที่
ต.ดอนตะหนิน
โครงการซื้อเมล็ดพันธ์ มาปลูก ซื้อปุ๋ย หมู่ที่ 1

-

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน 13 ดินในพื้นที่ตาบล
หมู่บ้าน ดอนตะหนินมี
คุณภาพดีขึ้นเรื่อย

สานักปลัด

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

สานักปลัด

10,000
อบต.

100,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน 13 มีพื้นที่สีเขียวใน
หมู่บ้าน ตาบลดอนตะหนิน
เพิ่มจานวนขึน้
จานวน มีพื้นที่สีเขียวใน
1,000 ต้น/ ตาบลดอนตะหนิน
ปี
เพิ่มจานวนขึน้

เพื่อส่งเสริมการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่
ตาบลดอนตะหนิน
เพื่อส่งเสริมการปลูก
ปลูกต้นไม้ในพืน้ ที่
ต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน สาธารณะบ้านน้าบ่า
ตาบล

-

10,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

สานักปลัด

สานักปลัด

-1256.2 การบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)
388 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
สะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การ ภายในพื้นที่ตาบล
พักผ่อน
ดอนตะหนิน
389 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
สระหนองเตย
หนองเตยมีความสะอาดร่ม หนองเตยพร้อมปลูก
(บ้านทองหลาง รื่นเหมาะสมในการพักผ่อน ไม้ดอกไม้ประดับ
น้อย)
390 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ
สระสี่เหลี่ยม
หนองเตยมีความสะอาดร่ม หนองเตยพร้อมปลูก
บ้านน้าบ่า
รื่นเหมาะสมในการพักผ่อน ไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

-

300,000 300,000 300,000 300,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ออก
กาลังกายที่เหมาะสม

กองช่าง

-

300,000 300,000 300,000 300,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1
แห่ง

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ออก
กาลังกายที่เหมาะสม

กองช่าง

ล้าห้วยสะอาด
ปราศจากวัชพืช
สามารถกักเก็บน้าได้
มากขึ้น
พื้นที่ในตาบลดอนตะ
หนินมีความสะอาด
เรียบร้อยดี

กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.

พื้นที่มีได้บารุงรักษามี
ความอุดมสมบูรณ์

กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.

391 ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลาห้วยในตาบล
ดอนตะหนิน
(คลองสวยน้าใส)
392 Big Cleaning
Day

เพื่อให้ล้าห้วยสะอาด
กาจัดวัชพืชในลาห้วย
ปราศจากวัชพืช ผักตบชวา ในเขตพื้นที่ตาบล
ไม่ให้ลาห้วยตื้นเขิน
ดอนตะหนิน ทั้ง 13
หมู่บ้าน
เพื่อทาความสะอาดในพื้นที่ สถานทีส่ าธารณะ
สาธารณะหรือตามหมู่บ้าน ถนน หมู่บ้าน วัด
ในเขตตาบลดอนตะหนิน อบต.ฯลฯ

-

100,000 100,000 100,000 100,000
อบต
อบต
อบต
อบต

จานวน 5
แห่ง

-

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

จานวน 2
ครั้ง

393 ไถ่กลบตอซัง

เพื่อเป็นการบารุงรักษา
หน้าดินหลังจากเก็บเกี่ยว
ข้าวเสร็จ

-

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน 1
แห่ง

ไถ่กลบตอซังในพืน้ ที่
ดอนตะหนิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง
สานักงาน
ปลัด อบต.

-1266.3 การป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหามลพิษ
เป้าหมาย
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)
394 รณรงค์การ
เพื่อรณรงค์การ
รณรงค์ให้ชาวบ้าน
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ให้
จัดการปัญหาขยะของ
การจัดการปัญหา ประชาชนตระหนักถึง แต่ละหมู่บ้านด้วย
ขยะในพื้น
ปัญหาขยะในพืน้ ที่
ตนเองอย่างเหมาะสม
เพิ่มขึ้นในอนาคต
395 จัดหาถังขยะ
เพื่อให้ประชาชนมีถัง จัดหาถังขยะให้แต่ละ
ขยะรองรับขยะในแต่ ครัวเรือนในเขต
ละครัวเรือน
รับผิดชอบของ อบต.
ดอนตะหนิน
396 ก่อสร้างเตาเผา
เพื่อให้ชาวบ้านมีที่
ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ขยะภายใน
เผาขยะบ้านประจา ประจาบ้านในพืน้ ที่
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
ตาบลดอนตะหนิน
โครงการ/
กิจกรรม

397 รถบรรทุกขยะ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อใช้เก็บขยะในพื้นที่
ตาบลดอนตะหนิน

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
หรือรถขนขยะ
จานวน ๑ คัน

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
50,000
อบต.

ปี 2563
50,000
อบต.

ปี 2564
50,000
อบต.

ปี 2565
50,000
อบต.

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

-

๒,๕๐๐,๐๐๐
อบต.

๒,๕๐๐,๐๐๐
อบต.

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน ประชาชนมีจิตสานึก สานักปลัด
13 แห่ง ตระหนักถึงปัญหา
ขยะและให้
ความสาคัญ
จานวน ประชาชนมีสถานที่
13 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม
จานวน ประชาชนมีสถานที่
13 แห่ง พักผ่อนหย่อนใจ
ออกกาลังกายที่
เหมาะสม

กองช่าง

จานวน ๑ บริมาณขยะในพื้นที่
คัน
ลดลง

สานักปลัด

กองช่าง

-1277. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

398 จัดทา
สวนหย่อม
ภายใน อบต.
ดอนตะหนิน
399 ซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน (ตู้
เก็บเอกสาร
ล็อกเกอร์
ชั้นวางหนังสือ
โต๊ะทางาน
เก้าอี้)
400 ก่อสร้างห้องน้า
ที่ทาการ อบต.
401 จัดซื้อ
รถบรรทุกน้า
ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใน อบต. ให้เป็น
สัดส่วนและเป็น
ระเบียบน่าอยู่ยิ่งขึ้น
เพื่อให้สานักงานมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน
และรองรับกับจานวน
เอกสารที่เพิ่มมากกขึ้น
ในการใช้บริการของ
ประชาชน

จัดทาสวนหย่อมบริเวณ
ภายใน อบต.

เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
เก็บเอกสาร ล็อกเกอร์
ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ
ทางาน เก้าอี้ทางาน
ฯลฯ

ก่อสร้างห้องน้าที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน ตาม
แบบที่ อบต. กาหนด
เพื่อใช้ในกินการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้า
องค์การบริหารส่วน
ดับเพลิงแบบ
ตาบลดอนตะหนินและ เอนกประสงค์ จานวน 1
ป้องกันบรรเทาสาธารณ คัน
ภัย

ตัวชี้วัด
หน่วยงานที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(KPI)
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
200,000
อบต.

ปี 2563

-

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

100,000
อบต.

จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
สานักงา
น

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

จานวน ประชาชนได้รับความ
1 แห่ง สะดวกในการมารับ
บริการ

กองช่าง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จานวน ประชาชนที่มาติดต่อ
อบต
อบต
อบต
อบต
1 คัน ราชการได้รบั ความ
สะดวก

สานักงาน
ปลัด

200,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปี 2564
200,000
อบต.

ปี 2565
200,000
อบต.

ปรับปรุง สานักงานมีความเป็น สานักปลัด
สานักงา ระเบียบเรียบร้อย
น อบต. มากขึ้น
สานักงานมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน
มากขึ้น

สานักปลัด,
กองคลัง,
กองช่าง
,การศึกษา

-128-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565

402 ปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม ปรับปรุงอาคารห้องเก็บ
ห้องเก็บพัสดุ และใช้เป็นห้องกิจกรรม พัสดุหลังเก่า
โรงเรียนผูส้ ุงอายุตาบล
หลังเก่า

-

๓๐๐,๐๐๐
อบต.

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 หลัง

โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ตาบลดอนตะหนินมี
ความสะดวกและง่าย
ตัวการจัดกิจกรรม
และการเรียนการ
สอน

กองช่าง

403 ปรับปรุงขยาย
ต่อเติมอาคาร
สานักงาน
อบต.
404 จัดซื้อเครื่องสูบ
น้า
พร้อมอุปกรณ์
ครบชุด
ประจา อบต.
ดอนตะหนิน
405 อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินอาเภอ
บัวใหญ่ (ศพ
ส.อ.บญ.)

เพื่อขยายต่อเติมอาคาร ปรับปรุงขยายต่อเติม
สานักงาน อบต.รองรับ อาคารสานักงาน อบต.
การบริการประชาชน

-

200,000 200,000 200,000 200,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

รองรับการให้บริการ
ประชาชน

สานักปลัด

เพื่อป้องกันน้าท่วมใน
พื้นที่ลุ่มในตาบลดอน
ตะหนินแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมพื้นที่เกษตรกรได้

จัดหาเครื่องสูบน้า
ประจา อบต.

-

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

สานักปลัด,

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดิน อาเภอบัวใหญ่
ในการเร่งรัดปฏิบัติการ
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด

อุดหนุน ศูนย์
ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
อาเภอบัวใหญ่ (ศพ
ส.อ.บญ.)

-

10,000
อบต.

สานักปลัด

ดอนตะหนิน

10,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

10,000
อบต.

10,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

จานวนเยาวชนกลุ่ม
เสี่ยงติดยาเสพติดใน
พื้นที่น้อยลง

-129ที่

โครงการ/
กิจกรรม

406 รื้อถอนอาคาร
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
407 ก่อสร้างโรงจอด
รถ
408 ก่อสร้างรั้ว/
ซ่อมแซมรั้ว
ล้อมรอบ อบต.
ดอนตะหนิน
409 จัดทาป้ายแสดง
แนวเขต อบต.

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อเป็นการปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน อบต.ดอน
ตะหนินให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
เพื่อรองรับการขยายตัว
ของ อบต.และให้มีที่
จอดรถสาหรับผู้มา
ติดต่อราชการ
เพื่อให้ อบต.ดอนตะ
หนิน มีรั้วล้อมรอบที่
มั่นคงถาวรเป็นสัดส่วน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
รื้อถอนอาคารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จานวน 1 หลัง

สภาพภูมิทัศน์
ภายใน อบต.มีความ
เป็นเรียบร้อย

กองช่าง

จานวน 1 แห่ง

อบต.มีสถานที่จอด
รถ ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รบั ความ
สะดวก

กองช่าง

อบต.ดอนตะหนิน มี
รั้วล้อมรอบที่มั่นคง
ถาวรเป็นสัดส่วน
ป้องกันการบุกรุกของ
สัตว์

สานักปลัด

ก่อสร้างโรงจอดรถ
สาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการและสาหรับ
เจ้าหน้าที่
ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ
อบต.ดอนตะหนิน
พร้อมซ่อมแซมส่วน
ที่ชารุด

-

-

-

-

500,000 500,000 จานวน 1 แห่ง
500,000 อบต.อบต.อบต.-

จัดทาป้ายแสดงแนวเขต จัดทาป้ายแสดงแนว
อบต.ดอนตะหนิน
เขต อบต.ดอนตะ
หนิน

-

-

50,000

50,000

50,000

อบต.

อบต.

อบต.

410 ก่อสร้างลาน
เพื่อปรับปรุงบริเวณที่
เอนกประสงค์
ทาการองค์การบริหาร
ภายในองค์การ
ส่วนตาบลดอนตะหนิน
บริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน

ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
ภายในที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

-

200,000 200,000 200,000
อบต.
อบต.
อบต.
-

300,000 300,000 300,000
อบต.
อบต.
อบต. 300,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน 10 ป้าย มีป้ายบอกแนวเขต
อบต.ดอนตะหนิน
จานวน ๔ แห่ง

ประชาชนมารับ
บริการมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

-130-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

411 จัดซื้อโต๊ะหมู่
บูชา

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชุด
๙ จานวน ๑ ชุด

-

-

๒๐,000
อบต.

๒0,000
อบต.

๒๐,๐๐๐
อบต.

จานวน 1
ชุด

การบริหารงานของ
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ประชาสัมพันธ์แบบติด
รถยนต์ พร้อมอุปกรณ์

-

50,000
อบต.-

50,000
อบต.-

50,000
อบต.-

50,000
อบต.-

จานวน 1
ชุด

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลรับข่าวสาร
กิจกรรมของ อบต.
ได้ทันท่วงที่

สานักปลัด

จัดทาสวนหย่อม
จัดทาสถานที่ให้ดูเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
จัดทาสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ป้าย
หน่วยงานต่าง ฯลฯ
เพื่อใช้ในกิจการของ จัดซื้อรถเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน สาหรับใช้ในกิจการ
ตาบลดอนตะหนิน ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะหนิน
จานวน ๑ คัน

-

200,000
อบต.

200,000
อบต.

200,000
อบต.

-

ปรับปรุงภูมิ ประชาชนผู้มารับ
ทัศน์ภายใน บริการมีความ
อบต.
สะดวกรวดเร็วขึ้น

สานักปลัด

-

-

๕00,000
อบต.-

๕00,000
อบต.-

เพื่อสาหรับใช้ใน
กิจกรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน
412 จัดหาเครื่อง
เพื่อใช้ติดตั้งกับรถ
ขยายเสียง
และใช้
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์
แบบติดรถยนต์ กิจการของ อบต.
ดอนตะหนิน
413 ปรับปรุงสภาพ เพื่อปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ภายใน ภูมิทัศน์ภายใน
อบต.
อบต. ให้น่าอยู่
ยิ่งขึ้น
414 จัดซื้อรถ
เอนกประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๕00,000 จานวน 1
อบต.- คัน

การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กองช่าง

-131เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
415 โครงการเสียง เพื่อใช้เป็นช้องทางการ โครงการเสียงตามสาย
100,000 100,000
ตามสายรอบ
สื่อสารข่าสารของ
รอบหมู่บ้านภายใน
อบต.
อบต.
หมู่บ้าน
อบต.
ตาบลดอนตะหนิน
416 อุดหนุนศูนย์
เพื่ออุดหนุนศูนย์
อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
18,000 18,000 18,000
ช่วยเหลือ
ช่วยเหลือประชาชน
ประชาชนขององค์การ
อบต.
อบต.
อบต.
ประชาชนระดับ ขององค์การบริหาร
บริหารส่วนตาบล
อาเภอ
ส่วนตาบลระดับอาเภอ ระดับอาเภอ ในเขต
อาเภอบัวใหญ่
417 อุดหนุนกิ่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนกิ่งกาชาด
10,000 10,000 100,000
กาชาดอาเภอ อุดหนุน เป็นค่า
อาเภอบัวใหญ่เพื่อ
อบต.
อบต.
อบต.
บัวใหญ่
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎร
ผู้ประสบภัย ราษฎร
ยากจน คนชราและ
ยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
418 อุดหนุนเหล่า
เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนกาชาดจังหวัด
5,000
5,000
5,000
กาชาดจังหวัด อุดหนุน เป็นค่า
นครราชสีมา เพื่อ
อบต.
อบต.
อบต.
นครราชสีมา
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎร
ผู้ประสบภัย ราษฎร
ยากจน คนชราและ
ยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ด้อยโอกาส
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ตัวชี้วัด (KPI)
ปี 2565
100,000 13 หมู่บ้าน
อบต.
18,000 จานวน 1 ครั้ง
อบต.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ได้
อย่างทั่วถึง
การบริหารงานของ
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด
สานักปลัด

100,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

การบริหารงานของ
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

100,000
อบต.

จานวน 1 ครั้ง

การบริหารงานของ
ส่วนราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สานักปลัด

-1327.2 ส่งเสริมการพัฒนาของท้องถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
วัตถุประสงค์/
ที่ โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความ
จาเป็น
419 สนับสนุนวารสาร เพื่อสนับสนุนการ
สิ่งพิมพ์ /
อ่านหนังสือและ
หนังสือพิมพ์
รับรู้ข่าวสาร
บ้านเมือง
420 การจัดซื้ออุปกรณ์ เพื่อใช้รองรับการ
อ่านบัตรแบบ
บริการประชาชน
อเนกประสงค์
(Smart Card
Reader) ของอปท.
421 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการ
พร้อมอุปกรณ์
ให้บริการกับ
ประชาชนในพื้นที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทั้ง 13 หมู่บ้าน
สานักงาน อบต. และ
โรงเรียนในเขตบริการ

คอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จานวน ๔
ชุด

-

120,000 120,000 120,000 -120,000 จานวน 4 ชุด
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

422 จัดทาวารสาร
สิ่งพิมพ์ประชา
สัมพันธ์อบต.
423 อบรมศึกษาดูงาน
เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ทุกรอบปี

-

100,000 100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

จัดอบรมศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่
สาหรับพนักงานส่วน
ตาบลและจ้าง อบต.

-

๕0,000
อบต.

๕0,000
อบต.

-

-

เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับรู้
ข่าวสาร
เพื่ออบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
สาหรับพนักงาน
ส่วนตาบล

งบประมาณและที่มา
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
-

20,000
อบต.

จัดหาเครื่องอ่านบัตร
ประชาชนจานวน 5
ชุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนทุก
หมู่บ้านพนักงาน
รับรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์
การปฏิบัติงานมี
ความรวดเร็วขึ้น

สานักปลัด

สานักงานมีความ
พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

สานักปลัด ,
คลัง,ช่าง,
การศึกษา

จานวน ๓ ครั้ง/ปี พนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างของ
อบต.เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
ยิ่งขึ้น

สานักปลัด
กองคลัง/
กองช่าง/กอง
ศึกษาฯ

ปี 2565

20,000
อบต.

20,000
อบต.

100,000
อบต.

จานวน 13
หมู่บ้าน

50,000
อบต

50,000
อบต

50,000
อบต

จานวน 5 ชุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๕0,000
อบต.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI)

๕0,000
อบต.

จานวน 2 ครั้ง

สานักปลัด

สานักปลัด

-133เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
424 อบรมให้ความรู้ เพื่ออบรมให้ความรู้ จัดอบรมให้ความรู้
20,000 30,000 30,000 30,000 จานวน 1 ครั้ง/ปี
เกี่ยวกับ พรบ.
เกี่ยว พรบ.ข้อมูล
เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูล
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารและกฎหมาย ข่าวสารให้กับ
และกฎหมาย
ทั่วไปที่ใช้ใน
ประชาชนในตาบล
ทั่วไป
ชีวิตประจาวันให้กับ ดอน
ประชาชนในตาบล
ตะหนิน
ดอนตะหนิน
425 ฝึกอบรมเพิ่ม
เพื่ออบรมเพิ่ม
จัดฝึกอบรมเพิ่ม
๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 ๕๐0,000 จานวน 2 ครั้ง/ปี
ประสิทธิภาพใน ประสิทธิภาพในการ ประสิทธิภาพในการ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
การปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่สาหรับ ปฏิบัติหน้าที่สาหรับ
สมาชิกสภาฯและ
สมาชิกสภาฯและ
บุคลากรดอนตะหนิน บุคลากร อบต.ดอนตะ
หนิน
426 ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้บริหาร
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
250,000 250,000 250,000 250,000 จานวน 1 ครั้ง
ศึกษาดูงาน
สมาชิกสภา ฯ
ฯ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้นา
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ให้กับผู้บริหาร
พนักงาน ลูกจ้าง
อสม.และพนักงานทุก
สมาชิกสภา ฯ
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้นา
คน
พนักงาน ลูกจ้าง อสม. ได้รับการ
กลุ่มผู้สูงอายุ
อบรมเพิ่มพูนความรู้
กลุ่มผู้นาชุมชน
ในการบริหารงาน
อสม.
และเพิ่มระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนได้รับรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไปที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันและ
ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

สานักปลัด

สมาชิก สภาฯ .และ
บุคลากร เข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเองยิ่งขึ้น

สานักปลัด

ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน

สานักปลัด

-134เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ที่
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
427 โครงการท้องถิ่น เพื่อสร้าง
จัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
50,000 50,000 50,000
สัมพันธ์
ความสัมพันธ์อันดี
ในเขตอาเภอบัวใหญ่
อบต.
อบต.
อบต.
ระหว่าง อปท.ในเขต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
อาเภอบัวใหญ่
ผู้บริหาร สมาชิก
และพนักงานส่วน
ตาบล
428 จัดซื้อเครื่องสูบน้า เพื่อใช้ในกิจการของ จัดหาเครื่องสูบน้า
๕0,000 ๕0,000 ๕0,000
มอเตอร์ไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วน มอเตอร์ไฟฟ้าประจา
อบต.
อบต.
อบต.
ตาบลดอนตะหนิน
อบต.
โครงการ/
กิจกรรม

429 จัดซื้อพัดลม
โรงงาน
อุตสาหกรรมแบบ
มีขาตั้ง
430 จัดซื้อเต๊นประจา
อบต.

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน

จัดซื้อพัดลมโรงงาน
อุตสาหกรรม แบบมีขา
ตั้ง ขนาด 30 นิ้ว

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม จัดซื้อเต๊นประจา
ของ อบต.
อบต.
จานวน 4 หลัง

-

-

-

๔0,000
อบต.

ตัวชี้วัด (KPI)
ปี 2565
100,000
อบต.

๔0,000
อบต.

200,000 200,000 200,000 อบต.
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 11 แห่ง สร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
ข้าราชการลูกจ้างใน
เขตอาเภอบัวใหญ่

๕0,000
อบต.

จานวน 1
เครื่อง

๔0,000
อบต.

จานวน ๘ ตัว

จานวน 4 หลัง

การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การจัดกิจกรรม
ต่าง ของอบต.มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

431 จัดซื้อ เก้าอี้
ประจา อบต.
432 จัดซื้อโต๊ะ
เอนกประสงค์
แบบขาพับได้
433 จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร
434 จัดซื้อเก้าอี้นวม
หรือเก้าอี้ที่ใช้
สาหรับประชุม
อบรมสัมมนา
435 จัดซื้อโซฟาชุด
รับแขกใน
สานักงาน อบต

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
โครงการ)
เพื่อใช้ในงานกิจกรรม จัดซื้อเก้าอี้ แบบ
60,000 60,000 60,000
ของ อบต.และ
พลาสติก
อบตอบตอบตให้บริการประชาชน
ยืม
เพื่อใช้ในงานกิจการ จัดซื้อโต๊ะ
30,000 30,000 30,000
ของ อบต. ในการ
เอนกประสงค์ แบบขา
อบต.
อบต.
อบต.
ดาเนินการต่าง
พับได้
วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อใช้สาหรับใช้ใน
กิจการขององคืการ
บริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน
เพื่อใช้ในสานักงาน
อบต. ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ
เพื่อใช้ในสานักงาน
อบต. ในการบริการ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565

การจัดกิจกรรม
ต่าง ของอบต.มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ขึน้
30,000 จานวน 15 ตัว การจัดกิจกรรม
อบต.
ต่าง ของอบต.มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
๑๕๐,000 ๑๕๐,000 ๑๕๐,000 จานวน 1 เครื่อง การบริการ
อบต.
อบต.
อบต.
ประชาชนมีความ
สะดวกรวดเร็วขึ้น

60,000
อบต--

จัดซื้อเครื่องถ่าย
เอกสาร จานวน ๑
เครื่อง

-

-

จัดซื้อเก้าอี้นวมหรือ
เก้าอี้ที่ใช้สาหรับ
ประชุมอบรมสัมมนา

-

-

๓0,000
อบต.

๓0,000
อบต.

๓0,000
อบต.

จัดซื้อโซฟาชุดรับแขก
จานวน 1 ชุด

-

-

20,000
อบต.

20,000
อบต.

20,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน 300
ตัว

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

จานวน 50 ตัว ประชาชนผู้มาติดต่อ สานักปลัด
ราชการได้รบั ความ
สะดวก
จานวน 1 ชุด

ประชาชนผู้มาติดต่อ สานักปลัด
ราชการได้รบั ความ
สะดวก

-136ที่
436

437

438

439

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
โครงการ)
จัดซื้อถังต้มน้า เพื่อใช้ในกิจกรรมของ
จัดซื้อถังต้มน้าไฟฟ้า
5,000
5,000
5,000
จานวน 1 เครื่อง
ไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วน
Seagull ดิจิตอล
อบต.
อบต.
อบต.
Seagull
ตาบลดอนตะหนินและไว้ ขนาดความจุ 8.5
ดิจิตอล
บริการประชาชน
ลิตร จานวน 1 เครื่อง
ก่อสร้าง
เพื่อใช้ในกิจการของ
ก่อสร้างอาคาร
๔๐๐,000 ๔๐๐,000 ๔๐๐,000 -๔๐๐,000 จานวน 1 หลัง
อาคาร
องค์การบริหารส่วน
เอนกประสงค์ จานวน
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
เอนกประสงค์ ตาบลดอนตะหนินและไว้ 1 หลัง
บริการประชาชน
จัดฝึกอบรมให้ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ใน จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้นา 13 หมู่บ้าน
ความรู้กับกลุ่ม การปฏิบัติงานระหว่าง ผู้นาในตาบลดอนตะ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ผู้นาตาบล
องค์กรท้องถิ่นกับกลุ่ม
หนิน เช่น กลุ่ม อสม.
ดอนตะหนิน ผู้นาในชุมชน
กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ
100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 10 จุด
ติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อรักษาความปลอดภัย ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
ส่องสว่าง
ในสถานที่ราชการและ ภายใน อบต.
50,000
ภายใน อบต. เป็นระเบียบเรียบร้อย
โครงการ/
กิจกรรม

440 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
อบต.
441 เสริมถนน
หน้าที่ทาการ
อบต.

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เพื่อถนนได้มาตรฐาน
สถานที่ราชการเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เพื่อเสริมถนนให้สูงขึ้น
ป้องกันน้าท่วม

ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในบริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน
ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติก

-

อบต.
300,000
อบต.

300,000 300,000
อบต.
อบต.

300,000
อบต.

จานวน ๕ สาย

400,000
อบต.

400,000 400,000
อบต.
อบต.

400,000
อบต.

จานวน 1 จุด

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การจัดกิจกรรม
ต่าง ของอบต.มี
ความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น
การบริหารงาน
อบต.มีความสะดวก
และรวดเร็ว

สานักปลัด

การประสานงาน

สานักปลัด

สานักปลัด

และการปฏิบตั ิงาน
ของ อบต.เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
ถนนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

สานักปลัด

กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ปี 2561
โครงการ)
จัดซื้อครุภัณฑ์ เช่น
มอเตอร์ ปั้มน้า ปั้ม
จ่ายคอลีน เครื่องได
โวท์ มอแปลงเครื่องไฟ
ฯลฯ หรือครุภัณฑ์ที่
ต้องใช้ในกิจการ
ประปาของ อบต.
ก่อสร้างรางระบาย
บริเวณที่ทาการ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
ก่อสร้างสนามกีฬา
ลานกีฬา โรงยิม
เอนกประสงค์ ฯลฯ
ภายในบริเวณที่ทาการ
อบต.ดอนตะหนิน
จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบเหวี่ยง แบบ 4
จังหวะ จานวน 2 ตัว

442 จัดซื้อครุภัณฑ์
สาหรับใช้ใน
กิจการประปา

เพื่อใช้ในกิจการ
ประปาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
ดอนตะหนิน

443 ก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
อบต.ดอนตะ
หนิน
444 สนามกีฬาใน
อบต.

เพื่อระบายน้าที่ท่วม
ขังบริเวณที่ทาการ
อบต.ดอนตะหนิน

445 เครื่องตัดหญ้า

เพื่อใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนตะหนิน

446 เครื่องพ่นหมวก
ควัน

เพื่อใช้ในควบคุมและ จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ป้องกันการแพร่ระบาด ควัน จานวน 2
ของโรคไข้เลือดออก
เครื่อง

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใช้
เล่นกีฬา ออกลาลัง
กายของประชาชน
และเยาวชนในพืน้ ที่

-

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ปี 2565

200,000
อบต.

200,000 200,000
อบต.
อบต.

200,000
อบต.

จานวน ๓ แห่ง

ประชาชนมีนา้
สะอาดสาหรับ
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ

๓00,000 ๓00,000 ๓00,000
อบต.
อบต.
อบต.

๓00,000
อบต.

จานวน 1 แห่ง

สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักปลัด

ประชาชนและ
เยาวชนได้มีที่เล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ห่างไกลยาเสพติด

สานักปลัด

สถานที่ราชการมี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

สานักปลัด

ปัญหาใข้เลือดออก
ในพื้นที่ตาบลดอน
ตะหนินลดลง

สานักงาน
ปลัด

500,000 500,000 500,000 500,000 จานวน ๑ แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

-

-

20,000
อบต.

20,000
อบต.-

20,000
อบต.

จานวน 2 ตัว

200,000 200,000 200,000 จานวน ๒ เครื่อง
อบต.อบต.อบต.-

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

447 ติดตั้งเครื่อง

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

เพื่อสาหรับติดตั้งที่
สานักงาน อบต.และ
ศูนย์พัฒนาเด็กบ้าน
ทองหลางน้อย

จัดหาเครื่องปรับปรับอากาศ
อากาศ เพื่อติดตั้งใน
สานักงาน อบต.ดอนตะ
หนินและศูนย์พัฒนา
เด็กบ้านทองหลางน้อย
448 รถยนต์
เพื่อให้การปฏิบัติงาน จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
ส่วนกลาง
ของ อบต.เป็นไปด้วย ไว้ใช้กิจการของ อบต.
ความสะดวกและเร็วมี ของกองคลัง
ประสิทธิภาพ
จานวน 1 คัน
๔49 รถมอเตอร์ไซค์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน จัดซื้อรถมอเตอร์ไซค์
ของ อบต.เป็นไปด้วย ขนาด 110 ซีซี จานวน
ความสะดวกและเร็วมี 1 คัน
ประสิทธิภาพ
๔50 เลื่อยยนต์ตัดไม้ เพื่อใช้ในกิจการ อบต. จัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดไม้
แบบมือจับ
เลื่อยยนต์ตัดไม้แบบ แบบมือจับ จานวน 1
มือจับ
เครื่อง
๔51 ก่อสร้างที่พักถัง เพื่อกักเก็บน้าสาหรับ
น้าประปา
ใช้ในองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

ก่อสร้างที่ที่พัก
น้าประปาบริเวณที่ทา
การ อบต.ทาแบบที่
อบต.กาหนด

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565

-

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

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ความสะดวกเมื่อมา
ติดต่อราชการ

-

๙00,000 ๙00,000 -๙00,000
อบต.
อบต.
อบต.

-

40,000
อบต.

40,000
อบต.

-

20,000
อบต.-

20,000
อบต.-

-

-

จานวน 1 คัน

การปฏิบัติงานของ
อบต.มีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองคลัง

40,000
อบต.

40,000
อบต.

จานวน 1 คัน

การปฏิบัติงานของ
อบต.มีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองช่าง

20,000
อบต.-

20,000
อบต.-

จานวน 1 เครื่อง การปฏิบัติงานของ
อบต.มีความสะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น

กองคลัง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
อบต.
อบต.
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จานวน ๑ แห่ง

สวนและสถานที่
ราชการได้รบั การ
ดูแลอย่างดี

-139ที่
๔52

453

454

๔55

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
ปี 2561
โครงการ)
ก่อสร้างป้ายชื่อ เพื่อเป็นป้ายติดตัง้ ให้ ก่อสร้างป้ายชื่อ
องค์การบริหาร ผู้สัญจรไปมาได้รู้ ว่า องค์การบริหารส่วน
ส่วนตาบลดอนตะ ได้เข้ามาในพืน้ ที่
ตาบลดอนตะหนิน
หนิน
ตาบลดอนตะหนิน
บริเวณทางเข้าเขต
พื้นที่ตาบลดอนตะ
หนิน (จากถนน
มิตรภาพ)
ก่อสร้างอาคาร
เพื่อใช้เป็นอาคารเก็บ ก่อสร้างอาคารพัสดุ ที่
พัสดุ องค์การ
พัสดุ ขององค์การ
ทาการองค์การบริหาร
บริหารส่วนตาบล บริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบลดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
ดอนตะหนิน
ก่อสร้างป้อมยาม เพื่อใช้เป็นป้อมยาม ก่อสร้างป้อมยาม
ประจาที่องค์การ ให้กับเจ้าหน้าที่ดูแล ประจาที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล ความปลอดภัยของ บริหารส่วนตาบลดอน
ดอนตะหนิน
สถานที่ราชการ
ตะหนิน
ปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงโรงสูบ ปรับปรุงอาคารและ
และทาสีโรงสูบ น้าประปาของอบต. ทาสีโรงสูบน้าประปา
น้าประปา
บ้านทองหลางน้อย
และประปาบ้าน
กระเบื้อง
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

งบประมาณและที่มา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี 2565

200,000 200,000 200,000 200,000 จานวน 1 ป้าย
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.-

ผู้ที่มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น

กองช่าง

300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 หลัง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

อบต.มีอาคารเก็บ
ของพัสดุ มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยยิ่งขึ้น
การดูแลสถานที่
ราชการมีความมี
ความปลอดภัยได้รับ
ยิ่งขึ้น
อาคารโรงสูบ
น้าประปาได้รับการ
บารุงรักษาดียงิ่ ขึ้น

กองช่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 จานวน 1 แห่ง
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.
300,000 300,000 300,000 300,000 จานวน 1 ครั้ง
อบต.
อบต.
อบต.อบต.

7.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

กองช่าง

กองช่าง

-140-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๔56 อบต. พบ
เพื่อรับทราบปัญหาของ
ประชาชนมวลชน ประชาชนและสร้าง
สัมพันธ์
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
ประชาชน
๔57 โครงการ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการเสียภาษีต่าง
การเสียภาษีและ ที่จะนาไปพัฒนาพืน้ ที่
ผลการเสียภาษี
๔58 โครงการสารวจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ
ข้อมูลเร่งรัดการ ภาษีในแต่ละปี
จัดทาแผนที่ภาษี
๔59 โครงการจัด
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
กิจกรรมต่อต้าน ของรัฐบาลในการแก้ไข
ยาเสพติดตาม
ปัญหายาเสพติดทาให้ชุมชน
นโยบายรัฐบาลใน มีความเข้มแข็ง
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๔60 โครงการจัดเวที เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมใน
ประชุมประชาคม การออกความคิดเห็นและมี
หมู่บ้านและ
ส่วนร่วมในการบริหารงาน
ระดับตาบล
และการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หมู่บ้านทัง้ 13
หมู่บ้าน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562
30,000
อบต.

ปี 2563
30,000
อบต.

ประชาสัมพันธ์การ
เสียภาษีและผล
การเสียภาษี

-

5,000
อบต.

5,000
อบต.

ดาเนินการจัดทา
แผนที่ภาษีตาบล
ดอนตะหนิน
จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
ภายในพื้นที่ตาบล
ดอนตะหนิน

-

100,000
อบต.

100,000 100,000 100,000
อบต.
อบต.
อบต.

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

-

100,000

100,000 100,000 100,000

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

จัดกิจกรรม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตาบล

-

ปี 2564 ปี 2565
30,000 100,000 จานวน 1 พนักงานและ
อบต.
อบต.
ครั้ง
ประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน
5,000
5,000 จานวน 1 ประชาชนให้ความ
อบต.
อบต.
ครั้ง
ร่วมมือในการเสีย
ภาษี

อบต./อุดหนุน
เฉพาะกิจ

อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ

30,000
อบต.

30,000
อบต.

30,000
อบต.

100,000
อบต.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้ง 13
หมู่บ้าน

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ครัวเรือนในตาบลที่
ปลอดยาเสพติดมี
ร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด
ประชาชนมีส่วนร่วม
และร่วมแสดงความ
คิดเห็นในการ
บริหารงานของ อปท

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง
สานักปลัด

สานักปลัด

-141แนวทาง ส่งเสริมหลักธรรมภิบาทการบริหารบ้านเมืองทีด่ ี ด้านการป้องกันการทุจริต
การสร้างจิตสานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้บงั เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

๔61 โครงการ
เพื่อส่งเสริมให้
บริหารงานตาม บุคลากรความเข้าใจ
หลักธรรมาภิบาล ในเรื่องธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์
นาสู่การปฏิบัตทิ ี่ดี
๔62 โครงการ
“ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น”

เพื่อเป็นเครื่องมือ
กากับความประพฤติ
การปฏิบัติหน้าที่ใน
การยึดหลักตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ปี 2565
โครงการ)
ผู้บริหารท้องถิ่นมา ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้
ผู้บริหาร
ชิก สภาท้องถิ่น
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ท้องถิ่น
พนักงานและ
บุคลากรของ
พนักงานจ้างของ
องค์กรมีความรู้
อบต.ดอนตะหนิน
ความเข้าใจใน
หลักธรรมาภิ
บาล
ผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
บุคลากรมี
สมาชิกสภา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ความรู้ความ
พนักงาน
เข้าใจ ประมวล
ลูกจ้างประจาและ
จริยธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
องค์กร ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้บริหารรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่
มีมาตรฐาน โปร่งใส
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้

สานักงาน
ปลัด

ข้าราชการฝ่ายต่าง
ได้รับการปรับปรุง
ให้สอดคล้อง
สถานการณ์ปัจจุบนั

สานักงาน
ปลัด

-142สร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ที่

วัตถุประสงค์/
โครงการ/กิจกรรม
เหตุผลความจาเป็น

๔63 โครงการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

๔64 โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562

เพื่อสร้างความรู้แก่
บุคลากร และ
ป้องกันความเสี่ยง
เกี่ยวกับการมี
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน
เพื่อส่งเสริมจิตสานึก
สาธารณะให้
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา
พนักงาน
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทั่วไป
ประชาชนในพื้นที่
ปลูกต้นไม้ และ
ปลูกป่าชุมชนใน
เขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลดอนตะ
หนิน จานวน 13
หมู่บ้าน โดยปลูก
พันธุ์ไม้ตา่ ง

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
มีการทดสอบ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จาก
แอปพลิเคชั่น
กฎหมาย ป.ป.ช.
ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน ประชาชนเข้า
20,000
20,000 20,000
20,000 20,000 ร่วมกลุ่ม
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
อาสาสมัครใน
ชุมชน
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

บุคลากรณ์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

สานักงาน
ปลัด

สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ดีขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีมากขึ้น

สานักงาน
ปลัด

-143สร้างจิตสานึกและควมตระหนักในการปฏบัตติ นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
ที่
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
โครงการ)
๔64 โครงการส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและปลุก ประชาชน และ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน ความรู้ความ
ครอบครัว
ฝังให้ประชาชนนา
เยาวชนในชุมชน
30,000
30,000 30,000
30,000 เข้าใจของ
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดปรัชญา
บาท
บาท
บาท
บาท
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เกี่ยวกับแนวคิด
นามาใช้ในการดาเนิน
เศรษฐกิจพอเพียง
ชีวิตประจาวันได้
465 โครงการสร้าง
ส่งเสริมอาชีพ เพิ่ม
ประชาชนและผู้ที่มี
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน ผู้เข้าร่วมโครงการ
อาชีพ สร้าง
รายได้ให้ประชาชน ความสนใจในการ
30,000
30,000 30,000
30,000 เกิดการเรียนรู้
รายได้ ตาม
ในชุมชน
สร้างอาชีพ
บาท
บาท
บาท
บาท
เข้าใจปรัชญาเศ
แนวทางเศรษฐกิจ
ราฐกิจพอเพียง
พอเพียง
466 โครงการสร้าง
เพื่อส่งเสริมและ
เด็กและเยาวชนใน
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
นาหลักสูตรโตไป
ภูมคิ ุ้มกันทาง
ปลูกฝังให้เด็กและ
ชุมชน
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ไม่โกงมาปรับใช้
สังคมให้เด็กและ เยาวชนเป็นคนดีมี
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เยาวชน (กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
เล็ก หรือ
“โตไปไม่โกง”)
มีความซื่อสัตย์ สุจริต
สถานศึกษาใน
สังกัด อปท.
โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
นาความรูไ้ ปปรับใช้
ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้

สานักงาน
ปลัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถสร้างรายได้
ให้ตนเอง

สานักปลัด

เด็กและเยาวชนมี
จิตสาธารณะ

กอง
การศึกษา

-144สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตัง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง เงินเดือน และการมอบหมายงาน
ที่

โครงการ/
กิจกรรม

467 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ)

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้เสนอ
ความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการ
บริหารงานที่โปร่งใส

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
มาตรการความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ตัวชี้วัด (KPI)

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
มาตรการการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้อร้องเรียนในการ
ทาเดินงาน
บริหารงานบุคคล
ของ อบต. ลดลงไม่
น้อยกว่า 80

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

468 กิจกรรมการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
การบริการ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดความพอใจแก่
ประชาชน โดย
ทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกฏิบัติ

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น
เพื่อให้ประชาชน
ทราบภารกิจการ
ปฏิบัติงาน สร้าง
ความโปร่งใสใน
บริการสาธารณะ
และปฏิบตั ิต่อ
ประชาชนอย่าง
ทัดเทียม เสมอภาค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกสานัก/กอง/
ฝ่าย ดาเนินการ
ปฏิบัติงานบริการ
สาธารณะอย่าง
ยุติธรรม เสมอภาค

งบประมาณและที่มา
ปี 2561
-

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปี 2565

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ความพึงพอใจ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของประชาชนต่อ
คุณภาพการ
บริการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ข้อร้องเรียนการ
ให้บริการสาธารณะ
ที่ไม่เป็นธรรม เลือก
ปฏิบัติมีจานวน
ลดลง

สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดการพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

-145วัตถุประสงค์/
ที่
เหตุผลความ
จาเป็น
469 มาตรการ
เพื่อป้องกันการใช้
สร้างความ
จ่ายงบประมาณที่
โปร่งใสในการ ไม่สมควร ผิด
ใช้จ่ายเงิน
วัตถุประสงค์ ไม่มี
งบประมาณ ประสิทธิภาพ
โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ปี 2561

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
การเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ

-

470 กิจกรรม
“การพัฒนา
แผนและ
กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง”

เพื่อวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้าง
ปัญกาอุปสรรคใน
กระบวนการ
ดาเนินงาน

เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ าน
และเกี่ยวข้องในงาน
การเงิน งบประมาณ
การจัดหาพัสดุ

-

471 กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้าน
การจัดซื้อจัด
จ้าง

เพื่อให้ประชาชน
รับทราบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
ป้องกันการทุจรติ
ในหน่วยงาน

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างตามแผนงานต่าง
ของ อปท. ที่ดาเนินการ
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย

-

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปี 2565

ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
มาตรการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ป้องกันและ
กากับติดตาม
การใช้จ่าย
งบประมาณที่
ไม่สมควร
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
รายงานผลการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
และปัญหาใน
การดาเนินงาน
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ช่องทางการ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างไม่
น้อยกว่า 3
ช่องทาง

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีช่องทางให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ของ
องค์กร
มีฐานข้อมูลให้ผู้บริหาร
ใช้ในการปรับปรุงการ
จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ
ป้องกันการใช้จ่าย
งบประมาณทีผ่ ิดวัตถุ
ประงค์
มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ครบทุกโครงการ

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

-146ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/
เหตุผลความจาเป็น

472 มาตรฐานการ
ยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี

เพื่อจัดทามาตรฐาน
กรยกระดับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

473 มาตรการการ
มอบอานาจอนุมตั ิ
อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อเป็นการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง
อนุมัติ อนุญาต
ปฏิบัติราชการแทน
หรือการดาเนินการ
อื่นใดของผู้มีอานาจ
ใน อปท

เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด (KPI)
(ผลผลิตของ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
โครงการ)
การใช้ดุลยพินจิ และ
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ความพึงพอใจ
ใช้อานาจหน้าที่ของบุ
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของประชาชน
คลกรในองค์กร
ในการ
ปกคริงส่วนท้องถิ่น
ให้บริการของ
เป็นไปตามหลักการ
อปท. เพิ่มมาก
บริหารกิจการ
ขึ้น
บ้านเมืองที่ดี
คณะผู้บริหาร อปท.
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ไม่ใช้
ความพึงพอใจ
ปลัด อปท. รองปลัด
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ของประชาชน
อปท. และหัวหน้า
ในการ
ส่วนราชการ
ให้บริการจาก
หน่วยงานเพิ่ม
มากขึ้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-2565) องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวิธีและ
มาตรฐนที่ใช้ในการ
ให้บริการเพื่อความ
พอใจของประชาชน

สานักปลัด

มีการกระจาย
อานาจการตัดสินใจ
ด้านต่าง ของผู้มี
อานาจใน อปท.
และเปิดเผยข้อมูลต่
สาธารณชน

สานักปลัด
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ส่วนที่ 6
การติดตามประเมินผล
เนื่ องด้วยการติดตามประเมิน ผลโครงการเป็น หน้าที่ที่ส าคัญ อย่า งหนึ่งในการดาเนินงานพั ฒ 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 ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารคัดเลือก หัวหน้าส่วนที่คัดเลือก
กั นเอง รวมทั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ที่ ผู้ บริ หารท้ องถิ่ นคั ดเลื อก โดยให้ กรรมการคั ดเลื 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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-148คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 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 าด้ 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) รายงานเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปีทั้งนี้ให้ปิ ดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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-149การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดอนตะหนิน โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนดเป็นแนวทางไว้ คือ
1. แบบประเมินผลแผนพัฒ นาใช้แบบรายงาน 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)
โดยจะดาเนิน การสรุป การติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริห าร เพื่อให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อประกาศ
ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนินปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยเน้ น การติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาที่ เป็นโครงการที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลดอนตะหนิน มี
ศักยภาพที่จะสามารถดาเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้า
จาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอ เพื่อที่จะนามาจัดทาเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนใน
พื้นที่ทราบ
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