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ค าน า 

 

  การจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน (พ.ศ.25๖๑ -
พ .ศ .256๔ ) ฉบับนี้ได้มีการ จัดท า ให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542   
ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลัง     
ของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและ
เงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์และแนวทางพัฒนาที่เหมาะสมตามนโยบายในการพัฒนา โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันเป็นลักษณะการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ตามหลักแห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

  ในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่น ๔ ปี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน (พ.ศ.25๖๑-
พ.ศ.256๔) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ได้รวบรวมข้อมูล จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปีฉบับปัจจุบัน  มาทบทวน วิเคราะห์ข้อมูล และปัญหา /ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
รวมทั้งเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอน
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๙ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานเป็นชุมชนและสังคมที่น่าอยู่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็น ชุมชนที่มีการบริหารงานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
ประชาชนได้รับบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลหนองบัวบาน ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๔ ปี ครั้งนี้ ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
                                                                    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

                                                                          อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

       

สารบัญ 
     เรื่อง                หน้า 
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ        ๑  
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง       ๒ 
 3. ประชากร          ๒ 
 4. สภาพทางสังคม        ๓ 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        ๓ 
 6. ระบบเศรษฐกิจ        ๔ 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    ๔ 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      ๔  
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ       ๕  
  

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย  
  งบประมาณ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560   ๖ 
 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  ๘  
 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา 
                       และแนวทางการแก้ไข ปงีบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   ๘  
 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค    ๙  
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ๑๐ 
  3 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      ๑๔ 
   

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ        
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      ๓๐  
  2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น      ๓๒ 
 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     ๘๕ 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      ๘๖ 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      ๘๙ 
  4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     ๘๙    
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ส่วนที่ 1  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
1. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑ ขนาดและท่ีตั้ง  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ตั้งอยู่บริเวณ  หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ได้รับการ  ยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นสถานที่ราชการประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
ต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ 

ต าบลหนองบัวบานมีเนื้อท่ีทั้งหมด ๖๙ ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ ๔๒ ,๑๒๕ ไร่  มีระยะทาง
ห่างจากอ าเภอจัตุรัส ประมาณ ๑๔ กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักระหว่าง อ าเภอจัตุรัส – อ าเภอหนองบัวระเหว         
มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตต าบลลุ่มล าชี    อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้  ติดต่อกับเขตต าบลบ้านกอก  อ าเภอจัตุรัส      จังหวัดชัยภูม ิ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลละหาน    อ าเภอจัตุรัส      จังหวัดชัยภูม ิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตต าบลบ้านกอก , กุดน้ าใส , ส้มป่อย  อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูม ิ

 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ  
ต าบลหนองบัวบาน มีสภาพพ้ืนที่ทางกายภาพเป็นที่ราบสูง บางส่วนมีสภาพเป็นที่ลุ่ม      และเขต

พ้ืนที่บางส่วนติดกับแม่น้ าชี มีแม่น้ าชีไหลผ่านและติดบึงน้ าขนาดใหญ่ คือ บึงละหาน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ ,๐๐๐ ไร่ 
สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สภาพดินเป็นดินเหนียวปนทราย และมีสภาพเป็นพื้นที่เป็น  ดินเค็มบางส่วน 
หน้าดินถูกชะล้าง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร และเขตบริเวณพ้ืนที่บางส่วนของต าบลหนองบัว
บานมีสภาพที่แห้งแล้ง โดยเฉพาะบริเวณ หมู่ที่ ๔ , ๕ , ๑๒  ซึ่งมีปริมาณน้ าฝนน้อยมาก  ในแต่ละช่วงของปี 
 ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ  

ต าบลหนองบัวบาน มี ลักษณะอากาศร้อนชื้น อยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนชื้น มีฤดู ๓ ฤดู 
โดยระยะเวลาในแต่ลฤดูอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี มีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว    
ร้อนจัดในฤดูร้อน และช่วงฝนสลับกัช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามห้วงเวลาตามฤดูกาล ดังนี้ 

ฤดูหนาว ประมาณเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ฤดูร้อน ประมาณเดือน มีนาคม – พฤษภาคม 
ฤดูฝน  ประมาณเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
 
 
 



2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
ต าบลหนองบัวบาน อยู่ในเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตที่ ๓ จ.ชัยภูมิ และแบ่งเขตการ

ปกครองออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัวบาน นายนรินทร์      ผาดี  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัวบาน นายสมชิต ภิรมย์กิจ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัวบาน นายมะณี หง ษ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๔ บ้านโคกโต่งต้น  นางเบญจวรรณ โฮมชัยวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๕ บ้านหลักศิลา  นายอุดม การบรรจง ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองคู  นายโชคอนันต์ พันธมุย  ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวบาน นางสาว ธัญญาพร พูนประสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน                 
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองบัวบาน นายส าคัญ ชัยมีแรง   ผู้ใหญ่บ้าน             
หมู่ที่ ๙ บ้านหนองบัวบาน นายขันตี ชัยสงค์  ก านัน                   
หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองบัวบาน นายบุญกอง เปรมชาติ ผู้ใหญ่บ้าน                  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัวบาน นายอุทิศ ชัยสงค์  ผู้ใหญ่บ้าน          
หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกโต่งต้น  นายล าเพย วรรณบุตร ผู้ใหญ่บ้าน  

3. ประชากร 
ต าบลหนองบัวบาน มีจ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๘,๐๘๖ คนแยกเป็นชาย ๔,๐ ๑๖ คน เป็นหญิง  

๔,๐๗๐ คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๒, ๔๘๑ ครัวเรือน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย ๑๒ o คน/ตาราง
กิโลเมตร 

จ านวนประชากร จ าแนกรายหมู่บ้าน 
ต าบล/หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

ต าบลหนองบัวบาน ๒,๔๘๑ ๔,๐๑๖ ๔,๐๗๐ ๘,๐๘๖ 
     หมู่ที่ ๑บ้านหนองบัวบาน ๒๖๔ ๔๔๑ ๔๒๕ ๘๖๖ 
     หมู่ที่ ๒บ้านหนองบัวบาน ๓๓๕ ๔๖๐ ๔๖๙ ๙๒๙ 
     หมู่ที่ ๓บ้านหนองบัวบาน ๒๙๒ ๔๗๗ ๕๐๖ ๙๘๓ 
     หมู่ที่ ๔บ้านโคกโต่งโต้น ๑๖๐ ๒๖๒ ๒๕๕ ๕๑๗ 
     หมู่ที่ ๕บ้านหลักศิลา ๑๒๐ ๑๘๖ ๑๘๔ ๓๗๐ 
     หมู่ที่ ๖บ้านหนองคู ๗๙ ๑๒๕ ๑๑๐ ๒๓๕ 
     หมู่ที่ ๗บ้านหนองบัวบาน ๒๐๓ ๒๕๒ ๒๗๑ ๕๒๓ 
     หมู่ที่ ๘บ้านหนองบัวบาน ๒๙๙ ๕๓๑ ๕๕๙ ๑,๐๙๐ 
     หมู่ที่ ๙บ้านหนองบัวบาน ๒๕๓ ๔๒๐ ๒๑๒ ๘๓๒ 
     หมู่ที่ ๑๐บ้านหนองบัวบาน ๑๕๔ ๒๖๘ ๒๗๑ ๕๓๙ 
     หมู่ที่ ๑๑บ้านหนองบัวบาน ๑๙๓ ๓๖๖ ๓๗๐ ๗๓๖ 
     หมู่ที่ ๑๒บ้านโคกโต่งโต้น ๑๒๙ ๒๒๘ ๒๓๘ ๔๖๖ 

 
ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอจัตุรัส  ๔ต.ค.๕๙ 

 



4. สภาพทางสังคม 
๔.๑  การศึกษา 

ต าบลหนองบัวบาน มี การจัดการศึกษาทั้งสองรูปแบบคือการศึกษาในระบบโรงเรียนและ นอก
ระบบโรงเรียน ตั้งแต่ก่อนประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในต าบลจ านวน     ๖ แห่ง 
ดังนี้ 

-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จ านวน  ๒ แห่ง  
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จ านวน  ๑ แห่ง  
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  จ านวน  ๑ แห่ง  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  ๒ แห่ง  
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๓ แห่ง  
-  ศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล   จ านวน  ๑ แห่ง  

๔.๒  การสาธารณสุข 
-  รพ.ส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลหนองบัวบาน จ านวน  ๑ แห่ง  
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพ   จ านวน  ๑        กองทุน  
-  อสม. ประจ าต าบล    จ านวน       ๒๒๖ คน  
-  แพทย์ประจ าต าบล    จ านวน  ๑ คน  
ต าบลหนองบัวบาน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลินิกเอกชนและร้านขายยา      การ

ให้บริการสาธารณสุขยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคม 

-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน ๑๒  เส้นคิดเป็นระยะทาง  ๑๕ กม. 
-  ถนนลาดยาง   จ านวน   ๕  เส้นคิดเป็นระยะทาง   ๖๙ กม. 
-  เป็นถนนลูกรัง   จ านวน   ๓  เส้นคิดเป็นระยะทาง   ๒๕ กม. 

๕.๒  การประปา 
๑. ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๑, ๒, ๓, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ และ ๑๑ ใช้น้ าจากการประปาส่วนภูมิภาค  
๒. ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๑๒ ใช้น้ าจาก การประปาหมู่บ้าน  (อบต.หนองบัวบาน) จ านวน    ๒ 

แห่ง แยกได้ดังนี ้
     ๒.๑  การประปาบ้านโคกโต่งโต้น ๑ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการหมู่ที่ ๔ , ๑๒ 
     ๒.๒  การประปาบ้านหลักศิลา ๑ แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการหมู่ที่ ๕ 
 
 
 
 



6. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การประกอบอาชีพ 

ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เช่น ท าไร่มันส าปะหลัง ไร่ข้าวโพด ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ท าการประม งน้ าจืด และค้าขาย          โดยจ าแนกการ
ประกอบอาชีพ ดังนี้ 

-  เกษตรกรรม ร้อยละ ๘๓  
-  ค้าขาย ร้อยละ ๖  
-  รับราชการ ร้อยละ ๕  
-  รับจ้างทั่วไป  ร้อยละ ๖ 

๖.๒  ด้านอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 
-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ   จ านวน  ๓ แห่ง 
-  ลานตากพืชผลทางการเกษตร  จ านวน  ๕ แห่ง                                                                           
-  ร้านค้าขายของช า   จ านวน  ๖๕ แห่ง 
-  ร้านค้าประกอบธุรกิจทางการซ่อมแซม จ านวน  ๑๕ แห่ง 
-  ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   จ านวน  ๑๒ แห่ง 
-  โรงผลิตน้ าดื่ม    จ านวน    ๒ แห่ง 
-  โรงสี     จ านวน  ๑๑ แห่ง 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ต าบลหนองบัวบาน เขตพ้ืนที่บางส่วนติดกับแม่น้ าชี มีแม่น้ าชีไหลผ่านและติดบึงน้ าขนาดใหญ่ คือ 

บึงละหาน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ สามารถท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
-  พ้ืนที่ท านา    จ านวน  ๑๓ ,๑๔๕ ไร่  
- พ้ืนที่ท าไร่    จ านวน  ๒๐ ,๘๕๔ ไร่  
- พ้ืนที่ท าไร่นาสวนผสม   จ านวน    ๑,๔๑๓ ไร่ 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

-  วัดประจ าต าบล   จ านวน          ๖ แห่ง  
ประชากรในเขตต าบลหนองบัวบาน  ๙๙.๙๘ % นับถือศาสนาพุทธ นอกนั้นนับถือศาสนาอื่น 

๘.๒  งานประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ 
-  งานนมัสการรอยพระพุทธบาทจ าลอง เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี 
-  งานบุญพเวส          เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคมของทุกปี 
-  งานวันสงกรานต์และงานเจ้าพ่อขุนนรินทร์ เดือนเมษายน ของทุกปี  
-  งานบุญบั้งไฟ          เดือนเมษายน – มิถุนายนของทุกปี 
-  งานวันออกพรรษา         เดือนตุลาคม 
-  งานประเพณีลอยกระทง            เดือนพฤศจิกายน 



๘.๓  โบราณสถาน – โบราณวัตถุและแหล่งท่องเที่ยว 
-  รอยพระบาทหลักศิลา ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่หมู่ที่ ๕ ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  

ห่างจากบ้านหนองบัวบานออกไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นแหล่งจารึกรอยพระบาท
หลักศิลา เป็นที่สักการบูชาของชาวบ้านในต าบลและต าบลใกล้เคียง 
  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ  

-  บึงละหาน  อยู่ระหว่างเส้นทางสายบ้านหนองบัวบาน – โนนจาน ออกไปทางทิศตะวันออก 
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร เป็นบึงน้ าขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ไร่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
    พ.ศ. 2557-2560  

 ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

งบประมาณด้านรายได้ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

 
 

งบประมาณด้านรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

หมวดภาษี
อากร
1%

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต

2%หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน

0%

หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ

พาณิชย์
0%

หมวดรายได้
เบ็ดเตล็ด

0%หมวดภาษีจัดสรร
37%หมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป
21%

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

39%

งบกลาง
33%

งบบุคลากร
25%

งบด าเนินงาน
32%

งบลงทุน
9%

งบเงินอุดหนุน
1%



๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  ๑.๒.๑ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา 

ที ่ แผนงานด้าน 
จ านวน
ทั้งหมด 

ด าเนินการ 
ปีงบ ๒๕๕๘ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ 
 

๒ 
 
 

๓ 
 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 
 

 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน 
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตสังคมและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็ง
ยั่งยืน 
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 

 
๑๗ 

 
 

๗ 
 
 

๕๐ 
 

๓ 
 

๒ 
 
 

๑๒ 
 

 
๔ 
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๑๑ 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๒ 
 

 
๒๓.๕๒ 

 
 

๐.๐๐ 
 
 

๒๒.๐๐ 
 

๓๓.๓๓ 
 

๕๐.๐๐ 
 
 

๑๖.๖๖ 

 

รวม ๙๑ ๑๙ ๒๐.๘๗  

 
๑.๒.๒ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ได้ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการที่ตั้งไว้หากแต่ยังมีแผนงานและโครงการหลายโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี ยังไม่น าไปสู่การ
ปฏิบัติ  เนื่องจากว่างบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบานมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการจึงขอ
เสนอแนะให้คณะผู้บริหารด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณมาพัฒนาใน
พ้ืนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ให้ครอบคลุมและเป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ต่อไป 
 
 
 
 



2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

  ๓. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในต าบลลดลง 
๔. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๕. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๖. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
๗. ปริมาณปัญหาของชุมชนลดลง 
๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 
๙. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

๒.๒ ผลกระทบ 

เนื่องจากต าบลหนองบัวบาน ประชาชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
ผลกระทบโดยภาพรวมจึงเป็นด้านการเกษตร ดังนี้ 

๑. ต้นทุนในการผลิตสูง เกษตรกรไม่มีเงินทุนในการลงทุน ส่งผลให้คุณภาพการผลิตต่ า 
๒. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ า รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรไม่คุ้มค่ากับการลงทุน

ท าการเกษตร 
๓. เกิดภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น น้ าท่วมน้ าแล้ง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ขาดคุณภาพ 

 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

๓.๑ การขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน 
๓.2 จ านวนงบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
3.๓ อุปสรรคทางธรรมชาติท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
๓.4 ประชาชนในพื้นท่ีไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
๓.5 การขาดความเข้าใจระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
๓.6 การกระจายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ยังไม่เพียงพอ 
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ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เศรษฐกิจและ
สังคมไทยมีการ

พัฒนาอย่างมั่นคง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร 

อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการ
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เศรษฐกิจขยายตัว
ด้วยการค้าส่งปลีก

และเศรษฐกิจดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
คนไทยมีศักยภาพและ

สามารถปรับตัว
รองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
สังคมไทยมีความ
เป็นธรรม มีความ
เหลื่อมล้ าน้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาอย่างเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ระบบการบริหารภาครัฐมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้และ

ประชาชนมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การเสริมสร้างความมั่นคง

แห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาลในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาค เมือง และ

พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาการท่องเท่ียวให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การ
จัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่ม

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาการท่องเท่ียวให้มี

คุณภาพได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

แบบ ยท. 01 
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เป้าประสงค ์
๑.เด็ก เยาวชนและประชาชน
เข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น ๒.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

เป้าประสงค ์
๑.ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
ให้บริการของ อบต. ๒.บุคลากรของ 
อบต.มีขีดความสามารถสูงในการ
ให้บริการ ๓.ภาคประชาชนมีส่วนร่วม
สูงในการบริหารจัดการ อบต. 

เป้าประสงค ์
๑.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วย
โรคพ้ืนฐานทั่วไปของ
ประชาชนในต าบลลดลง 
๒.รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น ๓.ปัญหาด้านยา
เสพติดและอาชญากรรม
ลดลง 

 

เป้าประสงค ์
๑.สินค้าเกษตรหลักมี
ผลผลิตต่อไรสู่งขึน้  
๒.สินค้าเกษตรที่เป็น
ความหวังในอนาคตมี
ผลต่อไร่สูงขึ้น 
๓.รายได้ภาคเกษตรต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามา
มากขึ้น 
๒.รายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มสูงขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.ชุมชนพึ่งตนเองด้าน
พลังงานทดแทนได้มากขึ้น 
๒.ท้องถิ่นมีรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ทดแทน ๓.ชุมชนตระหนัก
และร่วมมือกันใช้พลังงาน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬาและนันทนาการ 
๒.การพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย ๒.
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี ๓.สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ ๔.ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว อุบัติเหตุ 
อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทา
สาธารณภัย ๕.ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
จังหวัด 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืช
หลักได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ๒.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง โคเนื้อและ
ไก่บ้าน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นรูปธรรม 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
สร้างความ
ตระหนักใน
การใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

กลยุทธ ์
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางน้ า ท่อ
ระบายน้ า ๒.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา ๓.
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

กลยุทธ ์
๑.การสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม  
๒.เสริมสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะ
และมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น ๓.เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ
ของการจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

เป้าประสงค ์
๑.มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 
๒.ปริมาณน้ า
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น  

เป้าประสงค ์
๑.พัฒนาความ
เชื่อมโยงของระบบ
การขนส่งภายใน
ต าบลให้เชื่อมต่อ
กับส่วนกลาง 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
     โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน พ.ศ. 2561-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

แผนงาน 

ผลผลิต/
โครงการ 

โครงการ 
จ านวน  

๔๘ 
โครงการ 

โครงการ 
จ านวน  

๒๔ 
โครงการ 

โครงการ 
จ านวน  

๑๒ 
โครงการ 
 

โครงการ 
จ านวน  

๒๐ 
โครงการ 
 

โครงการ 
จ านวน  

๔๒ 
โครงการ 
 

โครงการ 
จ านวน  
๑๑๖ 

โครงการ 
 

โครงการ 
จ านวน  

๘ 
โครงการ 
 

โครงการ 
จ านวน  

๒๔
โครงการ 
 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

แผนงาน 
สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน
การักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

โครงการ 
จ านวน  

๑๖ 
โครงการ 
 

แบบ ยท. 01 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ ๒.
การพัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย ๒.
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพสตรี ๓.สร้างชุมชนเข้มแข็ง มี
เอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ ๔.
ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการ
บรรเทาสาธารณภัย ๕.ส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์
จังหวัด 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืช
หลักได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ๒.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง โคเนื้อและ
ไก่บ้าน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นรูปธรรม 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
สร้างความ
ตระหนักใน
การใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

กลยุทธ ์
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางน้ า ท่อ
ระบายน้ า ๒.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา ๓.
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

กลยุทธ ์
๑.การสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม  
๒.เสริมสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะ
และมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น ๓.เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ
ของการจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
การพาณิชย ์

 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน์ 

 

“น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน มุ่งพัฒนำองค์กรพร้อมบริกำร” 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

แบบ ยท. 02 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็ง

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ

ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมการ

อนุรักษ์และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เช่ือมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

สิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม

และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์
๑.เด็ก เยาวชนและประชาชน
เข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น ๒.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

เป้าประสงค ์
๑.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วย
โรคพ้ืนฐานทั่วไปของ
ประชาชนในต าบลลดลง 
๒.รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น ๓.ปัญหาด้านยา
เสพติดและอาชญากรรม
ลดลง 

 

เป้าประสงค ์
๑.สินค้าเกษตรหลักมี
ผลผลิตต่อไรสู่งขึน้  
๒.สินค้าเกษตรที่เป็น
ความหวังในอนาคตมี
ผลต่อไร่สูงขึ้น 
๓.รายได้ภาคเกษตรต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามา
มากขึ้น 
๒.รายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มสูงขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.ชุมชนพึ่งตนเองด้าน
พลังงานทดแทนได้มากขึ้น 
๒.ท้องถิ่นมีรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ทดแทน ๓.ชุมชนตระหนัก
และร่วมมือกันใช้พลังงาน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

เป้าประสงค ์
๑.พัฒนาความ
เชื่อมโยงของระบบ
การขนส่งภายใน
ต าบลให้เชื่อมต่อ
กับส่วนกลาง 

เป้าประสงค ์
๑.มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 
๒.ปริมาณน้ า
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น  

เป้าประสงค ์
๑.ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการให้บริการ
ของ อบต. ๒.บุคลากรของ 
อบต.มีขีดความสามารถสูง
ในการให้บริการ ๓.ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมสูงใน
การบริหารจัดการ อบต. 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic  map)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ๒.ระดับ
การปะเมินความคงอยู่และ
การสืบสานคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๓.ร้อยละของ
ประชาชนมีขีดความสามารถ
ที่เหมาะสม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม 

ค่าเป้าหมาย 
๑.สัดส่วนของพื้นที่ป่า 
ต้นไม้ในเขตต าบล
เพิ่มขึ้น ๒.ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๓.ร้อยละของปริมาณ
น้ าที่ใช้ในภาค
การเกษตรมีเพียงพอ
และครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ระดับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
๒.ระดับผลการประเมิน
สมรรถนะ(Competency) 
เฉลี่ยของบุคลากรของ
อบต. ๓.ระดับผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
๔.ระดับผลการประเมินผล
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของประชากร
วัยเรียนได้รับการศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพ ๒.
ร้อยละของประชากรมี
หลักประกันสุขภาพที่ดี
มีมาตรฐานและทั่วถึง 
๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ดัชนีมวลรวมความสุข
ของประชาชน ๔.ร้อย
ละที่ลดลงของการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที ่

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตภาคการเกษตร 
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ
มันส าปะหลังและอ้อย 
๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเที่ยว 
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว ๓.
จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของ
ชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองได้  
๒.สัดส่วนของ
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และจ าเป็นของ
พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย 
๑.จ านวนการ
ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า  
๒.จ านวนปริมาณ
การขยายเขตไฟฟ้า
และไฟฟ้าสาธารณะ 
๓.จ านวนปริมาณ
การขยายเขตบริการ
ประปา 

แบบ ยท. 02 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค ์
๑.เด็ก เยาวชนและประชาชน
เข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น ๒.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

เป้าประสงค ์
๑.ปัญหาการเจ็บป่วยด้วย
โรคพ้ืนฐานทั่วไปของ
ประชาชนในต าบลลดลง 
๒.รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่ม
มากขึ้น ๓.ปัญหาด้านยา
เสพติดและอาชญากรรม
ลดลง 

 

เป้าประสงค ์
๑.สินค้าเกษตรหลักมี
ผลผลิตต่อไรสู่งขึน้  
๒.สินค้าเกษตรที่เป็น
ความหวังในอนาคตมี
ผลต่อไร่สูงขึ้น 
๓.รายได้ภาคเกษตรต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามา
มากขึ้น 
๒.รายได้จาก
การท่องเที่ยว
เพิ่มสูงขึ้น 

เป้าประสงค ์
๑.ชุมชนพึ่งตนเองด้าน
พลังงานทดแทนได้มากขึ้น 
๒.ท้องถิ่นมีรายได้จากการ
ผลิตและจ าหน่ายพลังงาน
ทดแทน ๓.ชุมชนตระหนัก
และร่วมมือกันใช้พลังงาน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชน 

เป้าประสงค ์
๑.พัฒนาความ
เชื่อมโยงของระบบ
การขนส่งภายใน
ต าบลให้เชื่อมต่อ
กับส่วนกลาง 

เป้าประสงค ์
๑.มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 
๒.ปริมาณน้ า
เพื่อการเกษตร
เพิ่มขึ้น  

เป้าประสงค ์
๑.ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อผลการให้บริการ
ของ อบต. ๒.บุคลากรของ 
อบต.มีขีดความสามารถสูง
ในการให้บริการ ๓.ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมสูงใน
การบริหารจัดการ อบต. 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic  map)(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

กลยุทธ์ กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ ๒.
การพัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย  
๒.ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี ๓.สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ ๔.ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการ
บรรเทาสาธารณภัย ๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืช
หลักได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ๒.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง โคเนื้อและ
ไก่บ้าน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นรูปธรรม 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
สร้างความ
ตระหนักใน
การใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

กลยุทธ ์
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางน้ า ท่อ
ระบายน้ า ๒.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา ๓.
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

กลยุทธ ์
๑.การสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม  
๒.เสริมสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะ
และมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น ๓.เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ
คุณภาพของการจัดการองค์กรให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

แบบ ยท. 02 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อ
ในสถาบันการศึกษาที่มี
ชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น ๒.ระดับ
การปะเมินความคงอยู่และ
การสืบสานคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ๓.ร้อยละของ
ประชาชนมีขีดความสามารถ
ที่เหมาะสม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสังคม 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของประชากร
วัยเรียนได้รับการศึกษา
ที่ดีและมีคุณภาพ ๒.
ร้อยละของประชากรมี
หลักประกันสุขภาพที่ดี
มีมาตรฐานและทั่วถึง 
๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ดัชนีมวลรวมความสุข
ของประชาชน ๔.ร้อย
ละที่ลดลงของการเกิด
อาชญากรรมในพื้นที ่

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตภาคการเกษตร 
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของ
มันส าปะหลังและอ้อย 
๓.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จ านวนนักท่องเที่ยว 
๒.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว ๓.
จ านวนแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ร้อยละของ
ชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองได้  
๒.สัดส่วนของ
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญ
และจ าเป็นของ
พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย 
๑.จ านวนการ
ก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน สะพาน ทาง
เท้า ทางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า  
๒.จ านวนปริมาณ
การขยายเขตไฟฟ้า
และไฟฟ้าสาธารณะ 
๓.จ านวนปริมาณ
การขยายเขตบริการ
ประปา 

ค่าเป้าหมาย 
๑.สัดส่วนของพื้นที่ป่า 
ต้นไม้ในเขตต าบล
เพิ่มขึ้น ๒.ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
๓.ร้อยละของปริมาณ
น้ าที่ใช้ในภาค
การเกษตรมีเพียงพอ
และครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

ค่าเป้าหมาย 
๑.ระดับผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
๒.ระดับผลการประเมิน
สมรรถนะ(Competency) 
เฉลี่ยของบุคลากรของ
อบต. ๓.ระดับผลการ
ประเมินการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
๔.ระดับผลการประเมินผล
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด 
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แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
 

แผนงาน
การักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
 

แผนงาน 
สังคม

สงเคราะห์ 

 

แผนงาน 
สร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน 
การพาณิชย ์

 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

 

แบบ ยท. 02 

กลยุทธ์ กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ ๒.
การพัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ ์
๑.การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย ๒.
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี ๓.สร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยา
เสพติดในพื้นที่ ๔.ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลด
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการ
บรรเทาสาธารณภัย ๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถ เพื่อ
เพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืช
หลักได้แก่ ข้าว อ้อย มัน
ส าปะหลัง ๒.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชและสัตว์
เศรษฐกิจได้แก่ ข้าว อ้อย 
มันส าปะหลัง โคเนื้อและ
ไก่บ้าน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นรูปธรรม 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมการ
สร้างความ
ตระหนักใน
การใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

กลยุทธ ์
๑.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางน้ า ท่อ
ระบายน้ า ๒.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบน้ าประปา ๓.
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมเพิ่มเติม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

กลยุทธ ์
๑.การสร้างจิตส านึก
และตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ า
และสิ่งแวดล้อม  
๒.เสริมสร้างความ
ตระหนักและการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการขยะ
และมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 

กลยุทธ ์
๑.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชนในการบริหารงาน
ท้องถิ่น ๒.พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มี
ศักยภาพและความเชี่ยวชาญใน
งานที่รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น ๓.เพิ่ม
ประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ
คุณภาพของการจัดการองค์กรให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จัดการสินค้าและ
บริการสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพ
และขีด
ความสามารถด้าน
การเกษตร 

 

การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความ 
สามารถด้าน
การเกษตร 

 

๑.สินค้าเกษตร
หลักมีผลผลิตต่อ
ไร่สูงขึ้น  
๒.สินค้าเกษตรที่
เป็นความหวังใน
อนาคตมีผลต่อไร่
สูงขึ้น 
๓.รายได้ภาค
เกษตรต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น 

๑.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตภาค
การเกษตร  
๒.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
ของมันส าปะหลัง
และอ้อย ๓.ร้อย
ละที่เพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร 

๒ ๒ ๒ ๒ ด าเนินการปีละ ๒ 
โครงการ 

๑.ส่งเสริมศักย 
ภาพและขีด
ความสามารถ 
เพื่อเพิ่มผล 
ผลิตต่อไร่ในพืช
หลักได้แก่ ข้าว 
อ้อย มันส าปะ 
หลัง  
๒.ส่งเสริมการ
ผลิตพืชและ
สัตว์เศรษฐกิจ
ได้แก่ ข้าว 
อ้อย มัน
ส าปะหลัง โค
เนื้อและไก่บ้าน 

จ านวน ๘ 
โครงการ 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ 
 
กองช่าง 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียว 

 

การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเท่ียว 

 

๑.นักท่องเที่ยว
เดินทางเข้ามามาก
ขึ้น 
๒.รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่ม
สูงขึ้น 

๑.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
จ านวน
นักท่องเที่ยว  
๒.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของรายได้
จากสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว 
๓.จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุกด้านการ
ท่องเที่ยวให้
เป็นรูปธรรม 

 

-จ านวน      
นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
-รายได้จาก
การขายสินค้า
เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด  

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

๑.ชุมชนพึ่งตนเอง
ด้านพลังงาน
ทดแทนได้มากขึ้น 
๒.ท้องถิ่นมีรายได้
จากการผลิตและ
จ าหน่ายพลังงาน
ทดแทน  
๓.ชุมชนตระหนัก
และร่วมมือกันใช้
พลังงานเพื่อ
เศรษฐกิจชุมชน 

๑.ร้อยละของ
ชุมชนที่สามารถ
พึ่งตนเองได้  
๒.สัดส่วนของ
ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญและ
จ าเป็นของ
พลังงาน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.ส่งเสริมการ
สร้างความ
ตระหนักในการ
ใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

 

- ค่าใช้จ่ายต่อ
ครัวเรือนลดลง 
- ค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน
ขององค์กร
ลดลงตาม
สัดส่วนพื้นที่
และจ านวน
บุคลากร 

ส านักงานปลัด ส านักงาน
พลังงาน
จังหวัด 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

๑.มีพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 
๒.ปริมาณน้ าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มขึ้น  

๑.สัดส่วนของ
พื้นที่ป่า ต้นไม้ใน
เขตต าบลเพิ่มขึ้น 
๒.ระดับความ 
ส าเร็จของการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
๓.ร้อยละของ
ปริมาณน้ าที่ใช้ใน
ภาคการเกษตรมี
เพียงพอและ
ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตรเพิ่ม
มากขึ้น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.การสร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรน้ า
และ
สิ่งแวดล้อม  
๒.เสริมสร้าง
ความตระหนัก
และการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการ
ขยะและมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

- ปริมาณน้ า

เพียงพอแต่
การเกษตร

ตามฤดูกาล 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
   

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

๑.เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เข้าถึงและได้รับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพมากขึ้น 
๒.ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการ
สืบสานคุณค่า 

๑.ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่
ได้รับการศึกษา
ต่อใน
สถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงเพิ่ม
มากขึ้น  
๒.ระดับการปะ
เมินความคงอยู่
และการสืบสาน
คุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
๓.ร้อยละของ
ประชาชนมีขีด
ความสามารถที่
เหมาะสม รู้เท่า
ทันการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.การพัฒนา
และส่งเสริม
การศึกษา กีฬา
และ
นันทนาการ  
๒.การพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 
วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

เด็ก เยาวชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานภาค
บังคับเกินกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

สถานศึกษา
ในเขตพื้นที ่

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน 

๑.ปัญหาการ
เจ็บป่วยด้วยโรค
พื้นฐานทั่วไปของ
ประชาชนใน
ต าบลลดลง 
๒.รายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น ๓.ปัญหาด้าน
ยาเสพติดและ
อาชญากรรม
ลดลง 

๑.ร้อยละของ
ประชากรวัยเรียน
ได้รับการศึกษาที่
ดีและมีคุณภาพ 
๒.ร้อยละของ
ประชากรมี
หลักประกัน
สุขภาพที่ดีมี
มาตรฐานและ
ทั่วถึง  
๓.ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของดัชนี
มวลรวมความสุข
ของประชาชน  
๔.ร้อยละที่ลดลง
ของการเกิด
อาชญากรรมใน
พื้นที ่

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.การพัฒนา
และส่งเสริมสุข 
อนามัย  
๒.ส่งเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือน
และกลุ่มอาชีพ
สตรี  
๓.สร้างชุมชน
เข้มแข็ง มีเอก 
ภาพและมีส่วน
ร่วมในการแก้ไข
ปัญหาอาชญา 
กรรมและยาเสพ
ติดในพื้นที่ 
๔.ส่งเสริมระบบ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินลด
ปัญหาความ
รุนแรงใน
ครอบครัว 
อุบัติเหตุอุบัติภัย 
อาชญากรรม
และการบรรเทา
สาธารณภัย  
๕.ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนว 
นโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์จว. 

-รายได้ต่อ
ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นกว่า
เกณฑ์พื้นฐาน 
(เกณฑ์ ๓๐,๐๐๐ 
บาท/ปี) 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ส านักงาน
พัฒนาสังคม
และความ
มั่นคงของ

มนุษย์ 

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคม
อาเซียน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคม
อาเซียน 

๑.พัฒนาความ
เชื่อมโยงของ
ระบบการขนส่ง
ภายในต าบลให้
เชื่อมต่อกับ
ส่วนกลาง 

 

๑.จ านวนการ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ทางระบายน้ า ท่อ
ระบายน้ า  
๒.จ านวนปริมาณ
การขยายเขต
ไฟฟ้าและไฟฟ้า
สาธารณะ  
๓.จ านวนปริมาณ
การขยายเขต
บริการประปา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน 
ทางน้ า ท่อ
ระบายน้ า  
๒.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา  
๓.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
เพิ่มเติมระบบ
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

-  ถนน/
สะพาน/ทางเท้า 
ทางระบายน้ า/ 
รางระบายน้ า มี
สามารถใช้งาน
ได้ดีตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ขยายเขต
ไฟฟ้า  ประปา 
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง  

แบบ ยท. 03 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

๑.ประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการให้บริการ
ของ อบต.  
๒.บุคลากรของ 
อบต.มีขีด
ความสามารถสูง
ในการให้บริการ 
๓.ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมสูงในการ
บริหารจัดการ 
อบต. 

๑.ระดับผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผู้รับบริการ 
๒.ระดับผลการ
ประเมิน
สมรรถนะ
(Competency) 
เฉลี่ยของบุคลากร
ของอบต.  
๓.ระดับผลการ
ประเมินการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชนตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
๔.ระดับผลการ
ประเมินผลการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.ส่งเสริมให้มี
กระบวนการมี
ส่วนร่วม
ระหว่างภาครัฐ
และภาค
ประชาชนใน
การบริหารงาน
ท้องถิ่น  
๒.พัฒนา
บุคลากรใน
หน่วยงานให้มี
ขีดความ 
สามารถ มี
ศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญ
ในงานที่
รับผิดชอบมาก
ย่ิงขึ้น  
๓.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ระบบคุณภาพ
ของการจัดการ
องค์กรให้ได้
ตามเกณฑ์
มาตรฐานการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ผู้รับการ
บริการไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕ 
ของจ านวน
ประชากรมี
ความพึงพอใจ
ในการบริการ
เกินกว่าร้อย
ละ ๘๐  
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  ยุทธศาตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  ยุทธศาตร์ที่ ๒ เศรษฐกิจขยายตัวด้วยการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ้น  

ยุทธศาตร์ที่ ๓ คนไทยมีศักยภาพและสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต 
ยุทธศาตร์ที่ ๔ สังคมไทยมีความเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้้าน้อย 
ยุทธศาตร์ที่ ๕ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาตร์ที่ ๖ ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบโปร่งใส  
                   ตรวจสอบได ้และประชาชนมีสว่นร่วม 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและ    
                    ธรรมาภิบาลในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  
                    เข้าสู่ครัวโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม  
                    และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
 
 
 



๑.๓.๒ แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้าง 
                     มูลค่าเพ่ิม อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ   
                    เชือ่มโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซยีน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ 
                    ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน 

“น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน มุ่งพัฒนำองค์กรพร้อมบริกำร” 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ   
                    เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ  
                    ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 



๒.๓ เป้าประสงค์ 
1. เด็ก เยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึง และได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 

  ๓. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในต้าบลลดลง 
๔. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
๕. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
๖. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๗. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
๘. รายได้ภาคการเกษตรต่อครัวเรือน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน  
๙. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ต้าบลหนองบัวบานมากขึ้น 
๑๐. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 
1๑. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
๑2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ้าหน่ายพลังงานทดแทน 
๑3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
1๔. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในต้าบลให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 
1๕. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
๑๖. ปริมาณน้้าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
๑๗. ปริมาณปัญหาของชุมชนลดลง 
1๘. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน 
๑๙. บุคลากรของ อบต.หนองบัวบาน มีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
๒๐. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน 

 2.4 ตัวช้ีวัด  
1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้น 
2. ระดับผลการประเมินความคงอยู่ และการสืบสานคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
3. ร้อยละของประชาชนมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อปูองกันและ

แก้ไขปัญหาสังคม 
๔. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
๕. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทั่วถึง 
๖. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน 
๗. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 
๘. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร 
๙. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส้าปะหลังและอ้อย  
๑๐. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าทางการเกษตร 
๑1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนนักท่องเที่ยว 
๑2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการท่องเที่ยว  
๑3. จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1๔. ร้อยละของชุมชนที่สามารถพ่ึงตนเองได้ 



๑๕. สัดส่วนของประชาชนตระหนักถึงความส้าคัญและความจ้าเป็นของพลังงาน  
1๖. จ้านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้้า ท่อระบายน้้า  
๑๗. จ้านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
๑๘. จ้านวนปริมาณการขยายเขตการบริการประปา 
1๙. สัดส่วนของพ้ืนที่ปุา ต้นไม้ในเขตต้าบลเพิ่มข้ึน 
2๐. ระดับความส้าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๑. ร้อยละของปริมาณน้้าที่ใช้ในภาคการเกษตรมีเพียงพอ และครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรเพิ่ม

มากขึ้น 
๒๒. ระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2๓. ระดับผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) เฉลี่ยของบุคลากรของ อบต. 
๒๔. ระดับผลการประเมินการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 
๒๕. ระดับผลการประเมินผลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก้าหนด 

 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

๑. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบานให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
๒. ส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย 
๓. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร องค์การบริหารส่วน

ต้าบลหนองบัวบานให้สามารถท้างานได้แบบมืออาชีพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณ และการคลังขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนอง   บัวบาน

ให้มีประสิทธิภาพ 
๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน ให้มีศักยภาพในการ

จัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน และระบบการติดตาม

ประเมินผลการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
๗. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพคน ในทุกมิติ ทั้งทาง

ร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการด้ารงชีวิต เพื่อน้าไปสู่ความ
เข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคม 

๘. องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบานน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



 2.6 กลยุทธ์ 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  
  ๒. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขอนามัย 
๔. ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพสตรี 
๕. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดใน

พ้ืนที่ 
๖. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวอุบัติเหตุ 

อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
  ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด  
  ๘. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ เพื่อเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลักได้แก่ ข้าว อ้อย  
มันส้าปะหลัง 
  ๙. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง โคเนื้อและไก่บ้าน 

๑๐. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม 
  ๑๑.  ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  ๑๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ทางน้้า ท่อระบายน้้า 
  ๑๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้้าประปา 
  ๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเพ่ิมเติมระบบไฟฟูาสาธารณะ 
  ๑๕.  การสร้างจิตส้านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้้าและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖.  เสริมสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการขยะและมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ๑๗.  ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในการบริหารงาน 
ท้องถิ่น 

๑๘. พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในงาน 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 
  ๑๙.  เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน จะพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ประชาชน ในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  ความรู้ ความสามารถทักษะประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการ
ด้ารงชีวิต เพื่อน้าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชนและสังคมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้้า
ของประชาชน โดยด้าเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไป
พร้อมกัน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรจะเป็นการต่อยอดจากศักยภาพของต้าบลหนองบัวบานที่มีอยู่แล้ว 
คือการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร  ระบบชลประทาน  ระบบการผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในขณะที่ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจะเน้นการน้อมน้าแนวทางการด้าเนินการ
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสังคม มีคุณภาพชีวิตที่พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 



 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบานเน้นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  ภายใต้หลักประชารัฐ  โดยให้
ภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน  มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม/งาน ร่วมกัน จากข้อมูลการ
วิเคราะห์ติดตามผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา  กอปรกับกรอบ และทิศทางการพัฒนาระดับประเทศ  จังหวัด อ้าเภอ 
ให้สอดคล้องกันบริบทของสังคมท้องถิ่น  โดยมุ่งให้ภาคประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีมั่นคง  เศรษฐกิจของชุมชนมั่ง
คั่ง  และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานการณ์พัฒนาของต้าบลหนองบัวบานสรุปโดยการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองบัวบาน โดยใช้หลัก SWOT Analysis ดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength)   
๑. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย  

เช่น  อ้อย  มันส้าปะหลัง  ข้าว ข้าวโพด มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร 
๒. มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าพื้นเมือง 
๓. มีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ

การสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
๔. มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเข้มแข็ง  
๕. มีผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้ต้าบล 

 

จุดอ่อน  (Weakness) 
๑. ระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
๒. ขาดการบูรณาการในการบริหารจัดการน้้า 
๓. สินค้าแปรรูปทางการเกษตรไม่มีคุณภาพและไม่มีตลาดรองรับเพียงพอ 
๔. ระบบสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง 
๕. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 
๖. ขาดการบริหารข้อมูลที่ทันสมัย 
๗. องค์กรไม่มีความพร้อมด้านเครื่องจักร  เครื่องมือ  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
๘. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน 
๙. กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในบางด้าน 

 

 

 



 

โอกาส  (Opportunity) 
  ๑. รัฐบาลกระจายอ้านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
  ๒. เพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต   
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้าไปสู่การพ่ึงตนเอง  และลดปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในต้าบลอย่างบูรณาการ 
  ๓. มีตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  ๔. กฎระเบียบเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
  ๕. แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการอ่ืนๆ 

อุปสรรค  (Threat) 
  ๑. ภารกิจที่เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับจ้านวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  
  ๒. ราคาน้้ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
  ๓. เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน์ ท้าให้มีผลต่อ 
การจ้างงาน การผลิต การบริโภค การลงทุนในท้องถิ่น 
  ๔. นโยบายของรัฐไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของท้องถิ่น 
  ๕. กฎระเบียบบางฉบับไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
 
 3.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวบาน  น้าสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกของท้องถิ่น  มา
เป็นองค์ประกอบในการประเมินการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรทั้ง  ๘  ยุทธสาตร์เพื่อให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่  มั่นคง  
มั่งค่ัง  และยั่งยืน  รวมถึงพัฒนาท้องถิ่นให้มีทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ประชาชนหลุเด
พ้นจากความยากจน  พ่ึงตนเองได้ทั้งการผลักดัน  ส่งเสริมด้านการท้าการเกษตรอินทรีย์  เพ่ือให้ได้อาหารปลอดภัย  
มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า  โดยมีการวางแผนและด้าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจัดให้มีการฝึกอบรมด้านอาชีพแก่
ประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง  เพ่ือพัฒนาจากระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน  ที่น้าเอาเทคโนโลยี 
ตลอดจนมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้น       
 



แบบ ผ.๐๑

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
๑. ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
     ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสตรี เพือ่ใหก้ลุ่มสตรีในชุมชนมีจติส า 1.ประสานงานกบัหน่วยงานที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 กลุ่มสตรีต าบลหนอง กองสวัสดิการ

ต าบลหนองบวับาน นึกที่ดีต่อชุมชนและส่วนรวม เกีย่วข้อง (๒๕๖๐ :  ๕๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม บวับานมีศักยภาพใน สังคม

มีส่วนร่วมในการปอ้งกนัและช่วย 2.เตรียมหลักสูตรและแผนงาน (๒๕๕๙ :           ) โครงการมี การบริหารจดัการ
พฒันาใหชุ้มชนมีความเจริญ 3.ประชาสัมพนัธ์โครงการ (๒๕๕๘ :           ) การพฒันา ตนเองและกลุ่ม
รุ่งเรืองย่ังยืน 4.ด าเนินโครงการตามขั้นตอน (๒๕๕๗ :           ) ศักยภาพที่ มากขึ้น

ดีขึ้น

2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพผู้สูงอายุ เพือ่ใหผู้้สูงอายุในชุมชนมีจติส า 1.ประสานงานกบัหน่วยงานที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 กลุ่มผู้สูงอายุได้มีการ กองสวัสดิการ

ต าบลหนองบวับาน นึกที่ดีต่อชุมชนและส่วนรวม เกีย่วข้อง (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐ ) ของผู้สูงอายุ พฒันาตนเองอย่าง สังคม

มีส่วนร่วมในการปอ้งกนัและช่วย 2.เตรียมหลักสูตรและแผนงาน (๒๕๕๙ :           ) มีการพฒันา ต่อเนื่องและมีการช่วย
พฒันาใหชุ้มชนมีความเจริญ 3.ประชาสัมพนัธ์โครงการ (๒๕๕๘ :           ) ตนเองอย่าง เหลือ พึง่พาอาศัยกนั
รุ่งเรืองย่ังยืน 4.ด าเนินโครงการตามขั้นตอน (๒๕๕๗ :           ) ต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



     ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๓. ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก 1.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนเปน็คน 1.ประสานงานกบัหน่วยงานที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนเปน็ กองสวัสดิการ

และเยาวชน ดี มีบทบาทและหน้าที่ในการ เกีย่วข้อง (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม คนดี มีบทบาทและ สังคม

พฒันาและเหน็คุณค่าของตนเอง 2.ประชาสัมพนัธ์โครงการ (๒๕๕๙ :          ) โครงการมี หน้าที่ในการพฒันา
2.เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนรู้จกัใช้ 3.ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด (๒๕๕๘ :          ) คุณภาพชีวิต และเหน็คุณค่าของ
เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ (๒๕๕๗ :          ) ที่ดีขึ้น ตนเอง รู้จกัใช้เวลา

ว่างใหเ้กดิประโยชน์

๔. กจิกรรมวันสตรีสากล เพือ่ใหก้ลุ่มสตรีได้ร่วมร าลึกถึง 1.ประสานงานกบัหน่วยงานที่ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 กลุ่มพฒันาสตรีได้ กองสวัสดิการ

การมีบทบาทในสังคม และได้ร่วม เกีย่วข้อง (๒๕๖๐ : ๔๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม ร าลึกถึงการมีบทบาท สังคม

จดักจิกรรมที่เปน็ประโยชน์ต่อ 2.เตรียมหลักสูตรและแผนงาน (๒๕๕๙ : ๓๕,๐๐๐ ) โครงการมี ในสังคมและร่วมจดั
ตนเอง ชุมชนและสังคม 3.ประชาสัมพนัธ์โครงการ (๒๕๕๘ :            ) การพฒันา กจิกรรมที่เปน็

4.ด าเนินโครงการตามขั้นตอน (๒๕๕๗ :            ) ตนเองที่ดีขึ้น ประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชนและสังคม

๕. วันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแหง่ชาติ 1.เพือ่เปน็การรณรงค์ใหสั้งคม 1.ออกค าส่ังมอบหมายหน้าที่ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพืน้ที่ได้ กองสวัสดิการ

ประจ าป ี256๑ ตระหนักถึงคุณค่าและความ 2.ประสานงานหน่วยงานที่เกีย่ว (๒๕๖๐ :            ) ของผู้เข้าร่วม ตระหนักและเหน็ สังคม

ส าคัญของผู้สูงอายุ ข้อง (๒๕๕๙ :            ) โครงการเหน็ ความส าคัญของผู้สูง
2.เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน 3.ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนให้ (๒๕๕๘ :            ) ความส าคัญ อายุ อกีทั้งผู้สูงอายุมี
เรียนรู้และร่วมแสดงความ ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ (๒๕๕๗ :            ) ของผู้สูงอายุ มีขวัญก าลงใจมากขึ้น
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ ร่วมงาน มากขึ้น

รวม  ๕  โครงการ  -  - 240,000 240,000 240,000 240,000  -  -  -

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์

             เป้าหมาย            
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ



     ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. ประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหาร เพือ่สร้างค่านิยมและฟืน้ฟกูาร 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนผู้เข้าร่วม กอง
ส่วนต าบลหนองบวับาน ละเล่นประเพณีสงกรานต์แบบ 2.จดักจิกรรมโครงการ (๒๕๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม โครงการเกดิจติส านึก การศึกษาฯ

ไทยในอดีตใหก้ลับมาเปน็สัญ ๓. ติดตามและประเมินผล (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) โครงการเหน็ ที่ดีต่อวัฒนธรรมประ
ลักษณ์แบบไทยใหลู้กหลาน (๒๕๕๘ :            ) ความส าคัญ เพณีไทยและร่วมกนั
ได้รักษาไว้สืบทอดต่อไป (๒๕๕๗ :            ) ของงานประ อนุรักษ์ สืบสานใหค้ง

เพณีมากขึ้น อยู่ตลอดไป

๒. ประเพณีลอยกระทง ต าบลหนองบวับาน เพือ่ส่งเสริมฟืน้ฟแูละอนุรักษ์ 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนผู้เข้าร่วม กอง
ประเพณีลอยกระทงไว้ให้ 2.จดักจิกรรมโครงการ (๒๕๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม โครงการเกดิจติส านึก การศึกษาฯ

คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป ๓. ติดตามและประเมินผล (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) โครงการเหน็ ที่ดีต่อวัฒนธรรมประ
(๒๕๕๘ :            ) ความส าคัญ เพณีไทยและร่วมกนั
(๒๕๕๗ :            ) ของงานประ อนุรักษ์ สืบสานใหค้ง

เพณีมากขึ้น อยู่ตลอดไป
๓. อนุรักษ์ ฟืน้ฟ ูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม 1.เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน เพือ่ 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนมีส่วนร่วม กอง

ท้องถิ่น (ร าเซ้ิง) ประจ าปงีบ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้อง 2.จดักจิกรรมตามขั้นตอนของ (๒๕๖๐ : ๓๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม สืบสานประเพณีที่ดี การศึกษาฯ

ประมาณ 256๑ ถิ่น โครงการ (๒๕๕๙ :            ) โครงการเหน็ งาม และมีจติส านึกใน
2.เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนในท้องถิ่น ๓. สรุปและประเมินผล (๒๕๕๘ :            ) ความส าคัญ การอนุกษ์สืบไป
ได้เรียนรู้ความส าคัญรู้จกัวิถีชีวิต (๒๕๕๗ :            ) ของงานวัฒ
รู้ถึงคุณค่า ความเปน็มาของ นธรรมประ
วัฒนธรรมในท้องถิ่น เพณีมากขึ้น

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์

             เป้าหมาย            
 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ



     ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๔. เปดิพืน้ที่ทางศิลปะและวัฒนธรรม 1.เพือ่จดัพืน้ที่สาธารณะของ อบต.หนองบวับานมีเวทีแสดง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนได้เรียนรู้ กอง
ภาคประชาชนที่มีการจดักจิกรรม กจิกรรม จ านวน 1 แหง่ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม และมีพืน้ที่ในการ การศึกษาฯ

เปน็ประจ าอย่างต่อเนื่อง (๒๕๕๙ :            ) โครงการได้ แสดงออกทางศิลปะ
2.เพือ่ใหศิ้ลปนิทุกสาขาในพืน้ที่ (๒๕๕๘ :            ) รับประโยชน์ และวัฒนธรรม ศิลปนิ
ได้มีโอกาสแสดงผลงานอย่างทั่ว (๒๕๕๗ :            ) ทางศิลปะ มีพืน้ที่แสดงผลงาน
ถึงและเท่าทียมกนั วัฒนธรรม ทางวัฒนธรรมอย่าง
3.ใหป้ระชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง อนัดีงาม ทั่วถึงและเท่าเทียม
คุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกนั

๕. ส่งเสริมเผยแพร่วันส าคัญทางพระ เพือ่ส่งเสริมรรมประเพณี ด าเนินงานตามหว้งระยะเวลา ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ประชาชนเกดิความ กอง
พทุธศาสนา ของชาติและสืบทอดพระพทุธ วันส าคัญทางศาสนา (๒๕๖๐ : ๖๐,๐๐๐ ) ผู้ร่วมโครงการ ตระหนักรู้และระลึก การศึกษาฯ

ศาสนา ๑. วันมาฆบชูา (๒๕๕๙ :            ) เกดิความ ถึงความส าคัญของวัน
๒. วันพชืมงคล (๒๕๕๘ :            ) ตระหนักรู้ ส าคัญทางพทุธศาสนา
๓. วันวิสาขบชูา (๒๕๕๗ :            ) และระลึกถึง
๔. วันอาสาฬหบชูา ความส าคัญ
๕. วันเข้าพรรษา ของวันส าคัญ
ณ วัดในพืน้ที่ต าบลหนองบวับาน ทางพทุธ

ศาสนา

รวม  ๕  โครงการ  -  - 360,000 360,000 360,000 360,000  -  -  -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
๒. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใหเ้ข็มแข็งและยั่งยืน
     ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 1.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูล ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๖0 ประชาชนกลุ่มเปูา ส านักงาน

เพื่อการปฏิรูป เห็นความส าคัญและความ ข่าวสาร (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐) ที่เพิ่มขึ้นของ หมายได้รับข้อมูลข่าว ปลัด

ร่วมมือในการสร้างความ 2.จัดนิทรรศการหรือเวทีเสวนา (๒๕๕๙ : ๕๐,๐๐๐) การรับรู้และ สาร มีความรู้ ความ

ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิด เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น (๒๕๕๘ :            ) เข้าใจข้อมูล เข้าใจเห็นความส าคัญ

ขึ้นกับประเทศ (๒๕๕๗ :            ) ข่าวสารของ และให้ความร่วมมือ

กลุ่มเปูา ตามนโยบายของคสช.

หมาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



     ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

2. ลดการใช้พลังงานขององค์การบริหาร 1.เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟูา 1.ประกาศมาตรการประหยัด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 10 ลดค่าใช้จ่ายที่เกิน ส านักงาน

ส่วนต าบลหนองบัวบาน น้ ามันและน้ า พลังงาน (๒๕๖๐ :   ๕,๐๐๐) ของปริมาณ ความจ าเป็นขององค์ ปลัด

2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส านักงาน 2.แต่งต้ังคณะท างานโครงการ (๒๕๕๙ : ๑๐,๐๐๐) การใช้พลัง การบริหารส่วนต าบล

3.เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน 3.ด าเนินการตามขั้นตอน (๒๕๕๘ :            ) งานลดลง หนองบัวบาน

4.เพื่อสร้างจิตส านึกในการ (๒๕๕๗ :            )

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

รวม  ๒  โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



     ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ 90 จ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาด ส านักงาน

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของประชาชนในพื้นที่ในการ จ านวน 1 จุด ณ ทางเข้าหมู่บ้าน (๒๕๖๐ : ๔๕,๖๒๐ ) ของการเกิด เจ็บและเสียชีวิตจาก ปลัด

ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 256๑ ปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ถนนจัตุรัส - หนองบัวระเหว (๒๕๕๙ : ๒๓,๓๐๐ ) อุบัติเหตุใน อุบัติเหตุทางถนนใน

ทางถนน (๒๕๕๘ :            ) พื้นที่ลดลง ช่วงเทศกาลปีใหม่

2.เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุ (๒๕๕๗ :            ) และการแพร่ระบาด

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก ของยาเสพติดลดลง

อุบัติเหตุทางถนน

2. จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน 1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม จัดต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ 90 จ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาด ส านักงาน

เพื่อปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของประชาชนในพื้นที่ในการ จ านวน 1 จุด ณ ทางเข้าหมู่บ้าน (๒๕๖๐ : ๔๘,๖๘๐ ) ของการเกิด เจ็บและเสียชีวิตจาก ปลัด

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 256๑ ปูองกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ถนนจัตุรัส - หนองบัวระเหว (๒๕๕๙ : ๒๓,๓๐๐ ) อุบัติเหตุใน อุบัติเหตุทางถนนใน

ทางถนน (๒๕๕๘ :            ) พื้นที่ลดลง ช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อลดจ านวนอุบัติเหตุ ผู้บาด (๒๕๕๗ :            ) และการแพร่ระบาด

เจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ของยาเสพติดลดลง

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)



     ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

3. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมของ 1.แจ้งสมาชิก อปพร.เข้ารับการ ๒๐๙,๑๐๐ ๒๐๙,๑๐๐ ๒๐๙,๑๐๐ ๒๐๙,๑๐๐ ร้อยละ 90 อปพร.มีความพร้อม ส านักงาน

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัย ฝึกอบรมตามวันเวลาและสถานที่ (๒๕๖๐ : 209,100) อปพร. มี ในการปูองกันและ ปลัด

ฝุายพลเรือนในการปูองกันและ ที่ก าหนด (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) ความรู้ใน บรรเทาสาธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัยต่างๆที่อาจ 2.ขอรับการสนับสนุนวิทยากร ครู (๒๕๕๘ :            ) การปูองกัน ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น

เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ฝึกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒๕๕๗ :            ) สาธารณภัย สามารถช่วยเหลือได้

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามหลัก เพิ่มขึ้น อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

สูตรที่ก าหนด และทั่วถึง

4. ปูองกันอัคคีภัยและการใช้ถังดับเพลิง 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการ ๒๕,๓๐๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๕,๓๐๐ ๒๕,๓๐๐ ร้อยละ 10 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ส านักงาน

และมีความสามารถในการรับมือ ในพื้นที่และประชาชนผู้สนใจเข้า (๒๕๖๐ : 25,800 ) ประชาชนใน อบรมมีความรู้ในการ ปลัด

กับเหตุฉุกเฉินในชุมชน รับการฝึกอบรม (๒๕๕๙ : ๓๓,๐๐๐) พื้นที่มีความ ดับเพลิงขั้นต้นและ

ของตนเอง 2.ฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้ (๒๕๕๘ :            ) รู้ในการปูอง สามารถน าความรู้ที่ได้

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพของ เคร่ืองมือดับเพลิงเบื้องต้นให้กับ (๒๕๕๗ :            ) กันอัคคีภัย ไปช่วยเหลือตนเอง

ประชาชนในชุมชนให้เกิดความรู้ ประชาชนในพื้นที่ ในบ้านเรือน และชุมชนได้

 ความช านาญ เกิดความ ของตนเอง

ตระหนักในด้านความปลอดภัย

     ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๕. จัดซ้ือสายส่งน้ าดับเพลิง เพื่อให้มีอุปกรณืในการปูองกัน 1.สายส่งน้ าดับเพลิงชนิดไฟเบอร์ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ๑๓๕,๐๐๐ ร้อยละ 10 เพื่อให้ผู้เข้ารับการ ส านักงาน

และบรรเทาสาธารณภัยอย่าง ๓ ชั้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ (๒๕๖๐ :            ) ประชาชนใน อบรมมีความรู้ในการ ปลัด

เพียงพอ นิ้ว ต่อทองเหลืองสวมเร็ว จ านวน (๒๕๕๙ :            ) พื้นที่มีความ ดับเพลิงขั้นต้นและ

๕ เส้น (๒๕๕๘ :            ) รู้ในการปูอง สามารถน าความรู้ที่ได้

๒. หัวฉีดน้ าดับเพลิงด้ามปืนปรับ (๒๕๕๗ :            ) กันอัคคีภัย ไปช่วยเหลือตนเอง

ได้ ๓ ระดับ จ านวน ๒ ตัว ในบ้านเรือน และชุมชนได้
ของตนเอง

๖. จัดซ้ือรถกู้ชีพฉุกเฉิน เพื่อให้การบริการประชาชนด้าน รถยนต์พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ การช่วยเหลือผู้ประสบ ส านักงาน

การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รถกู้ชีพฉุกเฉิน (๒๕๖๐ :            ) ประชาชนที่ อุบัติเหตุได้รวดเร็วอย่าง ปลัด

อย่างรวดเร็ว มีความปลอภัยในชีวิต (๒๕๕๙ :            ) ประสบอุบัติ ทันท่วงที ประชาชน

(๒๕๕๘ :            ) เหตุ มีความ มีความปลอภัย

(๒๕๕๗ :            ) ปลอดภัย

รวม  ๖  โครงการ  -  - 1,399,400 1,399,400 1,399,400 1,399,400  -  -  -

     ๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. สนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนได้รับประทานอาหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนได้รับประทาน กอง

อนุบาลศึกษา และระดับประถมศึกษา ประทานอาหารกลางวันที่มี ในปริมาณที่เพียงพอและ (๒๕๖๐ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ ) ของนักเรียนมี อาหารกลางวันที่มีคุณค่า การศึกษาฯ

คุณภาพอย่างเพียงพอ ถูกหลักโภชนาการ (๒๕๕๙ :            ) สุขภาพอนามัย ตามหลักโภชนาการที่ดี

เหมาะสมต่อความต้องการของ (๒๕๕๘ :            ) ได้ตามเกณฑ์

ร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี (๒๕๕๗ :            ) มาตรฐาน

๒. อาหารเสริม (นมโรงเรียน) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับ นักเรียนได้รับประทานอาหาร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย กอง

อาหารเสริม(นมโรงเรียน)ที่มี เสริม(นมโรงเรียน)ในปริมาณที่ (๒๕๖๐ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ ) ของนักเรียนมี ที่ดี แข็งแรง สมบูรณ์ การศึกษาฯ

คุณภาพอย่างเพียงพอ เพียงพอและถูกหลักโภชนาการ (๒๕๕๙ :            ) สุขภาพอนามัย ตามวัย

เหมาะสมต่อความต้องการของ (๒๕๕๘ :            ) ได้ตามเกณฑ์

ร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี (๒๕๕๗ :            ) มาตรฐาน

3. วันเด็กแห่งชาติ ต าบลหนองบัวบาน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ เด็กและเยาวชนมีพื้น กอง

ได้แสดงความสามารถในที่ ต าบลหนองบัวบาน จ านวน (๒๕๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม ที่แสดงออก ท าให้ผู้ การศึกษาฯ

ชุมชนให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ 1,000 คน (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) โครงการมี ใหญ่ เห็นศักยภาพ

ได้เห็นถึงศักยภาพของเด็ก (๒๕๕๘ :            ) ความพึงพอ ที่มีในเด็กและเยาวชน

และเยาวชนในด้านต่างๆ (๒๕๕๗ :            ) ใจในกิจกรรม

รวม  ๓  โครงการ  -  - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000  -  -  -

     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. รณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคไข้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ อัตรายุงและผู้ปุวยลดลง กอง

เลือดออก ประจ าปี 25๖๑ ร่วมในการควบคุมและท าลาย 2.ส ารวจลูกน้ ายุงลาย (๒๕๖๐ :๘๖,๔00 ) อัตราผู้ปุวย ประชาชนได้รับการสนับ สาธารณสุข

แหล่งเพาะพันธ์ุยุงภายในครัว 3.เดินรณรงค์รอบหมู่บ้าน (๒๕๕๙ :            ) และอัตราความ สนุนให้มีการก าจัดและ และ

เรือนตนเอง 4.พ่นหมอกควันฉุกเฉินเมื่อเกิด (๒๕๕๘ :            ) ชุกของลูกน้ า ควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ุ ส่ิงแวดล้อม

โรคระบาด (๒๕๕๗ :            ) ลดลง ยุงลายทุกครัวเรือน

๒. รณรงค์ปูองกันและควบคุม 1.เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการ 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ สุนัขและแมวในพื้นที่ กอง

โรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 25๖๑ ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.ส ารวจสุนัขและแมว (๒๕๖๐ : 70,000 ) ของประชากร ได้รับการฉีดวัคซีนปูอง สาธารณสุข

ได้อย่างทั่วถึง 3.จัดหาวัคซีน (๒๕๕๙ :            ) มีหลักประกัน กันโรคพิษสุนัขบ้า และ

2.เพื่อลดอัตราการเกิดโรคใน 4.ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน (๒๕๕๘ :            ) สุขภาพที่ดี อย่างทั่วถึงและประชาชน ส่ิงแวดล้อม

สัตว์และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วย (๒๕๕๗ :            ) มีมาตรฐาน มีความปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้า และทั่วถึง โรคพิษสุนัขบ้า

๓. อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ตลาดสด 1.เพื่อให้เป็นตลาดที่สะอาด 1.ประชาสัมพันธ์โครงการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ตลาดสดสะอาดถูก กอง

หน้าซ้ือถูกหลักสุขาภิบาล ประจ าปี ปลอดภัย ถูกหลักสุขลักษณะ 2.ด าเนินการตามขั้นตอน (๒๕๖๐ :            ) ของผู้มาใช้ สุขลักษณะ ได้เกณฑ์ สาธารณสุข

๒๕๖๑ 2.สร้างความพึงพอใจให้กับ 3.สรุปประเมินผล (๒๕๕๙ :            ) บริการตลาดสด มาตรฐาน และ

ผู้ประกอบการและผู้มาใช้ตลาด (๒๕๕๘ :            ) มีความพอใจ ส่ิงแวดล้อม

(๒๕๕๗ :            )

รวม  ๓  โครงการ  -  - 250,000 250,000 250,000 250,000  -  -  -

     ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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๑. เย่ียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการและ 1.เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจใน 1.ประชุมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เพื่อ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 70 1.ผู้สูงอายุ คนพิการ กองสวัสดิการ

ผู้ด้อยโอกาส การด าเนินชีวิตให้กับผู้สูงอายุ วางแผนการด าเนินงาน (๒๕๖๐ :   ๕,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม และผู้ด้อยโอกาสมี สังคม

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 2.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ (๒๕๕๙ : ๒๐,๐๐๐ ) โครงการมี ขวัญก าลังใจในการ

2.เพื่อจัดเก็บข้อมูลเป็นฐานใน ประชาชนในพื้นที่ (๒๕๕๘ :            ) คุณภาพชีวิต ด าเนินชีวิต

การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.ลงพื้นที่ออกเย่ียมผู้สูงอายุ (๒๕๕๗ :            ) ที่ดีขึ้น 2.อบต.หนอบัวบาน

ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อย คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีข้อมูลเป็นฐานใน

โอกาสต่อไป การวางแผนพัฒนา

คุณภาพชีวิต

๒. สงเคราะห์คนยากจน ยากไร้ เด็ก 1.เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 1.แต่งต้ังคณะกรรมการออกส ารวจ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ผู้ยากไร้ ยากจนและ กองสวัสดิการ

สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ให้ความช่วยเหลือ (๒๕๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ สังคม

2.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 2.แต่งต้ังกรรมการพิจารณาช่วย (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) โครงการมี ช่วยเหลือบรรเทา

ในการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาส เหลือ (๒๕๕๘ :  ๕๐,๐๐๐ ) คุณภาพชีวิต ปัญหาความเดือดร้อน

และผู้ยากไร้ 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ (๒๕๕๗ :            ) ที่ดีขึ้น และได้รับการส่งเสริม

4.ด าเนินการช่วยเหลือตาม คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ขั้นตอน

     ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
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๓. ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ 1.ประชุมคณะกรรมการด าเนิน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ผู้ยากไร้ ยากจนและ กองสวัสดิการ

รวมกลุ่มของประชาชน การเพื่อวางแผนกิจกรรม (๒๕๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ สังคม

2.เพื่อส่งเสริมทักษะและ 2.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) โครงการมี ช่วยเหลือบรรเทา

ประสบการณ์ในการประกอบ ๓.ด าเนินการตามขั้นตอน (๒๕๕๘ :  ๕๐,๐๐๐ ) คุณภาพชีวิต ปัญหาความเดือดร้อน

อาชีพ (๒๕๕๗ :            ) ที่ดีขึ้น และได้รับการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

๔. จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงาน 1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา 1.แต่งต้ังคณะกรรมการออกส ารวจ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ผู้ยากไร้ ยากจนและ กองสวัสดิการ

ในช่วงปิดภาคเรียน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ (๒๕๖๐ :         ) ของผู้เข้าร่วม ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ สังคม

๒.เพื่อส่งเสริมนักเรียนนักศึกษา 2.แต่งต้ังกรรมการพิจารณาช่วย (๒๕๕๙ :         ) โครงการมี ช่วยเหลือบรรเทา

ได้มีงานท า มีรายได้ ลดภาระ เหลือ (๒๕๕๘ :         ) คุณภาพชีวิต ปัญหาความเดือดร้อน

ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ (๒๕๕๗ :         ) ที่ดีขึ้น และได้รับการส่งเสริม

4.ด าเนินการช่วยเหลือตาม คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ขั้นตอน

รวม  ๔  โครงการ  -  - 265,000 265,000 265,000 265,000  -  -  -

     ๒.๖ แผนงานงบกลาง

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ๑๒,๘๓๒,๘๐๐ ๑๒,๘๓๒,๘๐๐ ๑๒,๘๓๒,๘๐๐ ๑๒,๘๓๒,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ กองสวัสดิการ

ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล ก าหนด (๒๕๖๐ :            ) ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต สังคม

หนองบัวบาน (๒๕๕๙ :            ) ในเขตพื้นที่ ที่ดีขึ้น

(๒๕๕๘ :            ) ต าบลหนอง

(๒๕๕๗ :            ) บัวบาน

๒. เบี้ยความพิการ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการ ผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ๓,๒๒๘,๘๐๐ ๓,๒๒๘,๘๐๐ ๓,๒๒๘,๘๐๐ ๓,๒๒๘,๘๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้พิการได้รับเบี้ย กองสวัสดิการ

ให้แก่ประชาชนในเขตต าบล ก าหนด (๒๕๖๐ :            ) ของผู้พิการ ความพิการ สังคม

หนองบัวบาน (๒๕๕๙ :            ) ในเขตพื้นที่ ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต

(๒๕๕๘ :            ) ต าบลหนอง ที่ดีขึ้น

(๒๕๕๗ :            ) บัวบาน

๓. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ ผู้ปุวยเอดส์ ที่มีคุณสมบัติตาม ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ย กองสวัสดิการ

ปุวยเอดส์ให้แก่ประชาชนในเขต หลักเกณฑ์ก าหนด (๒๕๖๐ :            ) ของผู้ปุวยเอดส์ ยังชีพผู้ปุวยเอดส์ สังคม

ต าบลหนองบัวบาน (๒๕๕๙ :            ) ในเขตพื้นที่ ผู้ปุวยเอดส์มีคุณภาพชีวิต

(๒๕๕๘ :            ) ต าบลหนอง ที่ดีขึ้น

(๒๕๕๗ :            ) บัวบาน

     ๒.๖ แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
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๔ ค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทา เพื่อใช้ในการปูองกันและบรรเทา ประชาชนที่ประสบปัญหา ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๙๐ ประชาชนได้รับการ ส านักงาน

สาธารณภัยต่างๆ สาธารณภัยในเขตพื้นที่ต าบล ด้านสาธารณภัยต่างๆ ได้รับการ (๒๕๖๐ : ๓๐๐,๐๐๐ ) ของประชาชน ช่วยเหลือด้านสาธารณ- ปลัด

หนองบัวบาน ช่วยเหลือ (๒๕๕๙ : ๒๐๐,๐๐๐ ) ได้รับการ ภัยอย่างทั่วถึง

(๒๕๕๘ :            ) ช่วยเหลือ

(๒๕๕๗ :            )

รวม  ๔  โครงการ  -  - 16,397,600 16,397,600 16,397,600 16,397,600  -  -  -

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา















 



 



แบบ ผ.๐๑

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
๓. ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร
     ๓.๑ แผนงานการเกษตร

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. อบรมและส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก 1.เพือ่ช่วยลดการพงัทลายของ ๑. จดัฝึกอบรมเปน็เวลา ๑ วัน ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ๑๔,๕๐๐ ร้อยละ 80 ของ ๑. ลดการพงัทลายของ กองส่งเสริม
หน้าดิน ใหแ้กผู้่น าชุมชนและตัวแทน (๒๕๖๐ :            ) ผู้เข้าร่วมโครงการ หน้าดิน การเกษตร
2.เพือ่เสริมสร้างความรู้และเพิม่ หมู่บา้น ๑๒ หมู่บา้นๆ ละ ๕ คน (๒๕๕๙ :            ) มีความรู้ความ 2. พืน้ที่การปลูกหญ้า
พืน้ที่การปลูกหญ้าแฝก ๒.ขอรับการสนับสนุนหญ้าแฝก (๒๕๕๘ :            ) เข้าใจถึง แฝกเพิม่มากขึ้น
3.เพือ่เสริมสร้างจติส านึกการ จากสถานีพฒันาที่ดินจงัหวัด (๒๕๕๗ :            ) ประโยชน์ของ

อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า ชัยภูมิ การปลูกหญ้าแฝก

๒. ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ 1.ประชาสัมพนัธ์โครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมี กองส่งเสริม
ประกอบอาชีพตามแนว 2.ติดต่อประสานงานสถานที่ศึกษา (๒๕๖๐ :            ) ของผู้เข้าร่วม ความรู้ความเข้าใจ การเกษตร
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ ดูงาน (๒๕๕๙ :            ) โครงการเข้า แนวปรัชญาเศรษฐกจิ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กบั 3.ด าเนินการตามขั้นตอนของ (๒๕๕๘ :            ) ใจหลัก พอเพยีงและสามารถ
ชีวิตประจ าวัน โครงการ (๒๕๕๗ :            ) เศรษฐกจิพอ น ามาประยุกต์ใช้ใน

เพยีงมากขึ้น ชีวิตประจ าวันได้

รวม  ๒  โครงการ  -  - 64,500 64,500 64,500 64,500  -  -  -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ พัฒนาการทอ่งเที่ยวใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว
๔. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาศักยภาพการทอ่งเที่ยว

     ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑ ส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลหนองบัวบาน  - เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  - ประชาชน  นักท่องเที่ยวที่มาติดต่อ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชน นักท่องเที่ยว ส านักงาน
ในเขตต าบลหนองบัวบานผ่าน สอบถาม หรือขอเอกสารข้อมูลเกี่ยว (๒๕๖๐ :    ๕,๐๐๐ ) ของความพึง เข้าถึงข้อมูล  ตรวจสอบ ปลัด

ช่องทางต่างๆ  กับแหล่งท่องเที่ยว (๒๕๕๙ :            ) พอใจของผู้ ข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว
 - เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ (๒๕๕๘ :            ) รับบริการ ได้สะดวกย่ิงขึ้น
ท่องเที่ยวให้กับผู้สนใจ หรือ (๒๕๕๗ :            )

นักท่องเที่ยว

รวม  ๑  โครงการ  -  - 5,000 5,000 5,000 5,000  -  -  -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
๕. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. กิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) 1.เพื่อน ากิจกรรม 5 ส.มาปรับ 1.ประชาสัมพันธ์ร่วมกันท าความ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 70 ในส านักงานมีบรรยา กอง

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร สะอาด (๒๕๖๐ : 5,000 ) ของผู้มาติด กาศที่น่าท างาน เป็น สาธารณสุข

บาน ประจ าปี 256๑ ให้มีประสิทธิภาพ 2.ท ากิจกรรม 5 ส สัปดาห์ละ (๒๕๕๙ :           ) ต่อราชการ ที่พึงพอใจแก่ผู้ที่มา และ

2.เพื่อให้ส านักงานมีบรรยากาศ 1 คร้ัง ทุกวันศุกร์ (๒๕๕๘ :           ) มีความพึง ติดต่อราชการ และ ส่ิงแวดล้อม

ที่เหมาะสมแก่การท างานและ (๒๕๕๗ :           ) พอใจ การปฏิบัติงานมีความ

พึงพอใจของประชาชนที่เข้า สะดวกรวดเร็ว เป็น

มาติดต่อราชการ ระเบียบเรียบร้อย

รวม  ๑  โครงการ  -  - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  -  -

     ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. ล้างตลาดเพื่อเตรียมความพร้อมยก 1.เพื่อให้ตลาดสดหนองบัวบาน ประชาชนในพื้นที่ต าบลหนอง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ตลาดสดหนองบัวบาน กอง

ระดับให้เป็นตลาดสดน่าซ้ือ เป็นตลาดที่สะอาด ปลอดภัย บัวบาน หน่วยงานภาครัฐและ (๒๕๖๐ : ๑๐,๐๐๐) ของตลาดสด ถูกสุขลักษณะ ได้ สาธารณสุข

ประจ าปี 256๑ และถูกสุขลักษณะ บุคลากรใน อบต.หนองบัวบาน (๒๕๕๙ :            ) มีความน่าซ้ือ เกณฑ์ตามมาตรฐาน และ

2.เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ จ านวน 100 คน ร่วมกันท า (๒๕๕๗ :            ) มากขึ้นและ และน่าซ้ือย่ิงขึ้น สร้าง ส่ิงแวดล้อม

ผู้ประกอบการและผู้ที่มา กิจกรรม ล้างตลาดเดือนละ 1 คร้ัง (๒๕๕๘ :            ) ประชาชน ความพึงพอใจให้กับผู้

ใช้ตลาด ตระหนักถึง ที่มาใช้ตลาดมากขึ้น
ความจ าเป็น

ของพลังงาน

รวม  ๑  โครงการ  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  -

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. ก่อสร้างคลองส่งน้้าพร้อมเคร่ืองสูบน้้า เพื่อจัดการน้้าเพื่อการเกษตร ท่าสูบน้้าบ้านโนนสวัสด์ิพัฒนา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนมีน้้าเพื่อ กองช่าง

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ของประชาชน ท้าการเกษตรและการ

ของประชาชนในพื้นที่ (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้รับ ปศุสัตว์อย่างเพียงพอ

(๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๒ ก่อสร้างโรงสถานีสูบน้้าท่าหนองบ่อ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ ท่าหนองบ่อ ระยะทาง 2,000 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

อย่างพียงพอเพื่อท้าการ เมตร พื้นที่ 2,500 ไร่ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ประชาชนใน น้้าใช้เพื่อการเกษตร

เกษตร (๒๕๕๙ : ๓,๖๐๐,๐๐๐) พื้นที่ได้รับ อย่างเพียงพอ

(๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๓. ก่อสร้างฝายท่ากกโดน เพื่อเป็นที่กักเก็บน้้าและ ท่ากกโดนในพื้นที่ล้าห้วยส้มป่อย ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชนในพื้นที่มีน้้า กองช่าง

ผันน้้าสู่ล้าห้วยยางเข้าพื้นที่ ก่อสร้างฝายน้้าล้นตามแบบ (๒๕๖๐ : ๗๐๐,๐๐๐ ) ของน้้าเพื่อ เพื่อการเกษตร และ

ทางการเกษตร มาตรฐาน มข.2527 (๒๕๕๙ :            ) การเกษตร การปศุสัตว์อย่าง

สันสูง 1.5 เมตร ผนังข้างสูง (๒๕๕๘ :            ) เพียงพอต่อ เพียงพอ

3 เมตร กว้าง 12 เมตร (๒๕๕๗ :            ) การท้าการ

เกษตร

๔ ขยายคลองส่งน้้าท่าวังมะเกลือ เพื่อให้ประชาชนมีน้้าใช้ ท่าวังมะเกลือ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

อย่างพียงพอเพื่อท้าการ ก่อสร้างคลองส่งน้้าคอนกรีต (๒๕๖๐ : ๖๐๐,๐๐๐) ที่เพิ่มของน้้า น้้าใช้เพื่อการเกษตร

เกษตร ขนาดปากคลองกว้าง 2.60 เมตร (๒๕๕๙ :            ) เพื่อการ อย่างเพียงพอ

สูง 0.60 เมตรยาว 5,000 เมตร (๒๕๕๘ :            ) เกษตร

(๒๕๕๗ :            )

๕ ขุดลอกสระประมง-สระหนองคู เพื่อใช้ในการกักเก็บน้้าเพื่อ สระประมง-สระหนองคู หมู่ ๖ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

การเกษตรและการอุปโภค (๒๕๖๐ : ๕๐๐,๐๐๐) ของน้้าเพื่อ การเกษตร อุปโภค

บริโภคได้อย่างเพียงพอ (๒๕๕๙ :            ) การเกษตร และบริโภคอย่าง

(๒๕๕๘ :            ) มีปริมาณ เพียงพอและทั่วถึง

(๒๕๕๗ :            ) เพียงพอใน

การเกษตร

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
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             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
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๖ ขุดลอกล้าห้วยยาง เพื่อใช้ในการกักเก็บน้้าเพื่อ ล้าห้ายยาง หมู่ ๔ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

การเกษตร ขาดปากคลองกว้าง 8 เมตร (๒๕๖๐ : ๕๐๐,๐๐๐) ของน้้าเพื่อ การเกษตร อุปโภค

ก้นคลองกว้าง 6 เมตร ยาว 3000 (๒๕๕๙ :            ) การเกษตร และบริโภคอย่าง

เมตร ขุดลึกจากพื้นเดิม 1 เมตร (๒๕๕๘ :            ) มีปริมาณ เพียงพอและทั่วถึง

มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า (๒๕๕๗ :            ) เพียงพอใน

16,800 ลูกบาศก์เมตร การเกษตร

๗. ขุดลอกกุดเรือค้า เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อ กุดเรือค้า หมู่ 2 พื้นที่ขุด 19 ไร่ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ของ ประชาชนในพื้นที่มีน้้า กองช่าง

การเกษตร 3 งาน ปริมาตรดินขุด (๒๕๖๐ : ๗๐๐,๐๐๐ ) น้้าเพือ่การเกษตร เพื่อการเกษตร และ

45,600 ลูกบาศก์เมตร (๒๕๕๙ :            ) เพียงพอต่อ การปศุสัตว์อย่าง

ขุดลึกจากพื้นเดิม 1.5 เมตร (๒๕๕๘ :            ) การท้าการ เพียงพอ

(๒๕๕๗ :            ) เกษตร

๘. ก่อสร้างร่องระบายน้้าเสีย ๑. เพื่อระบายน้้าเสียในชุมชน หมู่ที่ ๘ จากบ้านนายแผ่น  ภิรมย์กิจ  ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ปัญหาน้้าท่วมขังใน กองช่าง

๒. เพื่อให้ถนนมีความสะอาด ถึงบ้านนางบา  หงษ์ไทย (๒๕๖๐ :            ) ของประชาชน หมู่บ้านได้รับการ

สะดวกในการสัญจรไปมา (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้ แก้ไข

(๒๕๕๘ :            ) รับประโยชน์ ถนนมีความสะอาด

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ สะดวกในการสัญจร

ไปมา  ไม่มีน้้าท่วมขัง

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
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  (KPI)
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๙. ก่อสร้างร่องระบายน้้าเสีย ๑. เพื่อระบายน้้าเสียในชุมชน จากพื้นที่ตลาดสดหนองบัวบาน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ปัญหาน้้าท่วมขังใน กองช่าง

๒. เพื่อให้ถนนมีความสะอาด ถึงบึงละหาน (๒๕๖๐ :            ) ของประชาชน หมู่บ้านได้รับการ

สะดวกในการสัญจรไปมา (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้ แก้ไข

(๒๕๕๘ :            ) รับประโยชน์ ถนนมีความสะอาด

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ สะดวกในการสัญจร

ไปมา  ไม่มีน้้าท่วมขัง

๑๐. ถมดินสระหนองบัวเพื่อขยายตลาด 1.เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น ถมสระหนองบัว หมู่ ๗ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ๙๘๐,๐๐๐ ร้อยละ 20 1.ประชาชนในชุมชน กองช่าง

2.เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ กว้าง 20 เมตร ยาว 140 เมตร (๒๕๖๐ : ๙๘๐,๐๐๐ ) ของพื้นที่ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

จัดกิจกรรมและประเพณี ลึก 7 เมตร มีปริมาตรดิน (๒๕๕๙ :            ) ตลาดเพิ่มขึ้น 2.เป็นพื้นที่ใช้จัด

ต่างๆ 19,600 ลูกบาศก์เมตร (๒๕๕๘ :            ) กิจกรรมและประเพณี

(๒๕๕๗ :            ) ที่ส้าคัญต่างๆในชุมชน

๑๑. ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบสระ 1.เพื่อประชาชนได้มีพื้นที่ คอนกรีตรอบสระหนองบัว หมู่ ๗ ๖๙๔,๐๐๐ ๖๙๔,๐๐๐ ๖๙๔,๐๐๐ ๖๙๔,๐๐๐ ร้อยละ 70 เป็นศูนย์กลางในการ กองช่าง

หนองบัว ออกก้าลังกาย กว้าง 2 เมตร ยาว 694 เมตร (๒๕๖๐ : ๖๙๔,๐๐๐ ) ของประชาชน ออกก้าลังกายและการ

2.เพื่อเป็นศูนย์รวมของชุมชน หน้า 0.15 เมตร (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้รับ ท้ากิจกรรมร่วมกัน

ในการท้ากิจกรรมร่วมกัน ปริมาตรคอนกรีต 208 ลบ.ม (๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์จาก

(๒๕๕๗ :            ) โครงการ

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
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๑๒ ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี บริเวณ หมู่ที่ 3 ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่ กองช่าง

สถานที่ส้าหรับตากพืชผลทาง กว้าง 8 เมตร ยาว 398 เมตร (๒๕๖๐ : ๑,๕๐๐,000) ประชาชนใน สามารถใช้ประโยชน์

การเกษตรอย่างเพียงพอและ หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต (๒๕๕๙ :            ) พื้นที่ได้รับ ร่วมกันและมีพื้นที่ส้า

เหมาะสม 3,184 ตารางเมตร (๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์ หรับตากพืชผลทาง

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ การเกษตรได้เพียงพอ

๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เพื่อการเดินทางสัญจรของ จากบ้านนายสมเดช  ศรีภิรมย์ ๗๐๓,๘๐๐ ๗๐๓,๘๐๐ ๗๐๓,๘๐๐ ๗๐๓,๘๐๐ ร้อยละ ๗๐ การเดินทางสัญจร กองช่าง

ประชาชนได้รับความสะดวก  ถึง  ล้าห้วยยาง (๒๕๖๐ :            ) ของประชาชน ได้รับความสะดวก

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความ (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้ ประชาชนปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๒๕๕๘ :            ) รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพื่อประชาชนได้มีถนนคอน จากหน้าสระ ร.ร.ชุมชนบัวบาน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

กรีตในการสัญจรได้สะดวกขึ้น สามัคคี ถึงบ้านนางแป่ง มูลลาด (๒๕๖๐ : ๕๐๐,๐๐๐ ) ของประชาชน ความสะดวกในการ

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร (๒๕๕๙ :            ) ได้รับ สัญจรมากย่ิงขึ้น

หนา 0.15 เมตร (๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)
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๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑. เพื่อการเดินทางสัญจรของ จากบ้านนายนภดล  วิเซีย  ถึง ๗๔๕,๒๐๐ ๗๔๕,๒๐๐ ๗๔๕,๒๐๐ ๗๔๕,๒๐๐ ร้อยละ ๗๐ การเดินทางสัญจร ส่วนโยธา

ประชาชนได้รับความสะดวก บ้านนายวีระยุทธ  กุลพัฒนโยธิน (๒๕๖๐ :            ) ของประชาชน ได้รับความสะดวก

๒. เพื่อให้ประชาชนมีความ (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ได้ ประชาชนปลอดภัย

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๒๕๕๘ :            ) รับประโยชน์ ในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๑๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ จากบ้านนายอุไร หาญเวช ถึง ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ๘๒๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

สะดวกในการเดินทาง บ้านนายวีระ สวัสด์ิวงษ์ (๒๕๖๐ : 820,000) ของความ ความสะดวกในการ

กว้าง 4 เมตร ยาว 410 เมตร (๒๕๕๙ :            ) พึงพอใจของ สัญจรไปมา

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต (๒๕๕๘ :            ) ประชาชน

ไม่น้อยกว่า 1,640 ตารางเมตร (๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๑๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับความ จากบ้านนายค้านาย ผาดี ถึง ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ๗๕๖,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

หมู่ที่ ๓ สะดวกในการเดินทาง บ้านนายดอกรัก ลาดสิงห์ทอง (๒๕๖๐ : ๗๕๖,000) ประชาชนใน ความสะดวกในการ

กว้าง 4 เมตร ยาว 378 เมตร (๒๕๕๙ :            ) พื้นที่ได้รับ สัญจรไปมา

หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่คอนกรีต (๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

ไม่น้อยกว่า 1,512 ตารางเมตร (๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ
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๑๘. ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้เกิดความสะดวกใน ถนนสายบ้านหนองบัวบาน หมู่ 2 ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

การสัญจรไปมาของ ถึงบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ 12 (๒๕๖๐: ๑๒,๐๐๐,๐๐๐) ความพึงพอใจ สะดวกในการสัญจร

ประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน ก่องสร้างถนนลาดยาง Asphaltic (๒๕๕๙ : ๘,๐๐๐,๐๐๐) ของประชาชน ไปมาระหว่างหมู่บ้าน

และประชาชนทั่วไปที่ใช้ Concrete กว้าง ๖ เมตร ยาว (๒๕๕๘ :            ) ทีไ่ด้รับประโยชน์

ประโยชน์จากเส้นทางนี้ ๔,000 เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร (๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๑๙ ก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกในการ เส้นทางกลางหมู่บ้าน หมู่ ๔ ๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ ๘๕๘,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

สัญจรของประชาชน ซ่อมสร้างผิวทางปูแอสฟัลติก (๒๕๖๐ : ๘๕๘,๐๐๐) ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ

คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 715 (๒๕๕๙ : ๑,๐๐๐,๐๐๐) ของประชาชน สัญจรไปมา

เมตร หนา 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่ (๒๕๕๘ :            ) ทีไ่ด้รับประโยชน์

น้อยกว่า 2,860 ตารางเมตร (๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๒๐ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic เพื่อความสะดวกในการ สายบ้านหนองคู - บ้านโนนจาน ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

 Concrete สัญจรของประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร (๒๕๖๐: ๑๓,๔๒๖,๐๐๐) ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ

ยาว 3,000 เมตร (๒๕๕๙: ๑๓,๔๒๖,๐๐๐) ของประชาชน สัญจรไปมา

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร (๒๕๕๘ :            ) ทีไ่ด้รับประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๒1. พัฒนาระบบน้้าประปาสะอาด ๑.เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมี ระบบน้้าประปาบ้านหลักศิลา ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ๑.น้้าประปาบ้านหลัก กองช่าง

บ้านหลักศิลา น้้าประปาที่สะอาดใช้อุปโภค หมู่ ๕ แบบบาดาล ขนาดใหญ่ (๒๕๖๐ : ๓,๕๐๐,๐๐๐) ประชาชนใน ศิลา มีความสะอาด

บริโภคได้อย่างทั่วถึง (๒๕๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) พื้นที่ได้รับ มากขึ้น

๒.เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย (๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์ ๒.ประชาชนมีสุขภาพ

ต่อสุขภาพของประชาชน (๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ ที่ดีจากการใช้น้้าประ

ปาที่สะอาด

๒2. ขยายเขตน้้าประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้ จากร้านน้้าด่ืมที่หนึ่ง ถึง ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ได้อย่างทั่วถึง บ้านนายทวี  แสนณรงค์ (๒๕๖๐ : ๗๐๐,๐๐๐) ประชาชนใน น้้าประปาใช้ได้อย่าง

ยาว 700 เมตร (๒๕๕๙ :            ) พื้นที่ได้รับ ทั่วถึง

(๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

๒๓. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ภายในหมู่บ้านหลักศิลา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ กองช่าง

อย่างทั่วถึง คุ้มโสกหอย ถึง คุ้มหนองโสมง (๒๕๖๐ : ๑,๐๐๐,๐๐๐) ของครัวเรือน อย่างทั่วถึง

(๒๕๕๙ :            ) มีไฟฟ้าใช้

(๒๕๕๘ :            )

(๒๕๕๗ :            )

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
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2๔. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนใช้ชุมชนได้มี จากบ้านนายค้าตัน สวงโท ถึง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง บ้านโนนสวัสด์ิพัฒนา (๒๕๖๐ : ๓๐๐,๐๐๐) ครัวเรือนที่ ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(๒๕๕๙ :            ) เพิ่มขึ้นมีไฟ

(๒๕๕๘ :            ) ฟ้าใช้อย่าง

(๒๕๕๗ :            ) ทั่วถึง

๒๕. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดต้ัง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จากบ้านนายชาลี ฟางชัยภูมิ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

โคมไฟให้แสงสว่าง อย่างทั่วถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง (๒๕๖๐ : ๒๐๐,๐๐๐) ครัวเรือนที่ ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

บัวบาน (๒๕๕๙ :            ) เพิ่มขึ้นมีไฟ

(๒๕๕๘ :            ) ฟ้าใช้อย่าง

(๒๕๕๗ :            ) ทั่วถึง

๒๖. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จากวัดหนองคู ถึง ท่าหนองเทา ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

อย่างทั่วถึง (๒๕๖๐ : ๕๐๐,๐๐๐) ประชาชน ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(๒๕๕๙ :            ) ได้รับประ

(๒๕๕๘ :            ) โยชน์จาก

(๒๕๕๗ :            ) โครงการ

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
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๒๗. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ถนนหนองคู - โนนจาน -ท่าหนองบ่อ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

อย่างทั่วถึง (๒๕๖๐ : ๕๐๐,๐๐๐) ประชาชน ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(๒๕๕๙ :            ) ได้รับประ

(๒๕๕๘ :            ) โยชน์จาก

(๒๕๕๗ :            ) โครงการ

๒๘. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน พื้นที่การเกษตร หมู่ ๔ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

การเกษตรอย่างทั่วถึง บ้านโคกโต่งโต้น (๒๕๖๐ : ๒๐๐,๐๐๐) ประชาชน ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

(๒๕๕๙ :            ) ได้รับประ ในการท้าการเกษตร

(๒๕๕๘ :            ) โยชน์จาก

(๒๕๕๗ :            ) โครงการ

รวม  ๒๘  โครงการ  -  - ๑๕๒,๔๗๓,๐๐๐ ๑๕๒,๔๗๓,๐๐๐ ๑๔๙,๔๗๓,๐๐๐ ๑๔๙,๔๗๓,๐๐๐  -  -  -

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

๗.๑ แผนงานสาธารณสุข
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1. คลองสวย น้้าใส คนไทยมีความสุข เพื่อให้การปรับปรุงสภาพแม่น้้า 1.ออกส้ารวจแม่น้้าล้าคลอง ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ แม่น้้าล้าคลอง แหล่ง กอง

ประจ้าปี ๒๕๖๑ ล้าคอง แหล่งน้้าสาธารณะใน แหล่งน้้าสาธารณะ (๒๕๖๐ : ๒๐,๐๐๐ ) ของแหล่งน้้า น้้าสาธารณะ สามารถ สาธารณสุข

พื้นที่ไม่ต้ืนเขินหรือส่ิง 2.ขุดลอก ปรับสภาพล้าน้้าและ (๒๕๕๙ :            ) ในพื้นที่ ใช้กักเก็บน้้าไว้ใช้ได้ และ

กีดขวางต่างๆให้ประชาชน สภาพภูมิทัศน์ (๒๕๕๘ :            ) สามารถ ทุกฤดูกาลและเป็น ส่ิงแวดล้อม

ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล 3.เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วม (๒๕๕๗ :            ) กักเก็บน้้าได้ สถานที่พักผ่อนหย่อน
รณรงค์สร้างจิตส้านึก เพิ่มขึ้น ใจของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



๗.๑ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)
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๒. สร้างวินัยการลด คัดแยกขยะและน้า 1.เพื่อให้ประชาชนสามารถ 1.ส้ารวจปริมาณขยะต้นทาง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๗๐ ประชาชนมีความรู้ กอง

ขยะกลับมาใช้ใหม่จากต้นทาง แยกประเภทขยะเบื้งต้นได้ 2.ออกให้ความรู้ชุมชนต้นแบบ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐) ของความ สามารถแยกประเภท สาธารณสุข

2.เพื่อให้ขยะสะสมที่น้าไป (๒๕๕๙ :            ) ส้าเร็จในการ ของขยะได้ เกิดขยะ และ

ก้าจัดลดน้อยลง (๒๕๕๘ :            ) จัดการขยะ สะสมในการก้าจัด ส่ิงแวดล้อม

3.เพื่อให้ประชาชนสร้างจิต (๒๕๕๗ :            ) เพิ่มมากขึ้น ขยะลดลงและชุมชน
ส้านึกในการจัดการขยะมูลฝอย ต้นแบบมีความเข้ม
4.เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งใน แข็งและน้าไปปฏิบัติ
การคัดแยกขยะ ต่อไปได้

รวม  ๒  โครงการ  -  - ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  -  -  -

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๑

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
๘. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

1. จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ 1.เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติ 1.ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชนในต าบล ส านักงาน

นางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม พนักงาน เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ (๒๕๖๐ : ๗๐,๐๐๐ ) ของความพึง หนองบัวบานรับทราบ ปลัด

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล ราชีนีนาถฯ เผยแผ่พระคุณและ หน่วยงานราชการในพื้นที่ พ่อค้า (๒๕๕๙ : ๕๐,๐๐๐ ) พอใจของ ถึงเกียรติคุณแม่ดีเด่น

เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา บทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อ ประชาชนต าบลหนองบัวบาน (๒๕๕๘ :            ) ประชาชน และน าแนวทางเป็น

วันแม่แห่งชาติ ครอบครัว กลุ่มพลังมลชน เยาวชนและนัก (๒๕๕๗ :            ) ผู้เข้าร่วม แบบอย่างในการด า

2.เพื่อยกย่องและเผยแพร่ เรียน/นักศึกษาร่วมถวายสดุดี กิจกรรม เนินชีวิต

เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2.มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น

เป็นแม่ดีเด่นแห่งปี 3.จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๒. เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 1.เพื่อให้ประชาชนมีโอกาส 1.ประชาชนต าบลหนองบัวบาน หน่วย ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ร้อยละ 60 ประชาชนเข้าถึงข้อ ส านักงาน

อย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ งานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ประสานงาน (๒๕๖๐ : ๖๕,๐๐๐ ) ของความพึง มูลตรวจสอบข้อมูล ปลัด

ข้อมูลข่าวสาร และบุคลากรในองค์การบริหารส่วน (๒๕๕๙ : ๒๐,๐๐๐ ) พอใจของผู้ การด าเนินงานภาครัฐ

2.เพื่อให้ประชาชนสามารถ ต าบล 400 คน (๒๕๕๘ :            ) รับบริการ ได้สะดวกย่ิงขึ้น

แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ 2.มีพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต (๒๕๕๗ :            )

ทางการเมืองได้โดยถูกต้อง 3.มีปูายประชาสัมพันธ์การจดัต้ังศูนย์

3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน ข้อมูลข่าวสาร

กระบวนการบริหารและการ 4.หนังสือพิมพ์และวารสารด้านการ

ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เกษตร

๓. จัดการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร เพื่อให้การเลือกต้ังรนายกองค์การ 1.ประกาศให้มีการเลือกต้ัง (ส.ถ./ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ประชาชนผู้มี สามารถสรรหานายก ส านักงาน

ส่วนต าบลและสมาชิกองค์การบริหาร บริหารส่วนต าบลและสมาชิก ผ.ถ.) วันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๐ (๒๕๖๐ :            ) สิทธิเลือกต้ัง องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด

ส่วนต าบล (กรณีครบวาระ) องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป ๒.ประกาศรับสมัคร (ส.ถ./ผ.ถ.) (๒๕๕๙ :            ) ออกมาใช้สิทธ์ิ จ านวน ๑ คน และ

ตาม พรบ.สภาต าบลและ อบต. วันที่ ๒๒-๒๖ ต.ค.๒๕๖๐ (๒๕๕๘ :            ) ไม่ต่ ากว่าร้อย สมาชิกสภาองค์การ

พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ส.ถ./ (๒๕๕๗ :            ) ละ ๑๐ ของ บริหารส่วนต าบล  

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ พรบ. ผ.ถ.) วันที่ ๙ พ.ย.๒๕๖๐ จ านวนประชา จ านวน ๒๔ คน

การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔.จัดให้มีการเลือกต้ังในวันที่ กรผู้มีสิทธ์ิ

หรือผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขเพิ่มเติม ๑ ธ.ค.๒๕๖๐ เลือกต้ังของ

ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2554 แต่ละหมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)



     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๔. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 1.เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหาและ 1.ประชาสัมพันธ์และจัดประชุม ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ๘,๙๐๐ ร้อยละ 60 อบต.หนองบัวบาน ส านักงาน

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ความต้องการของประชาชน ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล (๒๕๖๐ : ๕,๙๐๐ ) ของความ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ปลัด

2.เพื่อน าโครงการที่ผ่านเวที เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการ (๒๕๕๙ : ๕,๐๐๐ ) พึงพอใจของ โดยผ่านการมีส่วนร่วม

ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (๒๕๕๘ :            ) ผู้เข้าร่วม ของประชาชนเพื่อ

บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2.ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับ (๒๕๕๗ :            ) โครงการ ตอบสนองและแก้ไข

3.เพื่อเป็นการแสดงความสัมพันธ์ หมู่บ้าน/ต าบล และแจ้งให้ ปัญหาของหมู่บ้าน

 เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง ประชาชนทราบ และสามารถน าไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 3.จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการจดัท า ต าบล

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

๕. การปรับลดขั้นตอนและระยะเวลา 1.เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ 1.แต่งต้ังคณะท างานและประชุม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ลดขั้นตอนและระยะ ส านักงาน

การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในการติดต่อขอรับ พิจารณากระบวนงาน (๒๕๖๐ : ๔๐,๐๐๐ ) ของความ เวลาการปฏิบัติงาน ปลัด

ประจ าปีงบประมาณ 256๑ บริการ 2.ประกาศระยะเวลาแล้วเสร็จ (๒๕๕๙ : ๔๐,๐๐๐ ) พึงพอใจของ ท าให้ประชาชนเกิด

2.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ กระบวนงาน (๒๕๕๘ :   ๒,๕๐๐ ) ผู้รับบริการ ความพึงพอใจในการ

ประชาชนผู้มารับบริการ 3.ด าเนินการตามขั้นตอน (๒๕๕๗ :            ) รับบริการ

3.เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานใน

การลดขั้นตอนและระยะเวลา

การบริการของเจ้าหน้าที่

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๖. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วน จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖0 ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงาน

ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. ต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานให้กับ ผู้บริหาร (๒๕๖๐ :๓๐๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม มีความรู้ ความเข้าใจ ปลัด

และพนักงานส่วนต าบล ประจ าปี มีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า (๒๕๕๙ :            ) อบรมมี ในกฏหมาย ระเบียบ

งบประมาณ 256๑ ระเบียบต่างๆ แนวคิด หลักการ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร (๒๕๕๘ :            ) ความพึงพอ แนวคิด หลักการและ

และวิธีปฏิบัติราชการแนวใหม่ ส่วนต าบลหนองบัวบาน (๒๕๕๗ :            ) ใจมากขึ้น วิธีปฏิบัติราชการแนว

น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ใหม่

งานสอดคล้องกับภาวการณ์ที่

เปล่ียนแปลง

๗ อบรมคุณธรรมจริยธรรม วินัย  การรักษา  - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี คระผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘0 ผู้เข้ารับการอบรม ส านักงาน

วินัยและความโปร่งใสในการท างาน ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง (๒๕๖๐ : ๔๐,๐๐๐) ของผู้เข้าร่วม มีการปฏิบัติงาน/หน้าที่ ปลัด

คุณธรรม  จริยธรรม การรักษา จ านวน ๖๐ คน (๒๕๕๙ :            ) อบรมมี ด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วินัยและความโปร่งใสในการ (๒๕๕๘ :            ) ความรู้ความ ไม่ฝุาฝืนวินัยพนักงาน

ท างาน (๒๕๕๗ :            ) เข้าใจในเร่ือง ส่วนต าบลและปฏิบัติ-

 - เป็นการพัฒนาศักยภาพของ คุณธรรม งานเพื่อให้บริการ

องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและ จริยธรรม ประชาชนอย่างโปร่งใส

มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น การรักษาวินัย และมีประสิทธิภาพ

 - เสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึก และความ

ผู้เข้าอบรมเพื่อให้การปฏิบัติ โปร่งใสในการ

หน้าที่มีประสิทธิภาพ ท างาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๘ ประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อ  - รับฟังความต้องการ ความ ประชาคมทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ในต าบล ๖,๐๐๐ 6,000 6,000 6,000 ร้อยละ ๗๐  - การปรับปรุง/จัดท า ส านักงาน

จัดท าข้อบัญญติท้องถิ่น คิดเห็นของประชาชน หนองบัวบาน (๒๕๖๐ : ๖,๐๐๐) ของครัวเรือน ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ ปลัด

 - รวบรวมข้อมูลที่มีผลกระทบต่อ (๒๕๕๙ :            ) ในต าบล สอดคล้องกับสภาพ

ประชาชน มาพิจารณาในการ (๒๕๕๘ :            ) หนองบัวบาน เศรษฐกิจ  สังคม 

จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น (๒๕๕๗ :            ) ประชาชน และถูกต้อง
ตามระเบียบของราชการ

๙ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาท  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ประชาชนในต าบลหนองบัวบาน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘0 ประชาชนผู้มรับบริการ ส านักงาน

ชุมชนต าบลหนองบัวบาน  ศูนย์ด ารง ให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ (๒๕๖๐ :  ๕,๐๐๐  ) ของผู้มาใช้ ได้รับการแก้ไขปัญหา ปลัด

ธรรมต าบลหนองบัวบาน  ศูนย์ยุติธรรม ศูนย์ไกล่เกล่ียข้อพิพาทชุมชน (๒๕๕๙ :            ) บริการได้รับ อย่างถูกต้อง  หรือได้รับ

ชุมชนต าบบลหนองบัวบาน ต าบลหนองบัวบาน ศูนย์ด ารง- (๒๕๕๘ :            ) ความพึงพอใจ ค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่

ธรรมต าบลหนองบัวบาน  (๒๕๕๗ :            ) ในการแก้ไขปัญหาความ

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนหนองบัวบาน เดือดร้อนหรือได้รับ

ค าแนะน าอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย

รวม  ๙  โครงการ  -  - ๘๘๔,๙๐๐ ๘๘๔,๙๐๐ ๘๘๔,๙๐๐ ๘๘๔,๙๐๐  -  -  -

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งองชุมชน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนงาน เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 1.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่ กองสวัสดิการ

สวัสดิการสังคม ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความ โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม (๒๕๖๐ : ๔๐,๐๐๐ ) ของผู้เข้าร่วม ต าบลหนองบัวบาน สังคม

เข้าใจในการเข้าถึงบริการของรัฐ เปูาหมาย (๒๕๕๙ :            ) โครงการมี มีความรู้ความเข้าใจ

2.ด าเนินการตามขั้นตอนโครงการ (๒๕๕๘ :            ) ความรู้ใน ในการเข้าถึงบริการ

3.ประเมินผล/สรุปผลการด าเนิน (๒๕๕๗ :            ) งานสวัสดิ- ของรัฐ

งาน การสังคม

มากขึ้น

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ๑. เพื่อลดขั้นตอนการติดต่อ 1.ติดต่อประสานงานผู้เข้าร่วม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื้นที่ กองสวัสดิการ

ประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ราชการของประชาชน โครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องและกลุ่ม (๒๕๖๐ :            ) ของผู้เข้าร่วม ต าบลหนองบัวบาน สังคม

๒. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง เปูาหมาย (๒๕๕๙ :            ) โครงการได้รับ ได้รับการบริการที่ดี

งานบริการของรัฐ 2.ด าเนินการตามขั้นตอนโครงการ (๒๕๕๘ :            ) การบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว

3.ประเมินผล/สรุปผลการด าเนิน (๒๕๕๗ :            ) สะดวก และถูกต้อง

งาน รวดเร็ว

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งองชุมชน (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๓. เตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษี 1.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม บรรยายให้ความรู้ จากวิทยากร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 อบต.หนองบัวบานมี กองคลัง

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตามกฎหมาย ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิง จากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง (๒๕๖๐ :            ) ของผู้ข้ารับ รายได้จากการจัดเก็บ

ใหม่ ปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ ถิ่น ผ็เชี่ยวชาญกับเร่ืองดังกล่าว (๒๕๕๙ :            ) การอบรม ภาษีเพิ่มขึ้น 

2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้าน (๒๕๕๘ :            ) เข้าใจในเนื้อ สามารถบริหารงานได้

การเงินการคลังให้แก่ท้องถิ่น (๒๕๕๗ :            ) หารการอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ มากขึ้น

ภาษีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ

ท้องถิ่นเอง

๔. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน 1.เพื่อเพิ่มรายได้ของ อบต. โดย จัดต้ังศูนย์อ านวยการจัดท าแผนที่ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 80 อบต.หนองบัวบานมี กองคลัง

ทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่าง ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แต่งต้ัง (๒๕๖๐ : ๔๐๐,๐๐๐) ของผู้เสีย รายได้จากการจัดเก็บ

หนองบัวบาน ครบถ้วน ถูกต้องและเร็วเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าฝุาย (๒๕๕๙ : ๔๐๐,๐๐๐) ภาษีพึงพอใจ ภาษีเพิ่มขึ้น มีระบบ

2.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของ ต่างๆในองค์กร (๒๕๕๘ : ๑๐๐,๐๐๐) และเข้าใจ ที่แน่นอน ถูกต้องและ

อบต.ในด้านการคลังท้องถิ่น (๒๕๕๗ :                ) ระบบเพิ่ม เป็นธรรม มีข้อมูลใน

3.เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร ขึ้น ลูกหนี้ การวางแผนพัฒนา

งานของ อบต.เพื่อให้การจัดเก็บ ลดลง สามารถบริหารงานได้

ภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว

รวม  ๔  โครงการ  -  - ๖๔๕,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐ ๖๔๕,๐๐๐  -  -  -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย            

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด  

  (KPI)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ



แบบ ผ.๐๓

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑ ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic เพื่อความสะดวกในการสัญจร สายบ้านหนองคู - บ้านโนนจาน ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในพื้นที่มี กองช่าง

 Concrete ของประชาชน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร (๒๕๖๐: ๑๓,๔๒๖,๐๐๐) ความพึงพอใจ ความสะดวกในการ อบต.หนองบัวบาน

ยาว 3,000 เมตร (๒๕๕๙: ๑๓,๔๒๖,๐๐๐) ของประชาชน สัญจรไปมา

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร (๒๕๕๘ :            ) ทีไ่ด้รับประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

รวม  ๑  โครงการ  -  - ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐ ๑๓,๔๒๖,๐๐๐  -  -  -

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย         
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด    

(KPI)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยทุธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
๘. ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ที่ ๘ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ
     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

256๑ 
(บาท)

2562 
(บาท)

2563 
(บาท)

2564 
(บาท)

๑. เพิม่ประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการด าเนิน 1.จดัซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงานประจ า ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ เกดิความสัมพนัธ์อนัดี อปท.ในเขตพืน้ที่ อ าเภอจตุัรัส

จดัซ้ือจดัจา้งของ อบต.ระดับอ าเภอ งานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ (๒๕๖๐ : ๔๐,๐๐๐ ) ศูนย์รวมข้อ และความเข้าใจที่ถูก อ าเภอจตุัรัส

และศูนย์ประสานงาน อปท. (ส านัก การซ้ือหรือการจา้งขององค์การ การจา้งขององค์การบริหารส่วน (๒๕๕๙ : ๒๐,๐๐๐ ) มูลข่าวสาร ต้องระหว่างภาครัฐ

งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ ต าบลระดับอ าเภอ (๒๕๕๘ :           ) การซ้ือหรือ ภาคเอกชนและภาค

อ.จตุัรัส)ประจ าปงีบประมาณ 2.จดัท าปา้ยประชาสัมพนัธ์ศูนย์ (๒๕๕๗ :           ) การจา้ง มี ประชาชน

๒๕๖๑ รวมข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครอง ประสิทธิ

ส่วนท้องถิ่น ภาพมากขึ้น

รวม  ๑  โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

  ตัวช้ีวัด  
  (KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถประสงค์
             เป้าหมาย         
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ.๐๕

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๖. ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๑. ก่อสร้างคลองส่งน ้าพร้อมเคร่ืองสูบน ้าเพื่อจัดการน ้าเพื่อการเกษตร ท่าสูบน ้าบ้านโนนสวัสด์ิพัฒนา ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนมีน ้าเพื่อ กองช่าง

ด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ของประชาชน ท้าการเกษตรและการ อบต.หนองบัวบาน

ของประชาชนในพื นที่ (๒๕๕๙ :            ) ในพื นที่ได้รับ ปศุสัตว์อย่างเพียงพอ

(๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย         
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
  ตัวช้ีวัด    

(KPI)
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)

256๑ (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท)

๒ ก่อสร้างโรงสถานีสูบน ้าท่าหนองบ่อ เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ ท่าหนองบ่อ ระยะทาง 2,000 ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 70 ประชาชนในพื นที่มี กองช่าง

อย่างพียงพอเพื่อท้าการ เมตร พื นที่ 2,500 ไร่ (๒๕๖๐ : ๕๐,๐๐๐,๐๐๐) ประชาชนใน น ้าใช้เพื่อการเกษตร อบต.หนองบัวบาน

เกษตร (๒๕๕๙ : ๓,๖๐๐,๐๐๐) พื นที่ได้รับ อย่างเพียงพอ

(๒๕๕๘ :            ) ประโยชน์

(๒๕๕๗ :            ) จากโครงการ

รวม  ๒  โครงการ  -  - ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -

  ตัวช้ีวัด    
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย         
    (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๗

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
     ๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๕ 240,000 ๕ 240,000 ๕ 240,000 ๕ 240,000 ๒๐ 960,000
     ๑.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๕ 360,000 ๕ 360,000 ๕ 360,000 ๕ 360,000 ๒๐ 1,440,000

รวม ๑๐ 600,000 ๑๐ 600,000 ๑๐ 600,000 ๑๐ 600,000 40 2,400,000
๒. ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิตและความเปน็อยู่
ของประชาชนใหเ้ข็มแข็งและย่ังยืน 
     ๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ 40,000 ๒ 40,000 ๒ 40,000 ๒ 40,000 ๘ 160,000
     ๒.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน ๖ 1,399,400 ๖ 1,399,400 ๖ 1,399,400 ๖ 1,399,400 ๒๔ 5,597,600
     ๒.๓ แผนงานการศึกษา ๓ 2,100,000 ๓ 2,100,000 ๓ 2,100,000 ๓ 2,100,000 ๑๒ 8,400,000
     ๒.๔ แผนงานสาธารณสุข ๓ 250,000 ๓ 250,000 ๓ 250,000 ๓ 250,000 ๑๒ 1,000,000
     ๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ 265,000 ๔ 265,000 ๔ 265,000 ๔ 265,000 ๑๖ 1,060,000
     ๒.๖ แผนงานงบกลาง ๔ 16,397,600 ๔ 16,397,600 ๔ 16,397,600 ๔ 16,397,600 ๑๖ 65,590,400

รวม ๒๒ 20,452,000 ๒๒ 20,452,000 ๒๒ 20,452,000 ๒๒ 20,452,000 88 81,808,000
๓. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านการเกษตร
     ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๒ 64,500 ๒ 64,500 ๒ 64,500 ๒ 64,500 ๘ 258,000

รวม ๒ 64,500 ๒ 64,500 ๒ 64,500 ๒ 64,500 8 258,000
๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาศักยภาพการท่องเที่ยว
     ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๔ 20,000

รวม ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 4 20,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี



แบบ ผ.๐๗

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

๕. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
     ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๑ 5,000 ๔ 20,000
     ๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน ๑ 10,000 ๑ 10,000 ๑ 10,000 ๑ 10,000 ๔ 40,000

รวม ๒ 15,000 ๒ 15,000 ๒ 15,000 ๒ 15,000 8 60,000
๖. ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เพือ่รองรับการเปน็
ศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
     ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 ๑๑๒ 609,892,000

รวม ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 ๒๘ 152,473,000 112 609,892,000
๗. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน
     ๗.๑ แผนงานสาธารณสุข ๒ 130,000 ๒ 130,000 ๒ 130,000 ๒ 130,000 ๘ 520,000

รวม ๒ 130,000 ๒ 130,000 ๒ 130,000 ๒ 130,000 8 520,000
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
     ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๙ 884,900 ๙ 884,900 ๙ 884,900 ๙ 884,900 ๓๖ 3,539,600
    ๘.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๔ 645,000 ๔ 645,000 ๔ 645,000 ๔ 645,000 ๑๖ 2,580,000

รวม ๑๓ 1,529,900 ๑๓ 1,529,900 ๑๓ 1,529,900 ๑๓ 1,529,900 52 6,119,600
รวมทั้งสิ้น ๘๐ 175,269,400 ๘๐ 175,269,400 ๘๐ 175,269,400 ๘๐ 175,269,400 ๓๒๐ 701,077,600

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ยทุธศาสตร์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ แผนงานบริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อเก็บเอกสาร ตู้เก็บเอกสาร (ชนิดเหล็ก)

 15,600 15,600 15,600 15,600 ส านักงานปลัด

ทั่วไป ส านักงาน ทางราชการ จ านวน  ๔ ตู้ (ใช้ในงานงาน

นโยบายและแผน/งานการ

เจ้าหน้าที/่งานกฎหมายและคดี

และงานธุรการ)

๒ แผนงานบริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อวางคอมพวิเตอร์ โต๊ะคอมพวิเตอร์ จ านวน ๑ ตัว 2,500 2,500 2,500 2,500 ส านักงานปลัด

ทั่วไป ส านักงาน

๓ แผนงานบริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการท าลาย เคร่ืองท าลายเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงานปลัด

ทั่วไป ส านักงาน เอกสารที่ครบก าหนด จ านวน ๑ เคร่ือง

การเก็บรักษาตาม

ระเบยีบว่าด้วยงาน

สารบรรณฯ

ที่

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน

             เป้าหมาย            
   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ๑.เพื่อใช้ในการส่งน้ า สายส่งน้ าดับเพลิง 65,000 65,000 65,000 65,000 ส านักงานปลัด

ความสงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง ใหป้ระชาชนเมื่อเกิด จ านวน ๕ เส้น

ภัยแล้ง

๒.ใช้ในการดับเพลิง

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ใน

พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

๕ แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ใช้ในการดับเพลิง หวัฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปนื 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักงานปลัด

ความสงบภายใน เคร่ืองดับเพลิง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ใน จ านวน ๒ หวั

พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ แผนงานการรักษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ๑. เพื่อให้การช่วยเหลือ รถกู้ชีพฉุกเฉิน จ านวน 1 คัน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักงานปลัด

ความสงบภายใน ยานพาหนะ ผู้ประสบอุบติัเหตุ

และขนส่ง อย่างรวดเร็ว

๒.เพื่อเปน็การบริการ

ประชาชนใหม้ีความ

ปลอดภัยในชีวิต

๗ แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ือง คอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง

และชุมชน คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ จ านวน ๒ เคร่ือง

๘ แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาเคร่ือง เคร่ืองส ารองไฟ            2,500 2,500 2,500 2,500 กองช่าง

และชุมชน คอมพวิเตอร์ ส ารองไฟ จ านวน ๑ เคร่ือง

             เป้าหมาย            
   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ แผนงานเคหะ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการซ่อม รถกระเช้า จ านวน ๑ คัน 750,000 750,000 750,000 750,000 กองช่าง

และชุมชน ยานพาหนะ บ ารุงระบบไฟฟา้ให้

และขนส่ง มีประสิทธิภาพและ

เกิดความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน

๑๐ แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปดิ 3,800 3,800 3,800 3,800 กองการศึกษา

ส านักงาน เอกสารการด าเนินงาน จ านวน ๑ ตู้ ศาสนา 

ของกองการศึกษา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตู้เก็บเอกสารแบบ ๔ ล้ินชัก 3,400 3,400 3,400 3,400 กองการศึกษา

ส านักงาน เอกสารการด าเนินงาน จ านวน ๑ ตู้ ศาสนา 

ของกองการศึกษา และวัฒนธรรม

๑๒ แผนงานสังคม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ ตู้เก็บเอกสาร จ านวน ๒ ตู้ 11,000 11,000 11,000 11,000 กองสวัสดิการ

สงเคราะห์ ส านักงาน เอกสารการด าเนินงาน สังคม

ของกองสวัสดิการสังคม

๑๓ แผนงานสังคม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดท า เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 23,000 23,000 23,000 23,000 กองสวัสดิการ

สงเคราะห์ คอมพวิเตอร์ ระบบข้อมูลฯ เอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง สังคม

รายงานต่างๆ เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน ๑ เคร่ือง

และบริการประชาชน  เคร่ืองพมิพแ์บบต่างๆ 

จ านวน ๑ เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อพน่หมอกควัน เคร่ืองพน่หมอกควัน          118,000 118,000 118,000 118,000 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข การเกษตร ควบคุมโรคไข้เลือด จ านวน ๒ เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ออก

๑๕ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดหาคอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบคุ 21,000 21,000 21,000 21,000 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข คอมพวิเตอร์ ทดแทนเคร่ืองเดิมที่ จ านวน ๑ เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

ใช้งานมานาน

๑๖ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการพมิพ์ เคร่ืองพมิพเ์อกสาร         7,900 7,900 7,900 7,900 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข คอมพวิเตอร์ งานเอกสาร จ านวน ๑ เคร่ือง และส่ิงแวดล้อม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บเอกสารให้ ตู้เก็บเอกสาร (ชนิดเหล็ก)    5,500 5,500 5,500 5,500 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ส านักงาน เปน็หมวดหมู่ แบบ ๒ บานเปดิ จ านวน ๑ หลัง และส่ิงแวดล้อม

๑๘ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อจัดเก็บเอกสารให้ ตู้เก็บเอกสาร (ชนิดเหล็ก)    7,900 7,900 7,900 7,900 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ส านักงาน เปน็หมวดหมู่ แบบ ๔ ล้ินชัก จ านวน ๑ หลัง และส่ิงแวดล้อม

๑๙ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกใน โต๊ะท างาน จ านวน ๑ ตัว 4,500 4,500 4,500 4,500 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ส านักงาน การปฏิบติังาน และส่ิงแวดล้อม

๒๐ แผนงาน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกใน เก้าอี้ท างาน จ านววน ๒ ตัว 4,000 4,000 4,000 4,000 กองสาธารณสุข

สาธารณสุข ส านักงาน การปฏิบติังาน และส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

             เป้าหมาย            
   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๑ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ส ารองไฟฟา้ เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ๘๐๐ VA 3,000 3,000 3,000 3,000 กองส่งเสริม

คอมพวิเตอร์ ที่ต้องการระยะเวลา จ านวน ๑ เคร่ือง การเกษตร

นานขึ้น มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่อ้ยกว่า 

๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

สามารถส ารองไฟฟา้ได้

ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๒๒ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการบนัทกึ  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 26,000 26,000 26,000 26,000 กองส่งเสริม

คอมพวิเตอร์ จัดเก็บการประมวลผล จ านวน ๑ เคร่ือง การเกษตร
ข้อมูลด้านการเกษตร  

รวมถึงการสืบค้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงาน

บัญชีครุภัณฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ. 08



๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒๓ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อรองรับการให้ ตู้เก็บเอกสาร  , โต๊ะท างาน 50,000 50,000 50,000 50,000 กองส่งเสริม

ส านักงาน บริการประชาชน และ , เก้าอี้ท างาน จ านวน ๑ ชุด การเกษตร

เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการด าเนินงาน

2,274,600 2,274,600 2,274,600 2,274,600

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
             เป้าหมาย            

   (ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม

แบบ ผ. 08



ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑. การพัฒนาคนและ
สังคมท่ีมีคุณภาพ 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
ส านักงานปลัด 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

ส านักงานปลัด 

๒. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็น 
อยู่ของประชาชนให้
เข็มแข็ง 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองสวัสดิการ
สังคม 

รักษาความสงบ
ภายใน 
 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 
สาธารณสุข กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองสวัสดิการสังคม 

 
ส านักงานปลัด 

 

กองช่าง 

๓. การพัฒนาศักยภาพ
และขีดความ 
สามารถด้าน 
การเกษตร 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

๔. การพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

 

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน(ต่อ) 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๕. การส่งเสริมอนุรักษ์
และใช้พลังงาน
อย่างมีคุณค่า 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

ส านักงานปลัด 

เคหะและชุมชน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

กองช่าง 

๖. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางทาง
การตลาดและ
เชื่อมโยงสู่ประเทศ
ในประชาคม
อาเซียน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

๗. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๘. การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี
ประสิทธิภาพ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด  
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งอง

ชุมชน 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักงานปลัด   
กองคลัง 

 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม ๘ ๔ ๙ ๗ ๗ 
 



3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
จากการสอบความคิดเห็นและความพึงพอในการกรอกแบบสอบถาม จ านวน 283 คน โดยสรุป  

ปรากฏว่า 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  มีความพอใจระดับพอใจ ร้อยละ 68 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีความพอใจระดับพอใจ ร้อยละ 66 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมมีความพอใจระดับพอใจ  ร้อยละ 61 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะมีความพอใจระดับพอใจ   ร้อยละ 72 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความพอใจระดับ พอใจ  ร้อยละ 66 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดมีความพอใจระดับ พอใจ ร้อยละ 68 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีความพอใจระดับ 

พอใจ ร้อยละ 62 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีความพอใจระดับพอใจ  ร้อยละ 63 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีความพอใจระดับพอใจ  ร้อยละ ๖๘ 

 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน ประจ าปี 255๘มีข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองบัวบานโดยเรียงจากประเด็นความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

๑. ทุกโครงการอยากให้ชุมชนมีรายได้จาการด าเนินโครงการ เช่น เป็นลูกจ้างแรงงาน 
๒. ระยะเวลาในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อ

ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่ ที่ท าการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ 
๓. ควรเน้นโครงการที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตรให้

ครอบคลุมพ้ืนที่และเพียงพอต่อการเกษตร 
๔. อบต.ควรเข้ามีส่วนร่วมและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพให้ได้คุณภาพและรูปแบบที่ทันสมัย

สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
๕. อยากให้ อบต.เข้ามาติดตามผลของโครงการหลังเสร็จสิ้นไปแล้ว เช่น  เมื่อเวลาผ่านไป1ปี โครงการ

ดังกล่าวเป็นอย่างไร หรือโครงการน้ าประปา ควรมีการตรวจสอบสภาพน้ า คุณภาพน้ าเพราะบางครั้งน้ าประปาเกิด
เป็นสีน้ าตาล 

๖. ก่อนด าเนินโครงการอยากให้เจ้าหน้าที่ อบต.เข้ามาชี้แจงและอธิบายรายละเอียดให้กับชาวบ้าน
โดยตรง 

๗. ส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น สื่อการเรียน การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๘. ในกรณีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานนั้น ขอให้ระบุด้วยว่าโครงการอะไรอยู่ในข้ันตอนไหน

บ้างเพ่ือจะพอทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ 

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



ส่วนที ่๕ การตดิตามและประเมนิผล
             ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จ านวน
โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็
จ านวน
โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็
จ านวน
โครงการ

คิดเปน็ งบประมาณ คิดเปน็

1.การพฒันาคุณภาพชีวติ สังคม
และความเปน็อยู่ของประชาชนให้
เข้มแข็งและยั่งยืน

๔๗ 36.43 2,654,600.00 5.39 23 43.40 1,179,600.00 25.43 19 46.34 843,317.40 42.04

2.การพฒันาศักยภาพและขีด
ความสามารถด้านการเกษตร

๖ 4.65 4,766,000.00 9.68 2 3.77 310,000.00 6.68 1 2.44 300,000.00 14.95

3.ด้านการพฒันาเศรษฐกิจและการ
ทอ่งเทยีว

8 6.20 605,000.00 1.23 5 9.43 100,000.00 2.16 5 12.20 95,636.00 4.77

4.ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเปน็ศูนย์กลางทาง
การตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประชาคมอาเซ่ียน

35 27.13 35,209,320.00 71.51 0 0 0 0 0 0 0 0

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน

4 3.10 315,000.00 0.64 3 5.66 125,000.00 2.69 3 7.32 121,730.00 6.07

6.การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี มี
ประสิทธภิาพ

29 22.48 5,687,400.00 11.55 20 37.74 2,924,400.00 63.04 13 31.71 645,535.00 32.18

รวม ๑๒๙ 49,237,320.00 53 4,639,000.00 41 2,006,218.40

อนุมัติงบประมาณ เบกิจ่าย
ยุทธศาสตร์

แผนการด าเนินการทั้งหมด



             ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

1. โครงการปอ้งกันอัคคีภยัและการใช้ถังดับเพลิง 100 16 32,100.00 32,100.00

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและความเปน็อยู่ของประชาชนใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน

ชื่อโครงการ
เปอร์เซ็นต์การ

ด าเนินการ
ระยะเวลาการด าเนินการ

(วัน)
วงเงนิตามสัญญา

(บาท)
เบกิจ่าย
(บาท)

2. โครงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนเพื่อปอ้งกันและลดอบติุเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

100 14 12,414.00 12,414.00

3. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในมหามงคล
เฉลิมพระชนพรรษา 5 ธนัวาคม

100 45 49,222.00 49,222.00

4. โครงการวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 100 58 40,900.00 40,900.00
5. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าป ี2559 100 29 99,930.00 99,930.00
6. โครงการประเพณีลอยกระทง ประจ าป ี2558 ( งบประมาณป ี59) 100 136 97,841.00 97,841.00
7. โครงการปั่นจักยานเพื่อการทอ่งเที่ยวต าบลหนองบวับาน 100 14 4,950.00 4,950.00
8. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 100 55 99,547.00 99,547.00
9. โครงการต้ังจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน เพื่อปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปใีหม่ 2559

100 7 4,914.00 4,914.00

10. โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันทเ์พื่อการปฏรูิป 100 15 28,400.00 28,400.00
11. โครงการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวับาน 100 7 250.00 250.00
12. โครงการกิจกรรมวนัสตรีสากล ต าบลหนองบวับาน 100 7 35,000.00 35,000.00
13. โครงการสืบสานประเพณีไทย หว่งใยผู้สูงอายุ 100 7 49,950.00 49,950.00
14. โครงการงานวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ 2559 100 37 99,982.00 99,982.00
15. โครงการรณรงค์ปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 100 14 59,642.40 59,642.40
16. โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา 100 7 1,400.00 1,400.00
17. โครงการรณรงค์และปอ้งกันโรคพษิสุนัขบา้ 100 7 49,980.00 49,980.00
18. โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพสตรีต าบลหนองบวับาน 100 22 49,800.00 49,800.00
19. โครงการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชนต าบลหนองบวับาน 100 36 27,095.00 27,095.00



             ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)

20. โครงการก่อสร้างทา่สูบน้ าสระตอยาง 100 30 300,000.00 300,000.00

ชื่อโครงการ
เปอร์เซ็นต์การ

ด าเนินการ (วัน) (บาท) (บาท)

การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

ระยะเวลาการด าเนินการ วงเงนิตามสัญญา เบกิจ่าย

21. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้จันทน์ 100 15 19,990.00 19,990.00
22. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพจักสานเส้นพลาสติก 100 8 19,680.00 19,680.00

25. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภณัฑ์ใช้ในครัวเรือน 100 15 20,000.00 20,000.00

23. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาดดอกหญ้า 100 15 19,670.00 19,670.00
24. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพจักสานตระกร้ายางพารา 100 15 16,296.00 16,296.00

28. โครงการกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) 100 7 1,800.00 1,800.00

26. โครงการขุดลอกแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 100 30 100,000.00 100,000.00
27. โครงการคลองสวย น้ าใส คนไทยมีความสุข 100 21 19,930.00 19,930.00

4,050.00
32. โครงการปรับปรุงและต่อเติมหอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บวับาน

100 30 149,500.00 149,500.00

29. โครงการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพ 100 7 4,305.00 4,305.00
30. โครงการอนุรักษแ์ต่งกายผ้าไหม สืบสานวฒันธรรมไทย ในชุมชน 100 14 4,300.00 4,300.00

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเทยีว

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน

การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ

35. โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบวับาน

100 150 298,380.00 298,380.00

33. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 100 7 7,000.00 7,000.00
34. โครงการก่อสร้างปา้ยเพื่อการประชาสัมพนัธข์้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 100 30 30,000.00 30,000.00

31. โครงการประชาคมหมู่บา้นเพื่อจัดท าแผนพฒันาสามปี 100 21 4,050.00



             ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ
เปอร์เซ็นต์การ

ด าเนินการ (วัน) (บาท) (บาท)
36. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้างของ อบต.ระดับ
อ าเภอ และศูนย์ประสานงาน อปท.(ส านักงานส่วเสริมการปกครองทอ้งถิ่น อ.จัตุรัส)

100 12 32,000.00 32,000.00

ระยะเวลาการด าเนินการ วงเงนิตามสัญญา เบกิจ่าย

37. โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 100 7 16,000.00 16,000.00
38. โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 100 7 16,000.00 16,000.00

รวม

41. โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 แผนงานเคหะ
และชุมชน

100 7 52,000.00 52,000.00

2,006,218.40 2,006,218.40

39. โครงการจัดหาระบบคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 100 7 16,000.00 16,000.00
40. โครงการจัดหาคอมพวิเตอร์ ประจ าปงีบประมาณ 2559 100 7 16,000.00 16,000.00
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