
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 



 
คํานํา 

   
 

ด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และ
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนน้ัน   

 

ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตําบล
สนวน  จึงต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้  โดยได้ดําเนินการตามข้ันตอน  ดังน้ี  

๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่
เก่ียวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน    
มาพิจารณา  ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอแนะผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

๔.  กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติละประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
   

  บัดน้ี  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ในคราวประชุม  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  2/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสนวน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดําเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 
   

                                                                             องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
                      

 
   
 



สารบญั 
 

เรื่อง                   หน้า 
                      
ส่วนที่  ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน                 ๑ – ๑๑ 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                 12 – 46 
  
ส่วนที่  ๓  การนําแผนพฒันาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏบิตั ิ           47 

๑.  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผ. ๐๑)          ๔๘ – ๕๐ 
๒.  รายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่น  (แบบ ผ. ๐๒)         ๕๑ – ๑๐๖ 
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ส่วนที่  ๔  การตดิตามและประเมินผล                          ๑๔๔ – ๑๔๘ 
  
ภาคผนวก   
 

 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

   

แผนพฒันาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรมัย์ 
------------------------------------------- 

 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
  ๑.ด้านกายภาพ 
     ๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลสนวน  จัดต้ังเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  เมื่อวันที่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๓๙   ตามพระราชกฤษฎีกาที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา   ฉบับพิเศษเล่มที่  ๑๐๓  ตอนที่  ๑๙๔  ลงวันที่  ๗  พฤศจิกายน ๒๕๓๙   ด้วยพ้ืนที่   ๓๑  
ตารางกิโลเมตร 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน เป็น ๑ ใน ๘  ตําบลของอําเภอห้วยราช   จังหวัด
บุรีรัมย์   ห่างจากที่ว่าการอําเภอห้วยราช ประมาณ   ๒.๕  กิโลเมตร   ตามถนนสายห้วยราช – บ้านปรือ   
ต้ังอยู่บ้านเลขที่  ๑๒๘  หมู่ที่  ๒   ตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
 
 
 
 
 



๒ 
 

   

   ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
   ภูมิประเทศของตําบลสนวน  ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  มีลักษณะ
สภาพพ้ืนที่เป็นที่เนินสูงสลับที่ราบโล่ง 
      ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช้ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังน้ี
   ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง
แล้ง บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หรือเรียกว่าพายุฤดูร้อน อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง   
๓๕ – ๔๐ องศา 
   ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วง พฤษภาคม – ตุลาคม แต่ 
อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งอาจนานประมาณ ๒ -๓ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน 
   ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงเดือนตุลาคม
นานราว ๑ – ๒ สัปดาห์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน  อาจเริ่มมี
อากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 
   ๑.๔  ลักษณะของดิน 
      ลักษณะดินโดยทั่วไปมีสภาพเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งมีหินภูเขาไฟ บางแห่งใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียว 
 ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
      ๒.๑ เขตการปกครอง 
    องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีพ้ืนที่ทั้งหมด  
๑๙,๓๗๕ ไร่ หรือประมาณ  ๓๑  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๒  ของพ้ืนที่ทั้งหมดในอําเภอห้วยราช 
ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๒  หมู่บ้าน  
 
                    อาณาเขตตดิต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลห้วยราช     อําเภอห้วยราช        จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลสวายจีก     อําเภอเมือง            จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสองช้ัน     อําเภอกระสัง         จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลอิสาน     อําเภอเมือง            จังหวัดบุรีรัมย์ 

         
การปกครองตําบลสนวน แบ่งการปกครองเป็น   ๑๒  หมู่บ้าน  ซึ่งจํานวนหมู่บ้านในตําบล

สนวนเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเต็มทุกหมู่บ้าน  ดังต่อไปน้ี 
หมู่ที่   ๑   บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่   ๗  บ้านโคกกลัน                               
หมู่ที่   ๒     บ้านสนวนนอก  หมู่ที่   ๘  บ้านพลวงน้อย 

 หมู่ที่   ๓ บ้านสนวนใน  หมู่ที่   ๙  บ้านระกา 
 หมู่ที่   ๔ บ้านแซะซอ  หมู่ที่   ๑๐  บ้านหนองโพธ์ิ 
        หมู่ที่   ๕ บ้านสวายจีกน้อย หมู่ที่   ๑๑  บ้านหนองบัว 

หมู่ที่   ๖          บ้านจบก                    หมู่ที ่  ๑๒   บ้านโคกสุวรรณ    
 
  



๓ 
 

   

  ๒.๒ การเลือกต้ัง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีจํานวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ัง  จํานวน  ๔,๕๑๓  คน หน่วยเลือกต้ังทั้งหมด  ๑๒  หน่วย  ดังน้ี 
 

หน่วย
เลือกต้ังที่ 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที ่ ที่ต้ังหน่วย ระยะทาง (กม.) 
ถึงที่ทําการ อบต. 

จํานวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกต้ัง 

๑ บ้านสวายจีกน้อย ๑ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 242 
๒ บ้านสนวนนอก ๒ ศาลากลางหมู่บ้าน ๒.๐ 488 
๓ บ้านสนวนใน ๓ ศาลากลางหมู่บ้าน ๒.๐ 728 
๔ บ้านแซะซอ ๔ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 394 
๕ บ้านสวายจีกน้อย ๕ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 305 
๖ บ้านจบก ๖ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 623 
๗ บ้านโคกกลัน ๗ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 338 
๘ บ้านพลวงน้อย ๘ ศาลากลางหมู่บ้าน ๖.๐ 440 
๙ บ้านระกา ๙ ศาลากลางหมู่บ้าน ๖.๐ 207 
๑๐ บ้านหนองโพธ์ิ ๑๐ ศาลากลางหมู่บ้าน ๓.๐ 226 
๑๑ บ้านหนองบัว ๑๑ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 313 
๑๒ บ้านโคกสุวรรณ ๑๒ ศาลากลางหมู่บ้าน ๔.๐ 209 

 
  จํานวนผู้มีสทิธิ์เลือกตัง้  (เม่ือวันที่ ๑๙  ตลุาคม  ๒๕๕๖) 

- จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ๓,๙๔๒  คน 
- จํานวนผู้มีสิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ๓,๙๔๒  คน 

 
จํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง (ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๖) 

- จํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังนายกองค์การบริหารส่วนตําบล      ๓,๕๗๐  คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๖ 
- จํานวนผู้มาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 3,570 คน คิดเป็นร้อยละ๙๐.๕๖ 

 
๓.  ประชากร 
     ๓.๑ ข้อมลูเก่ียวกับจํานวนประชากร 

 จากข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31  เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒ (ข้อมูลจากสํานักงาน
ทะเบียนอําเภอห้วยราช)  มีจํานวนประชากร  จํานวนทั้งสิ้น  5,576   คน  แยกเป็นชาย  2,718    คน               
หญิง   2,858   คน   มีจํานวนครัวเรือน  1,432   ครัวเรือน  สามารถแยกจํานวนประชากรเป็นรายหมู่บ้านได้
ดังน้ี 

 
 

 
 

 
 



๔ 
 

   

หมู่บา้น หมู่ที่
จํานวนประชากร 

รวม (คน)
จํานวน 
ครัวเรือน 

 
 ชื่อผู้นาํหมู่บา้น ชาย  (คน) หญงิ(คน)

สวายจีกน้อย ๑ 149 148 297 78 นายสมบัติ     สุมรมัย์ 
สนวนนอก ๒ 303 320 623 169 นายบุญทิพย์  กะรัมย์ 
สนวนใน ๓ 463 495 958 285 นายสมชาติ   เพ็ชรเลิศ 
แซะซอ ๔ 247 268 515 111 นายทวย     ฉมิประโคน 
สวายจีกน้อย ๕ 187 217 404 104 นายชนะ      สุมหิรญั 
จบก ๖ 262 241 503 129 นายวีสาม   ศษิฐ์จันทร ์
โคกกลัน ๗ 200 227 427 114 นายมลเทียน  กิชัยรัมย์ 
พลวงน้อย ๘ 284 293 577 139 นายฉลอง    กอยรัมย์ 
ระกา ๙ 125 147 272 75 นายสุชาติ   นิพันธ์รัมย์ 
หนองโพธ์ิ ๑๐ 161 137 298 72 นายนพศร    เพชรเลิศ 
หนองบัว ๑๑ 208 220 428 93 นายสุทิน      สุมหิรญั 
โคกสุวรรณ ๑๒ 129 145 274 63 นายสิงห์       สุมรัมย์ 

รวม ๑๒ ๒,718 ๒,๘58 5,576 1,432  
 

ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ป ี

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 

จํานวนประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน (เปรียบเทียบย้อนหลัง  5 ปี) 
2557 2558 2559 2560 2561 

ชาย   
(คน) 

หญิง   
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย  
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ชาย   
(คน) 

หญิง 
(คน) 

สวายจีกน้อย ๑ 141 144 146 149 153 146 152 147 148 148 

สนวนนอก ๒ 308 314 308 310 306 312 305 314 305 314 

สนวนใน ๓ 455 481 462 490 465 488 464 490 461 489 

แซะซอ ๔ 249 272 251 266 245 267 253 269 253 269 

สวายจีกน้อย ๕ 186 215 192 211 195 209 194 209 185 213 

จบก ๖ 265 246 266 247 268 243 267 246 272 244 

โคกกลัน ๗ 204 233 201 235 197 236 198 237 200 235 

พลวงน้อย ๘ 277 276 285 285 283 293 282 294 277 294 

ระกา ๙ 126 136 127 140 124 141 124 142 124 143 

หนองโพธ์ิ ๑๐ 155 129 158 129 157 131 156 132 161 138 

หนองบัว ๑๑ 197 220 200 217 201 224 201 225 209 223 

โคกสุวรรณ ๑๒ 123 136 124 139 206 144 125 225 130 145 

รวม ๑๒ 2,192 3,299 2,817 2,711 2,729 2,834 2,719 2,850 2,725 2,855 



๕ 
 

   

๓.2  ช่วงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากรองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสนวน 
ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 
จํานวนประชากรเยาวชน 593 588 อายุตํ่ากว่า 18 ปี 
จํานวนประชากร 1,777 1,788 อายุ 18 – 60 ปี 
จํานวนประชากรผู้สูงอายุ 340 481 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,710 2,857 ทั้งสิ้น    คน 
 

            ข้อมลูจากสํานักงานทะเบียนอําเภอห้วยราช ณ เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 
 

   ๔.  สภาพทางสังคม 
     ๔.๑  การศึกษา 

                 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ยังไม่มีโรงเรียนในสังกัด แต่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรมพัฒนาชุมชน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซะซอ) จํานวน ๑  แห่ง  ศูนย์เด็กก่อน
เกณฑ์   ที่ร่วมกันบริหารจัดการกับกรมศาสนา (ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดช่างหิน)  จํานวน ๑ แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   ที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนจัดต้ังขึ้นเอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน) 
จํานวน ๑  แห่ง  

ข้อมูลเดก็ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ภายในตําบลสนวน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
บ้านแซะซอ 

ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ 
ก่อนอนุบาล 5 10 15  

รวม  5 10 15  
     
ช่ือศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์  
วัดช่างหิน 

ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ 
ก่อนอนุบาล 10 15 25  

รวม  10 15 25  
 
ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสนวน 

ช้ัน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหตุ 
ก่อนอนุบาล 22 17 39  

รวม  22 17 39  
 

        ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน มีความพร้อมทางด้านการศึกษาสูง  มีสถานศึกษา
ที่ต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่จํานวน ๓  แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน ๑ แห่งและโรงเรียน
ประถมศึกษา จํานวน ๒ แห่ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถ
ปรับตัวได้เท่าทันความเจริญด้านต่าง ๆ ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว 
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ข้อมูลนกัเรียนในโรงเรียนเขตตําบลสนวน จํานวน ๓ โรงเรียน ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 
ชื่อโรงเรียน ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหต ุ

วัดบ้านสวายจีกน้อย อนุบาล ๑ - - -  
อนุบาล ๒ 4 5 9  
อนุบาล 3 9 4 13  

ป. ๑ 9 7 16  
ป. ๒ 5 8 13  
ป. ๓ 10 9 19  
ป. ๔ 5 5 10  
ป. ๕ 11 7 17  
ป. ๖ 7 8 15  

รวมทั้งหมด 59 53 112  
วัดบ้านสนวน อนุบาล ๑ - - -  

อนุบาล ๒ 22 14 36  
อนุบาล 3 13 21 34  

ป. ๑ 9 17 36  
ป. ๒ 11 12 23  
ป. ๓ 15 10 25  
ป. ๔ 14 9 23  
ป. ๕ 14 10 24  
ป. ๖ 47 18 47  

รวมทั้งหมด 115 111 226  
 

ชื่อโรงเรียน ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม หมายเหต ุ
บ้านจบก อนุบาล ๑ - - -  

อนุบาล ๒ 1 - 1  
อนุบาล 3 - 1 1  

ป. ๑ 1 3 4  
ป. ๒ 1 - 1  
ป. ๓ 5 1 6  
ป. ๔ 3 2 5  
ป. ๕ 1 5 6  
ป. ๖ 1 3 4  

 รวมทั้งหมด 13 ๑5 28  
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  ๔.๒  สาธารณสุข   
          โ ร ง พ ย า บ า ล ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล ส น ว น   จ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ห มู่ ที่ 
๑,๒,๓,๔,๕,๗ ,๘,๑๐,๑๑,๑๒  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเกตุใต้  รับผิดชอบหมู่ที่ ๖,922               
ในการให้บริการประชาชนให้คําแนะนําด้านสุขภาพต่างๆ  ให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับการบริการหรือรักษาจะเป็น
โรคที่ไม่ร้ายแรงมากนัก หากเป็นโรคที่ร้ายแรงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลห้วยราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ประจําอําเภอ  และโรงพยาบาลประจําจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปหน่วยการให้บริการสาธารณสุขประกอบด้วย 

  -     โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพประจําตําบล  จํานวน   ๒    แห่ง
  -     ศูนย์สาธารณสุขมลูฐานประจําหมู่บ้าน  จํานวน  ๑๒  แห่ง 

  -     อาสาสมัคร(อสม.) ประจําหมู่บ้าน  จํานวน   92   คน 
-     อัตราการมีและใช้ส้วมราดนํ้าครบทุกครัวเรือน  

  ๔.3  อาชญากรรม 
   ตําบลสนวนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น สว่นมากจะเป็นการทะเลาะวิวาทของเยาวชน
ในระหว่างหมู่บ้านในตําบล  ซึ่งผู้นําชุมชนมีการเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 
 
  4.4  ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดเป็นวิกฤตของชาติที่ทุกรัฐบาลต้องกําหนดให้เป็นนโยบายหลักและ
วาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานมีหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมอืทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้จัดทําแผนดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ร่วมกับอําเภอห้วยราช และจังหวัดบุรีรัมย์  ในการจัดกิจกรรมบําบัดฟ้ืนฟูและส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติดตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง จํานวน  6 ราย แต่ปัญหาที่สําคัญคือผู้
ติด ผู้เสพยา ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ยอมรับว่าตนเองคือผู้เสพ ผู้ติดยา ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้ข้อมูลมา  แต่ทั้งน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้ดําเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกพลังสังคม 
ในการป้องกันยาเสพติด เช่น จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด(สนวนเกมส์) กิจกรรมค่ายเด็กและเยาวชนร่วมใจ
ต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนในพ้ืนที่ 
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

      องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังน้ี 
๑. ดําเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒. ประชาสัมพันธ์การมีบัตรของผู้พิการ 
3. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๔. ดําเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนสนวน       

  5. การดําเนินการกิจการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
  6. โรงเรียนขยับวัย (โรงเรียนผู้สูงอายุ) 
 
  5.  ระบบบริการพืน้ฐาน 
     5.1  การคมนาคมขนส่ง 
   องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนมีทางคมนาคมที่ใช้เป็นเสน้ทางหลักในการสัญจรไปมา
ของราษฎรในตําบลและพ้ืนที่ใกล้เคียงรวมทั้งหมด  ดังน้ี 
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1. ถนน 
- ลาดยางภายในหมู่บ้าน  จํานวน   11  เสน้  ระยะทาง    25.64    กม. 
- คอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน   29  เส้น  ระยะทาง    26.17    กม. 
- หินคลุก/ถนนดิน    จํานวน   58  เส้น  ระยะทาง    16.66    กม. 

2. สะพาน 
- สะพานข้ามลําห้วย    จํานวน     2  แห่ง      ได้แก่ 

สะพานหมู่ 1   จํานวน  1  แห่ง    
สะพานหมู่ 2   จํานวน  1  แห่ง 

- สะพานข้ามคลองส่งนํ้าชลประทาน จํานวน  5  แห่ง  ได้แก่ 
สะพานหมู่ 3   จํานวน  1  แห่ง 
สะพานหมู่ 5   จํานวน  1  แห่ง 
สะพานหมู่ 7   จํานวน  2  แห่ง 
สะพานหมู่ 11  จํานวน  1  แห่ง 

     5.2  การไฟฟ้า 
   ปัจจุบันมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 12 หมู่บ้าน  จากการขยายเขตไฟฟ้าปี 2558 – 2559    
ทําให้มีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน คิดเป็นประมาณร้อยละ 98 ส่วนอีกร้อยละ 2 เป็นหลังคาเรือนที่อยู่ห่างไกล
จากชุมชนเน่ืองจากการขยายออกไปอยู่ทําไร่ทํานาสวนเกษตร  แต่ยังมีปัญหาอยู่คือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการได้ทั่วถึงครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  เน่ืองจากงบประมาณที่มีอย่างจํากัด 

          -โคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  รวมทั้งหมด   217  จุด 
 5.3  การประปา 
       ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนไม่มีกิจการประปาเป็นของตนเอง  มีประปาใน

หมู่บ้านซึ่งเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและการมการปกครอง 
จํานวน  10  แห่ง  โดยประชาชนบริหารจัดการเองในชุมชน  แบ่งเป็น  ดังน้ี 

- ประปาผิวดิน  ได้แก่  หมู่ที่ 2,3,6,11 
- ประปาบาดาล ได้แก่  หมู่ที ่4,5,7,8,9,10 

            ประชาชนในหมู่บ้านตําบลมีแหล่งนํ้าในการอุปโภค – บริโภค ประมาณร้อยละ 95 
    5.4  โทรศพัท์ 

        ในปัจจุบันมีการสื่อสารใช้โทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยในทุกหลังคาเรือน  จึงไม่มีตู้โทรศัพท์
สาธารณะให้บริการในพ้ืนที่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 - หอกระจายข่าวไร้สาย เพ่ือการนําบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ครบ 12 หมู่บ้าน 
 - มีบุรุษไปรษณีย์ในตําบล รับส่ง-เอกสาร  จํานวน  1  นาย 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 
   6.1  การเกษตร 
  การประกอบอาชีพของประชาชนชาวตําบลสนวน  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา  ได้แก่ การปลูกข้าว  เป็นการเพาะปลูกแบบด้ังเดิมโดย
อาศัยนํ้าจากธรรมชาติเป็นสําคัญ 
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   6.2  การประมง 
 (ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนไม่มีการประมง) 
   6.3  การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเช่น

การเลี้ยงสัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ สุกร โค กระบือ ไว้บริโภคและจําหน่าย 
   6.4  การบริการ 
 -  รีสอร์ท  จํานวน      1   แห่ง 
 -  บ้านให้เช่า  จํานวน     4   แห่ง 
   6.5  การท่องเที่ยว 
 - หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม  บ้านสนวนนอก   หมู่  2  จํานวน   1   แห่ง 
 - หมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถีโดยชุมชนบ้านสนวนใน หมู่  3 จํานวน   1   แห่ง 

    6.6 อุตสาหกรรม 
        - โรงสีข้าว  จํานวน      5   แห่ง 
           -  โรงงานเย็บผ้า  จํานวน       1   แห่ง 
          6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การพาณิชย์ 
  -  ร้านค้า  จํานวน    53    แห่ง 
  -  ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง  จํานวน      1    แห่ง 
  -   ร้านอาหารตามสั่ง จํานวน       2    แห่ง 

-   ตู้ให้บริการเติมเงิน จํานวน       11    แห่ง 
-   ป้ัมหลอด  จํานวน         1    แห่ง 

  -   อู่ซ่อมรถยนต์  จํานวน         3    แห่ง 
  -   ร้านขายผลไม้  จํานวน         1    แห่ง 
  -   ร้านขายเน้ือหมู จํานวน         2    แห่ง 
  -   ร้านรับซื้อของเก่า จํานวน         3    แห่ง 
  -   ร้านผลิตนํ้าขายนํ้า จํานวน         2    แห่ง 

-   รถดูดสิ่งปฏิกูล จํานวน         2    คัน 
กลุ่มอาชีพในชุมชน 
1. กลุ่มทอผ้าไหม   10.  กลุ่มทําอาหาร 
2. กลุ่มจักสาน    11.  กลุ่มจัดทําของที่ระลึก 
3. กลุ่มพรมเช็ดเท้า   12.  กลุ่มจาก 
4. กลุ่มทําขนมไทย   13.  กลุ่มปุ๋ยหมัก 
5. กลุ่มเตาหุงต้มประสิทธิภาพ  14.  กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ 
6. กลุ่มทําดอกไมจ้ันทน์   15.  กลุ่มปลกูผักปลอดสารพิษ 
7. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า    
8. กลุ่มดีดบ้าน 
9. กลุ่มดนตรีไทย 
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                          6.8  แรงงาน 
 จากการสํารวจข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน  ประจําปี 2561  พบว่าแรงงาน 

อายุ 15- 59 ปี มีอาชีพและมีรายได้ คิดเป็นร้อยละ 64.36  แรงงานอายุ 60 ปีเต็มขึน้ไปอาชีพและมีรายได้ 
คิดเป็นร้อยละ 18.07 เด็กแรกเกิดถึงอายุ 14 ปี  คิดเป็นร้อยละ 17.58   แรงงานในพื้นที่ส่วนใหญจ่ะเน้นการ
ทําเกษตรกรรม  

 
  ๗.  ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
   ๗.๑ การนับถอืศาสนา 
      - ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ   ร้อยละ   ๙๙.๙๐  ศาสนาอ่ืน   ร้อนละ 0.1  
      -  วัด    จํานวน     ๓     แห่ง 

   -  ที่พักสงฆ ์   จํานวน      ๑     แห่ง 
๗.๒  ประเพณแีละงานประจําปี 
   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่  ประมาณเดือน  มกราคม 
   -  ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือน  เมษายน 
   -  ประเพณีรําตรด   ประมาณเดือน  เมษายนถึงกรกฎาคม 
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ตุลาคม 
   -  ประเพณีวันสาร์ทใหญ่ (แซนโฎนตา) ประมาณเดือน  ตุลาคม ก่อนออกพรรษา 
   -  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน  ตุลาคม พฤศจิกายน 
๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตําบลสนวนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ได้แก่  วิธีการทําเครื่องจักสานใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม เล่นเคร่ืองดนตรีไทย
วิธีการทําขนมไทย และวิธีการจับปลาธรรมชาติ 

 ภาษาถิ่น 
   - ภาษาไทย    ร้อยละ ๑๕ 
   - ภาษาไทยอิสาน (ลาว)   ร้อยละ   ๕ 
   - ภาษาไทยพ้ืนบ้าน (เขมร) ร้อยละ ๘๐ 
  ๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน

ครัวเรือนและเอาไว้จําหน่ายบ้าง  สินค้าพ้ืนเมืองได้แก่ 
   -ผ้าทอพ้ืนเมืองจากไหมและฝ้าย  เช่น ผ้าขาวม้า โสร่ง ผ้าไหม 
   -ขนมพ้ืนบ้าน เช่น ข้าวหลาม ข้าวต้มด่าง ขนมนางเล็ด 
   -เครื่องจักสานที่ทําจากไม้ไผ่ เช่น ลอบ ไซ สุ่ม ข้อง เป็นต้น 
           และโดยเฉพาะผ้าตีนแดงที่ทอจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม เป็นสินค้าพ้ืนเมืองที่สร้างช่ือเสียง

ให้แก่ตําบลสนวน 
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๘. ทรพัยากรธรรมชาต ิ
  ๘.๑ นํ้า  ที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค  เป็นนํ้าที่ได้จากน้ําฝน นํ้าดิบจากลําห้วยตลาด 

หนองนํ้า สระสาธารณะ  ซึ่งจะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบประปา  สําหรับนํ้าใต้ดินผลิตเป็นนํ้าประปา
บาดาลใช้ในการอุปโภคได้อย่างเพียงพอ  แต่ในฤดูแล้งนํ้าบริโภคไม่เพียงพอ ประชาชนก็ทําหนังสือมาขอให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนบริการส่งนํ้าให้   ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนก็ทําหนังสือประสานขอ
นํ้าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ในการไปบรรทุกนํ้ามาแจกจ่ายให้ประชาชนเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 

 ๘.๒ ป่าไม้   ในเขตตําบลสนวนไม่มีป่าไม้แต่มีป่าชุมชนในหมู่ ๔ 
  ๘.๓ ภูเขา  ในเขตตําบลสนวนไม่มีภูเขา 
  ๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในพ้ืนที่ของตําบลสนวนส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับทํานา เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า 

สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ 
ดิน นํ้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ  นํ้าในการอุปโภค-บริโภค ต้องอาศัยนํ้าฝนจากแหล่งนํ้าธรรมชาติจากลําห้วย
ตลาด หนองนํ้าธรรมชาติ สระน้ํา และน้ําบาดาล ซึ่งยังไม่เพียงพอในหน้าแล้ง นํ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มี
แหล่งนํ้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังสามารถหาแหล่งนํ้าสําหรับการเกษตรได้ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ความสัมพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ . ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทศัน ์และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ   
๑. บทนาํ 
การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้

ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับตํ่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ 
ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่
ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาค
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บริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือน
การพัฒนาของประเทศ 

นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งน้ี ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเน่ืองและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ํา ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปจัจัยและแนวโน้มทีค่าดว่าจะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ต้ังที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสําคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างย่ังยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง 
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มสําคัญที่จําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง รวมท้ังการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังน้ัน การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม
มาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น 
ทั้งน้ี การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ซึ่งจะย่ิงทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากข้ึน ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเน่ืองกับความมั่นคง
ด้านอาหารและนํ้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและ ข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สําคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากย่ิงขึ้น  

แนวโน้มเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ     ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ 
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การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรค
อุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสู่ปัญหาความ
เหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบ
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูก
ทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับตํ่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแส
โลกาภิวัตน์ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจน
และความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังน้ัน การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เก่ียวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดําเนินงานอย่างบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจําเป็นต้อง
มีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และ
การพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 

นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความม่ันคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
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ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังน้ัน ภายใต้เง่ือนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการ
พัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทศันป์ระเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมี
ความย่ังยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
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มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเช่ือมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากน้ียังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเน่ืองไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความย่ังยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรช์าต ิ
๔.๑ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 



๑๘ 
 

   

๔.๒ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม ่

๔.๓ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตทีเ่ปน็มิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 



๑๙ 
 

   

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมชิอบ 
(๗) กฎหมายมคีวามสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ได้
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโนม้ภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโนม้ภายใน  



๒๐ 
 

   

๓. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิตั ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและย่ังยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ได้
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 

  



๒๑ 
 

   

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอ้มการพฒันาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโนม้ภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโนม้ภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเปา้หมายการพฒันาในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคัง่ 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขบัเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่๑๒ สู่การปฏบิตั ิ 
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

 



๒๒ 
 

   

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ต้ัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ 

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ต้ังอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นก้ัน
พรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่
ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ต้ังแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิตํ่าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่
ป่าไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  
   ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้
ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งนํ้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี 
แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากน้ียังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง 
และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึง
ละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากน้ียังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีต้ังแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เน่ืองจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้าน
ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากว่าค่าเป้าหมาย ใน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น               
ป่าเบญจพรรณ  
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๒. โครงขา่ยคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณปูโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู่ประเทศเพ่ือน

บ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดําเนินการในภาค ได้แก่ 

รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบาง
ปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได ้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
จํานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร ๒๑.๙8 

ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉล่ียร้อยละ ๐.๓1 ตํ่ากว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 
1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของ
ประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก   

ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของ
ภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕
60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยม
ปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 
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๔.๓ การศึกษา  
   สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุก
จังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนน้ี
เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ในปี 2560 มีจานวน

โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลท่ัวไป  (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรพัยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม และภัยพบิตั ิ 
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าไม้ 

จํานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วง
ปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เน่ืองจาก การบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร 
รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟป่าเพ่ิมขึ้น

เฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕
6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยใน
ระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉล่ีย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒     
ไร่ต่อปี  

 
๖. สภาวะแวดล้อม  

๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญัหาและประเดน็ทา้ทาย 
๘. แนวคดิและทิศทางการพฒันา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ํา แอ  ดินคุณภาพตํ่า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ําซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังน้ัน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง
และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน
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ในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงที่กําลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ 
ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ํากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ ใน
ระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ
อนุภูมิภาค ลุ่มแม่นํ้าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านนํ้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ        

การดํารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ตํ่ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัว
เพ่ิมขึ้น  

๘.๓.๒ สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉล่ีย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงตํ่า
กว่า 
0.446 

ลดลงตํ่า
กว่า 
0.446 

ลดลงตํ่า
กว่า 
0.446 

ลดลงตํ่า
กว่า 
0.446 

ลดลงตํ่ากว่า  
0.446 
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8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการนํ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ

คุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ

แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

   8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยง
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
  แผนพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 (นครราชสีมา 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่าย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจําปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบ
แนวทางการกําหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวง  
ที่เก่ียวข้อง และมุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีช่ือเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยะธรรมขอม และ

สังคมเป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 

  แผนพฒันาจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดบรุีรัมย์ ( Vision )  
        “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคม สันติสขุ 9 ดี” 
 
 พนัธกิจของจังหวัดบรุีรัมย์ ( Mission )  

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๖. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ย่ังยืน มีความปลอดภัยใน ชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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 เป้าประสงคร์วม  
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
5. พัฒนาแหลง่นํ้าและคุณภาพของนํ้าอย่างสมดุล  
6. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน ร่วมของ

ประชาชนอย่างย่ังยืน 
7. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมสี่วนร่วมของประชาชน  
8. สังคมสงบสขุและอบอุ่น 
9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคณุภาพชีวิตที่ดี  
10. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย  
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ ( Strategic lssues )  
  1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ  

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้
พ้ืนฐานของการผลิตสินค้ําเกษตรปลอดภัย” 

 
 เป้าประสงค์ (Goals)  

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ อาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล  
 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10) 
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  
3. จํานวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน)  
4. จํานวนประชาชนที่รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน)  
5. มูลค่าการคา้ชายแดนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 10)  
6. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง)  
7. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่) 
8. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกรรุ่นใหมแ่ละเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่เน้น การทํา

การเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย)  
9. จํานวนกลุม่ของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพ

ในการประกอบการ (กลุ่ม)  
10. จํานวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง) 
11. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึน้  
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12. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมขึ้น  
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  
14. ร้อยละของมูลค่าการจําหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้น  
15. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของร้านอาหารท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน) 

 
กลยุทธ ์

1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน  
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของจังหวัด  
4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาสินคา้และบริการด้านการท่องเที่ยว  
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ  
8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือส่งเสริม

การท่องเที่ยว  
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 63  
11. เร่งรัดการจัดหานํ้าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการนํ้าเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์  
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก  
13. ส่งเสริมการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบครบวงจร  
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ           

กลุ่มจังหวัดอิสานใต้  
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน  
16. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร ปลอดภัย  
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
19. ส่งเสริมการน้อมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเช่ือมโยงกับแผน ชีวิตหมู่บ้าน

สันติสุข 9 ดี  
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม การเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ  
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่เพ่ือให้ได้การรับรองคุณภาพ และมาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร  
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  
 
 



๓๐ 
 

   

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 2 : ดา้นสังคมและคณุภาพชีวิต  
     "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง"  
 
เป้าประสงค์ (Goals)  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
2. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี 
 

ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย  
1. จํานวนของผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย)  
2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ร้อยละ) 
3. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
4. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน  
5. จํานวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า สู่

ตลาดแรงงาน (ราย) 64  
6. จํานวนของแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคม ตามกฎหมาย

แรงงาน (ราย)  
7. จํานวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้เสริม  
8. ร้อยละของอําเภอป้องกันควบคุมโรคเขม้แข็งอย่างย่ังยืน  
9. อัตราการต้ังครรภ์ช้าของวัยรุ่นลดลง (อายุ 15-19 ปี)  
10. ระดับความสําเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็นและ

ร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
11. จํานวนเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมและวัฒนธรรม  
12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
13. ระดับความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการ ของภาครัฐ

และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

กลยุทธ ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี  
3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์ คุณภาพทางการ

ศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ  
4. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศลีธรรมเป็นพ้ืนฐานในการดํารงอยู่ในชุมชนและ สังคมของเด็ก

และเยาวชนในทุกระดับ  
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย แรงงาน  
6. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบ ครบวงจรของ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  
         7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรค ตลอดจนการ ดูแลผู้ป่วยใน
ครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า  



๓๑ 
 

   

         8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีทาง
การแพทย์  

9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล 

สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุน พ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนเขม้แข็ง)  

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติ ในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน  
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 3 : ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

"ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  
 

เป้าประสงค์ (Goals)  
1. พัฒนาแหลง่นํ้าและคุณภาพของนํ้าอย่างสมดุล 
2. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน ร่วมของ

ประชาชนอย่างย่ังยืน  
3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมสี่วนร่วมของประชาชน  

 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย  

๑. จํานวนแหล่งนํ้าจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใช้ประโยชน์(แห่ง) 
๒. จํานวนพ้ืนที่ป่าไม้ (พ้ืนที่ป่าสงวน ป่าสาธารณะ ป่าชุมชน และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า) เพ่ิมขึ้น (ไร่)  
๓. จํานวนชุมชนที่ดําเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้น กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน  
๔. อัตราการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะชุมชนลดลง  
๕. จํานวนชุมชนที่ส่งเสริมการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
๖. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเช้ือ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง  
๗. จํานวนพ้ืนที่เผาในที่โล่งของจังหวัดลดลง  
๘. จํานวนพ้ืนที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขปัญหาและ ประชาชนท่ี

ได้รับผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา  
๙. จํานวนพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  

 
กลยุทธ ์ 

1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการนํ้าภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้น กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งนํ้าและการจัดการแหล่งนํ้าโดยการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและ
เครือข่ายประชาสังคม 



๓๒ 
 

   

3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้น การใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืนและชาญฉลาด  

 4. ส่งเสริมให้ เกิดชุมชน ต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

 5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เป็นหน้าที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย์  

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  

7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ต้ังแต่ต้นทาง ถึงปลายทาง 
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 66  

8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ 4 : ดา้นรกัษาความมั่นคงและความสงบ 

 “บรุีรัมย์สันตสิุข 9 ด”ี  
 

เป้าประสงค์ (Goals)  
1. สังคมสงบสขุและอบอุ่น  
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคณุภาพชีวิตที่ดี  
๓. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย  

 
ตัวชี้วัด/คา่เปา้หมาย  

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย  
2. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตาม แนวทางประชารัฐ 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแล อย่าง
ต่อเน่ือง ๔. ระดับความสําเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
๕. ระดับความสําเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ ปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๖. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน ภายใน

จังหวัดบุรีรัมย์  
๗. ระดับความสําเร็จของการจัดต้ังเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๘. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการจัดต้ังชุดเฉพาะกิจตําบล  
๙. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างย่ังยืน  
1๐. ระดับความสําเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม  
1๑. ระดับความสําเร็จของการผนึกกําลังประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนเพ่ือสนับสนุนการ ป้องกันประเทศ  
1๒. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
1๓. ระดับความสําเร็จในการจัดต้ังเครือข่ายข่าวภาคประชาชนเพ่ือความม่ันคง  
1๔. ระดับความสําเร็จของการขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
1๕. ระดับความสําเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับ ความมั่นคง

ของชาติ  



๓๓ 
 

   

กลยุทธ์  
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพ่ิม   

จํานวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบ เรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน หมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง

ย่ังยืน 67  
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ

ภายหลังจาการบําบัดฟ้ืนฟู  
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีประ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความ สมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้า ไปเก่ียวข้อง

กับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด  
6. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ 

และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปช่ันและการแสวงหาผลประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ  
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด  
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็น หมู่บ้านมั่นคง

และสงบสุข  
9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  
11. สร้างจิตสํานึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม กฎหมายและ

ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถาน ประกอบการและใน

ชุมชน เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม ของประชาชน

และเครือข่ายของประชาสังคม จังหวัดบุรีรัมย์กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
4 ด้าน คือ  

1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก” 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

   

๑.4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบรุีรัมย์ 
   

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรพัยากรท่องเที่ยวล้ําค่า พัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน สู่พ้ืนฐาน 
คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พนัธกิจ (Mission) 
 ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต   มีคุณธรรมและมีความสุข
ภาวะที่ดี 
 ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
 ๓. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

๔. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 ๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 
 ๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 ๘. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยคํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 ๙. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 ๑๐. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์(Strategic  Issues) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
เป้าประสงค์ (Gold) 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เขม้แข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความย่ังยืน 
๗. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

 
กลยุทธ ์ (Strategy) 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มคีวามอบอุ่น 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. สร้างค่านิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 



๓๕ 
 

   

๔. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
๕. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่ 

สมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
๗. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
๑๑. เสรมิสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
๑๒ .  ส่ง เส ริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม  ฟ้ืนฟู   และแก้ไขปัญหายาเสพติด              

ปัญหาอาชญากรรม 
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
๑๕. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑๗. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
๒. ระดับความสําเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรมแก่ประชาชน 
๓. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
๔. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
๕. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
๗. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๘. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจํานวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ตํ่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
๙. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 

 10. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)   
 ๑๑. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายใน
จังหวัด 

๑๒. ระดับความสําเร็จของการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
๑๓. ระดับความสําเร็จของกันป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 ๑๔. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจํานวนลดลง 
๑๕. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑๗. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน   



๓๖ 
 

   

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพฒันาการทอ่งเที่ยวและกฬีา 

เป้าประสงค์(Gold) 
๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
๒. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความย่ังยืน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 

 

กลยุทธ ์ (Strategy) 
๑. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 

 ๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียว 
 ๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 

๔. พัฒนาสินคา้ และบริการด้านการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 
๖. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
๗. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุล

ทางธรรมชาติอย่างย่ังยืนและเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
๘. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เพ่ือการค้า การ

ลงทุนและท่องเท่ียวแบบเต็มรูปแบบ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
๑๐. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
๑๑. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

 

ตัวชี้วัด 
๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
๒. ร้อยละของจํานวนแหล่งทอ่งเที่ยวที่ได้รับการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ 
๓. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเท่ียว 
๔. โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
๕. จํานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
๖. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๗. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว  
๘. ระดับความสําเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเน่ือง 
๙. มีศูนย์ข้อมลูการค้าการลงทุนและการท่องเท่ียว 
๑๐. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ้น 

๑๑. ระดับความสําเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 



๓๗ 
 

   

๑๒. ร้อยละสําเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 
ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพฒันาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เป้าประสงค์ (Goals)  
๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
๓. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

 
กลยุทธ์ (Steategy) 

๑. พัฒนาและส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ  เกษตรกรรมปลอดภัย 
          ๒. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ 

๓. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป

อาหาร 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสนิค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสนิค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
๙. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 

 
ตัวชี้วัด 

๑. ระดับความสําเร็จในการสง่เสริมและพัฒนาการทําการเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและ
ปลอดภัย 
๒. จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
๓. จํานวนกลุม่ของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการ

ประกอบการ 
๔. จํานวนกลุม่อาชีพที่ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพต่าง ๆ  
๕. ร้อยละของจํานวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
๖. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคม ี
๗. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
๘. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๙. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลกูพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
๑๐. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมขึ้น 
๑๑. จํานวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
๑๒. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 
 

 



๓๘ 
 

   

ประเดน็ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ การพฒันาขดีสมรรถนะองคก์ร 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 ๑. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
 ๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
 ๓. องค์กรยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 
 
กลยุทธ์ (Strategy) 
 ๑. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อสังคม 
 ๓. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
 ๔. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 
 ๕. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 
 
ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ      
 ๒. ร้อยละของบุคลากรที่มสี่วนร่วมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ 
 ๓. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทํามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
 ๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกําหนด 
 ๕. ร้อยละของความครอบคลมุ ถูกต้อง และทันสมยัของฐานข้อมูลทีส่นับสนุนยุทธศาสตร์ 
 ๖. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๗. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
 ๘. ระดับความสําเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและการพฤติมิชอบ 
 
๒. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

๒.๑ วิสัยทัศน ์
                      วิสัยทัศน์การพัฒนาของ  องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์   “อบต.สนวนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจมั่นคง   
ชุมชนเข็มแข็ง” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร ์
    คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาชนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ

รวมท้ังองค์กรต่างๆ  ที่เ ก่ียวข้อง  ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล  ๔ ด้าน  โดยมี   
รายละเอียดดังน้ี 

 
 



๓๙ 
 

   

ยุทธศาสตรท์ี๑่  ดา้น อบต.สนวนนา่อยู่ม่ีคณุธรรมชีวิตทีด่ ี
๑) ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชน 
๒) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่ 
๓) ส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
๔) ส่งเสริมและบูรณาการ  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองค์รวม 
๕) ส่งเสริมสร้างค่านิยม  จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
๖) การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตพ้ืนที่ 
๗) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสในพ้ืนที่ 
๘) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 

ยุทธศาสตรท์ี๒่ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายนํ้า ทางระบายนํ้าให้การใช้สัญจรเป็นไปด้วย

ความสะดวก 
๒) ก่อสร้างและปรับปรุงรักษา แหลางน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
๓) ขยายเขตไฟฟ้าและพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพ้ืนที่ 
๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
๕) การดูแลรักษา อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและ

ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
๖) การส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและขุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี๓่ ดา้นส่งเสริมการเกษตรและการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  ก่อสร้างและปรับปรุงรักษา แหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๒)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต 
๓)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนนํากลับมาใช้

ประโยชน์ 
๔)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรอืการดูแลรักษาต้นไม้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนสีเขียวในพ้ืนที่ 
๕)  การให้ความสาํคัญในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทําการเกษตรปลอดสารพิษ 

ยุทธศาสตรท์ี๔่  ด้านการพฒันาสมรรถนะการเมืองการบรหิารเข้มแขง็ของชุมชน 
๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจยั 

เพ่ิมพูนความรู้ 
๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปช่ัน 
๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 

     ๒.๓ เปา้ประสงค ์
     ๑)  ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
     ๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมและเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
     ๓)  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวก 



๔๐ 
 

   

    ๔)  สังคมเกษตรและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วน 
    ๖)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างสังคมน่าอยู่ 
 
    ๒.๔ ตัวชี้วัด 
   ๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนใช้บริการอย่างทั่วถึง 
   ๒) ร้อยละของประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   ๓) ร้อยละประชาชนมีรายได้พ่ึงตนเองได้มากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   ๔) ร้อยละหมู่บ้านชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอยู่อย่างสงบสุข 
   ๕) ระดับการบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
 
  ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ประชาชนมีความรู้และมีการบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน 
  ๒)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ๓)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
  ๔)  การพัฒนาเกษตรและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างย่ังยืน 
  ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น 
 

        ๒.๖ กลยุทธ ์
  ๑)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
  ๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  ๓)  ปรับปรุงโครงสร้างบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากร      

ในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
  ๔)  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย

และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันผ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

  ๕) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ 
ตามามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

   ๖) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ์สืบสาน  
ต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

  ๗)  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 

   ๘) พัฒนาของศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

   ๙) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับการจําเป็นและความ
ต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 



๔๑ 
 

   

   ๑๐)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งนํ้า สงวนและเก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภคและการ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 

   ๑๑)  พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุสาหกรรม ลดต้นทุน     
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน่ายและเพ่ืออนุรักษ์ 
และเพ่ิมช่องทางตลาด 

   ๑๒) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งนํ้า และป่าไม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสํานึก
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
    ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นเพ่ือ 

รองรับเพ่ือการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
   ๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
   ๔)  การกําจักขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 
   ๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนงานได้ ดังนี้ 

๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๒) แผนงานการรักษาสงบภายใน 
๓) แผนงานการศึกษา 
๔) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๕) แผนงานสาธารณสุข 
๖) แผนงานสังคมสังเคราะห์ 
๗) แผนงานเคหะและชุมชน 
๘) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
๙) แผนงานการเกษตร 
๑๐) แผนงานงบกลาง 
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๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
           การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบล 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทางยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์
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๓.การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถ่ิน 
๓.๑ การวิเคราะหก์รอบการจัดทาํยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน พ.ศ ๒๕๕๘ ในการ

นําผลการพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเน่ืองมาจากมีแผนโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาตําบลประจําปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง  ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจํากัดไม่เพียงพอแก่การบริการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทําให้ประสิทธิภาพของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถนําเนินได้ตามแผน  แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาและโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังน้ี 

 
           ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  
       ๑. จุดแข็ง (S: Strength) 

๑) ทําเลที่ต้ังมีความเหมาะสมทางด้านคมนาคม ระยะเวลาทางห่างจากตัวอําเภอ ๒ กิโลเมตร ห่างจาก
ตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๒ กิโลเมตร การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วด้วยรถโดยสารประจําทางและรถไฟจาก
จังหวัดบุรีรัมย์มาลงตัวอําเภอห้วยราช 
          ๒) กลุ่มสตรีตําบลสนวนมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าในยามว่างจากฤดูกาลทํานา 
   ๓) มีอาหารอร่อยประจําถิ่น เช่น ข้าวหลาม ขนมกระยาสารท ขนมเถาเครือ แกงกล้วย ดักแด้ ขนมจีน
นํ้ายา ส้มตําดักแด้ แกงกะทิดอกแคป่า (ปะกาจะเนียง) 

 ๔) มีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน เช่นรําตรด รํากันตรึม รําอันเร รํากลองยาว 
           ๕) มีรีสอร์ทพักในหมู่บ้านที่ทันสมัย 
     ๖) มีหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม 
           ๗) มีปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลากหลาย 
          ๘) มีการประสานการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับหมู่บ้านและหน่วยงานในพ้ืนที่ 
  9) มีพ้ืนที่กว้างขวาง สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได้ 
  

๒.จุดอ่อน (W: Weakness) 
๑) รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

          ๒) ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะค่อนข้างยากจน 
          ๓) สภาพภูมิอากาศท่ีมีความแห้งแล้ง 
          ๔) หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีพ้ืนที่แบ่งเป็นคุ้มมอยู่ห่างกัน ทําให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต้องใช้
งบประมาณจํานวนมาก โครงสร้างพ้ืนฐานและการสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอครอบคลุม เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ 
นํ้าประปา ระบบระบายนํ้า เป็นต้น 

5) ความเปลี่ยนแปลวิถีชีวิต สังคมเมืองอย่างต่อเน่ืองมีการเคลื่อนย้ายแรงงานจํานวนมาก 
6) ชุมชนมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความสะอาด ความ

เป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดการขยะมูลฝอย เป็นต้น 
 

๓. โอกาส (O: Opportunity) 
๑) เป็นพ้ืนที่การคมนาคมที่มีความสะดวก เช่ือมต่อกับอําเภอและจังหวัดข้างเคียง 
 ๒) สามารถส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนตําบล 
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         ๓) ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมเขื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด 
         ๔) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
         ๕) พ้ืนที่มีการขยายตัวของชุมชนพักอาศัย และภาคพาณิชยกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 

๔. ข้อกําจัด (T: Threat)  
๑) พ้ืนที่มีความแห้งแล้ง 

    ๒) มีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
          ๓) ที่ดินการเกษตรกรรมขาดความอุดมสมบูรณ์ 
          ๔) เศรษฐกิจในภาพรรวมของประเทศ ส่งผลกระทบต่อปริมาณรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้ในการบริหารงาน 
               โดยจากการวิเคราะห์ Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองค์การบริการส่วนตําบล ในปีที่ผ่านมา มีการ
พัฒนาท้องถิ่นในระบบก้าวหน้าในหลายๆด้าน คือ มีความเจริญขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่รายได้ในการจัดเก็บเอง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสนวน เช่น ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ไม่มีเพ่ิมขึ้น ทําให้รายได้ที่
องค์การบริการส่วนตําบลจัดเก็บเอง มีจํานวนน้อยมาก ส่วนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ  มีการแบ่งส่วน
ราชการการบริหารงานอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งส่วนราชการเป็น ๑ สํานัก ๖ กอง คือ สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา กองสวัสดิการและสังคม และกองส่งเสริมการเกษตร โดยมีการมอบ
อํานาจหน้าที่และการตัดสินใจจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
สนวน  มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๓ อัตรา (รวมพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง) โดยมีการควบคุมการ
ทํางานทั้งระบบของ องค์การบริหารส่วนตําบล มีระบบควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนตําบล แต่การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เน่ืองจากตําแหน่งงานในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงอย่างหน่ึง        
การจัดต้ังงบประมาณและการใช้งบประมาณจ่ายประจําปี  มีความสอดคล้องและสมดุลกัน มีระบบพ้ืนฐานข้อมูลของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล ( อินเทอร์เน็ตตําบล) และระบบ LAN พร้อมทั้งมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม่ว่า
จะเป็นระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS 
(การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ  EGP (การจัดซื้อจัดจ้าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ INFO (ฐานข้อมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX ๓๐๐๐ (โปรแกรมผ่านภาษี) 
ระบบ SIS (ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท้องถิ่น) ระบบ CCIS (ข้อมูลสารสนเทศทางการการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ระบบ ELE (ข้อมูลการเลือกต้ัง) ระบบ CMSS (การบันทึกอัตราข้อมูลกําลัง) และมีเครื่องมือเคร่ืองใช้อุปกรณ์
สําหรับใช้ในการทํางานเพียงพอต่อความต้องการในการทํางาน 
                ในปัจจุบันการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย์ มีแผนที่มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและ
กีฬาและผู้นําด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมสู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ประชาสังคม มีความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  บริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
                   โดยพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลสนวนปัจจุบันเน้นการพัฒนาภาพชีวิตของประชาชน   เป็นหลัก 
ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะห์ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข พร้อมทั้งดูแล
ความเรียบร้อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของคนในตําบล  รวมถึงการเช่ือมโยงการเข้าร่วมการดําเนินงานที่จะ
นําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 
 



๔๕ 
 

   

๓.๒ การประเมินสถานการณส์ภาพแวดลอ้มภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

                     ในการจัดทาํแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ด้าน สถานการณภ์าพ
แวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณ ของ

ปญัหา/ 
ความต้องการ  

พืน้ทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

อบต.สนวนน่าอยู่
มีคณุภาพชีวิตที่
ด ี

๑) เด็กและผู้สงูอายุ
บางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง 
และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

มีรายได้ในการเลี้ยง
ชีพอย่างเพียงพอ 

- ผูสู้งอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ผูสู้งอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

2) ศลิปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนในมาก    

ให้มีการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นไม่ให้
ถูกลืมเลือน 
 

ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆเพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต  ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่
ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการ
ท่องเที่ยว 

1) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพ่ิมมากขึ้นและ
ไม่สามารถดําเนินการ
ได้เน่ืองจาก
งบประมาณไม่
เพียงพอ 

- เส้นทางคมนาคม - เขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้าส่องสว่าง - ทางและท่ี
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุได้ 

3) แหล่งนํ้าสําหรับ
อุปโภค – บริโภคยังไม่
พอเพียง 

- แหล่งนํ้าในการ
อุปโภค – บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนมีแหล่งนํ้า
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ  



๔๖ 
 

   

 
 

ด้าน สถานการณภ์าพ
แวดล้อม 

ภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปญัหา/ 

ความต้องการ  

พืน้ทีเ่ป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

ส่งเสริมการเกษตร
และอนุรกัษ์ 
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ขาดแคลนแหล่งนํ้า
ในการเกษตร 
 

- แหล่งนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค – บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- ประชาชนมีแหล่ง
นํ้าและมีนํ้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ราคาผลผลิตข้าว
ตกตํ่า    

- ประกันราคา
ผลผลิต 
-รวมกลุ่มมีอํานาจ
ต่อรอง 
 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่ 

- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 

3) เมล็ดพันธ์ข้าวและ
พันธ์พืชราคาแพง 

รณรงค์ผลิตพันธ์พืชดี
ในชุมชน 

- เกษตรกรใน
พ้ืนที่  

- เมล็ดพันธ์ข้าวและ
พันธ์พืชราคาถูกลง 

ด้านการพฒันา
สมรรถนะการเมือง
การบรหิารและ
ความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 

1) ประชาชนไม่รู้ไม่
เข้าใจในขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของ 
อบต. 

- สร้างความรูค้วาม
เข้าใจในอํานาจ
หน้าที่ของ อบต. 

- ประชาชนใน
ตําบลสนวน 

- ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ของอบต.  
มากขึ้น 

2) การบรรจุโครงการ
กิจกรรมในแผนพัฒนา
มากเกินไป 

- ควรช้ีแจงทําความ
เข้าใจเลือกเฉพาะ
โครงการจําเป็น
เร่งด่วนก่อนเสมอ 

- พ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล 

- สามารถดําเนิน
โครงการได้ตรงกับ
ความต้องการ
เร่งด่วน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

   

ส่วนที่ 3 
 
 

๑.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนบัสนุน 

1 อบต.สนวน 
น่าอยู่มีคณุภาพชีวิต
ทีด่ ี

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การดําเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
กองสาธารณสุข 

อบต.สนวน 
กรมกิจการ
เด็กและ
เยาวชน 
พม.จังหวัด 
 
 

2 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-การรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ 
กองส่งเสริม
เกษตร 

-อบต.สนวน 
 
-กรมส่งเสริมฯ 
-อบจ. 
 

3 ส่งเสริมการเกษตร
และการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข 
 -แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุข
กองส่งเสริม
การเกษตร 
กองช่าง 

อบต.สนวน 

4 การพฒันาสมรรถนะ
การเมืองการบรหิาร
ความเข้มแขง็ของ
ชุมชน 
 

- บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและ
สังคม 
-การดําเนินงานอ่ืน 
 

-แผนงานบริหารท่ัวไป 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 
กองช่าง 
 

อบต.สนวน 

การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏบิัต ิ



 
 
 

แบบ ผ.01 
 

 บญัชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)   

สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนนิการเอง 
 

 
 
 
 
 

48        



          2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตร์ อบต.สนวน น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป  -  - 3 52,000         5 142,000 3 810,000     3 486,000     14 1,490,000     
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 580,000      6 619,000       8 820,000 9 830,000     8 820,000     36 3,669,000     
1.3 แผนงานการศึกษา 10 4,658,000   10 4,588,000    10 4,658,000 10 4,658,000  10 4,658,000  50 23,220,000   
1.5 แผนงานสาธารณสุข 42 1,536,140   42 1,346,140    43 1,616,040 42 1,536,140  42 1,536,140  211 7,570,600     
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 300,000      9 410,000       9 410,000 9 410,000     9 410,000     42 1,940,000     

1.7 แผนงานงบกลาง 6 10,197,000  6 10,197,000  6 10,202,000 6 10,202,000  6 10,202,000 30 51,000,000   

รวม 69 17,271,140  76 17,212,140  81       17,848,040  79         18,446,140 78 18,112,140 383 88,889,600  
2) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 20,000        1 20,000         1 20,000        1 20,000       1 20,000       5 100,000        
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 795,000      8 775,000       8 875,000 8 875,000     8 875,000     40 4,195,000     
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน 5 810,000      7 1,810,000    11 2,771,535 6 910,000     5 900,000     34 7,201,535     
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6 1,100,000   11 5,883,000    35 17,911,900.45 8 2,790,000  6 1,250,000  66 28,934,900   

รวม 20 2,725,000  27 8,488,000    55       21,578,435.45     23         4,595,000  20 3,045,000 145 40,431,435  
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ยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3) ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.5 แผนงานสาธารณสุข 2 150,000      6 220,000       6 270,000      6 270,000     5 260,000     25 1,170,000     
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000        1 20,000         1 20,000        1 20,000       1 20,000       5 100,000        
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน  -   - 4 1,370,000    5 1,650,000   2 550,000     1 50,000       12 3,620,000     
1.9 แผนงานการเกษตร 15 740,000      15 600,000       15 670,000      15 670,000     15 670,000     75 3,350,000     

รวม 18 910,000     26 2,210,000    27       2,610,000   24         1,510,000  22 1,000,000 117 8,240,000    
4) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมือง
การบริหารและความเข้มแข็งของชุมชน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 8 500,000      8 774,000       8 1,154,000   8 1,154,000  8 1,154,000  40 4,736,000     

รวม 8 500,000     8 774,000      8         1,154,000   8           1,154,000  8 1,154,000 40 4,736,000    
รวมทั้งสิ้น 115 21,406,140  137      28,684,140   171      43,190,475  134        25,705,140 128      23,311,140 685     142,297,035  
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รวม 5 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565



 
 

 

แบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1..เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

กฏหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล  ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

และประชาชนตําบลสนวน

เพื่อให้ความรู้ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้างพนักงานจ้างและ

ประชาชนตําบลสนวน

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้างพนักงาน

จ้างและประชาชน

ตําบลสนวน

 -  - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้าง พนักงาน

จ้างประชาชนได้รับ

ประโยชน์

สํานักปลัด

๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนา

องค์ความรู้ให้แก่บุคลากร

ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสนวน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารงานและการให้

บริหารราชการ

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้างพนักงาน

จ้างและประชาชน

ตําบลสนวน

 -  -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้าง พนักงาน

จ้างประชาชนได้รับ

ประโยชน์

สํานักปลัด

๓ โครงการส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในการป้องกัน

การทุจริต

เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ 

ความเข้าใจ หลักธรรม 

และปลูกจิตสํานึกมุ

คุณธรรม จริยธรรม

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้างพนักงาน

จ้างและประชาชนตําบล

สนวน

 -  - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 90 ผู้บริหาร 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ท้องถิ่น พนักงานส่วน

ตําบล ลูกจ้าง พนักงาน

จ้างประชาชนได้รับ

ประโยชน์

สํานักปลัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1..เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๔ อุดหนุนโครงการศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอ

ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อปฏิบัติการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น อําเภอห้วยราช

ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 8

 แห่ง

 - 19,000 19,000  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชน ตําบลสนวน

ได้รับข้อมูล หนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้องรวดเร็ว

เทศบาลตําบล

โคกเหล็ก 

(สํานักปลัด)

๕ อุดหนุนโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กิจกรรม:อบรมให้ความรู้ตาม

แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ตาม

แผนยุทธศาสตร์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด มี

ส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 

ป้องกันการแพร่ระบาดยา

เสพติด

8 ตําบล 80 หมู่บ้าน 

อําเภอห้วยราช

 - 25,000 25,000  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชน ตําบลสนวน

ได้รับข้อมูล หนังสือสั่ง

การที่เกี่ยวข้องรวดเร็ว

ที่ทําการ

ปกครองอําเภอ

ห้วยราช ฝ่าย

ความมั่งคง 

(สํานักปลัด)

6 อุดหนุนโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม:

การจัดหาวัสดุตรวจสารเสพติด

และอุปกรณ์เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติด

ยาเสพติด เข้ารับบําบัดรักษา 

ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อจัดหาวัสดุตรวจสารยา

เสพติดและอุปกรณ์

สําหรับค้นหาผู้เสพติด เข้า

รับการบําบัด รักษาฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

กลุ่มเด็ก เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชน กลุ่มว่างงาน

 กลุ่มอาชีพรับจ้าง 

หรือประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงทั่วไป

 - 8,000 8,000  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ได้ค้นหาผู้เสพติดเข้ารับ

การบําบัด รักษา ฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพ

ติด

ที่ทําการ

ปกครองอําเภอ

ห้วยราช ฝ่าย

ความมั่งคง  

(สํานักปลัด)
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1..เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อแจกจ่ายน้ําอุปโภค-

บริโภค แก่ราษฎรที่

ประสบปัญหาภัยแล้ง

ประชาชนที่ประสบ

ปัญหาภัยแล้ง จํานวน

 ๑๒ หมู่บ้าน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่

เดือดร้อน

ประชาชนบรรเทาและ

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

สํานักปลัด

๘ โครงการจัดการระบบจราจร เพื่อพัฒนาระบบจราจรให้

สร้างความปลอดภัยแก่

ประชาชน

ติดตั้งกระจกโค้งจราจร

 สัญญาณไฟจราจร 

ฯลฯ ม.๑-๑๒

๙๐,๐๐๐ ๑๐๔,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ร้อยละประชาชน

ได้รับความปลอดภัย

ประชาชนได้รับความ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

๙ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและฝึกอบรม 

อปพร.เพิ่มเติม

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและฝึกอบรมอป

พร.เพิ่มเติม

 อปพร. 50 คน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละของสมาชิก 

อปพร.ได้รับ

ประโยชน์

พัฒนาศักยภาพด้านการ

ป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและฝึกอบรม 

อปพร.เพิ่มเติม

สํานักปลัด

๑๐ โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่สงกรานต์

และประเพณีสําคัญของ

ท้องถิ่นและทางราชการ

เพื่อการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วง

เทศกาลปีใหม่สงกรานต์

และประเพณี

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนที่ใช้รถใช้

ถนน

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ได้รับความปลอดภัย

สํานักปลัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1..เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ โครงการอบรมการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนน

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่

ประชาชน ด้านการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนตําบลสนวน

 จํานวน 100 คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของนักเรียน

 นักศึกษา 

ประชาชน ได้รับ

ประโยชน์

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน มีความรู้

ความเข้าใจด้านการ

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

สํานักปลัด

๑๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยและการ

ฝึกอบรมการกู้ชีพ กู้ภัย 

(OTOS) อบต.สนวน

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

การป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยและการ

ฝึกอบรมการกู้ชีพ กู้ภัย 

(OTOS)

อปพร. 50 คน  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - ร้อยละของอปพร. 

ได้รับประโยชน์

อปพร.ได้รับความรู้ความ

เข้าใจในด้านการกู้ชีพ

กู้ภัย

สํานักปลัด

13 โครงการอบรมและรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยา

เสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันยา

เสพติด

เดินณรงค์ป้องกันยา

เสพติดร่วมกับชุมชน

และโรงเรียน

 -  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนไม่ยุ่ง

เกี่ยวกับยาเสพติด

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การต่อต้านยาเสพติ

สํานักปลัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1..เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ โครงการฝึกอบรมการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัย

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับความรู้และเตรียมตัว

ในการรับมือเหตุฉุกเฉิน

ประชาชนตําบลสนวน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจในการป้องกัน

อัคคีภัย

สํานักปลัด

๑๕ อุดหนุนโครงการประชาคม

หมู่บ้าน ชุมชน (ต่อต้านยา

เสพติด) มุ่งพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายา

เสพติดในหมู่บ้าน

ผู้นําหมู่บ้าน ประชาชน

ในพื้นที่ตําบลสนวน

 - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ผู้นําหมู่บ้าน 

ประชาชน ได้รับ

ประโยชน์

สามารถป้องกันแก้ไข

ปัญหาการแพร่ระบาด

ในหมู่บ้าน

สํานักปลัด

56

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม(นม)

เพื่อให้เด็กและนักเรียนมี

สุขภาพอนามัยและ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

สนับสนุนอาหารเสริม

(นม)แก่โรงเรียนชั้น

อนุบาล ถึง ป.6 และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ภายในตําบลสนวน

๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยของเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดได้รับอาหาร

เสริม (นม)

เด็กและนักเรียนมี

สุขภาพอนามัยและ

ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

17 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพ

แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบ 5 หมู่

สนนับสุนงบประมาณ

แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 3 แห่ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,00 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยของ

จํานวนเด็กเล็ก

กลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดได้รับอาหาร

กลางวัน

เด็กเล็กและนักเรียนมี

สุขภาพอนามัยและ

ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง

กองการศึกษา ฯ

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

สนวน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่มี

บรรยากาศที่ดี

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 3 แห่ง ได้รับการ

พัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตําบลสนวน ให้น่าอยู่มี

บรรยากาศที่ดี

กองการศึกษาฯ

19 โครงการพัฒนาศักยภาพ

ครูผู้สอนปฐมวัย

เพื่อครูผู้สอนปฐมวัยมี

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

ครูผู้สอนผ่านการ

พัฒนาศักยภาพ

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ จํานวนครูผู้สอน

ปฐมวัยมีศักยภาพ

เพิ่มมากขึ้น

ครูผู้สอนปฐมวัยมี

ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรมแก่ผู้บริหาร 

สมาชิก อบต. พนักงาน 

ลูกจ้าง เด็กและเยาวชน 

ประชาชน ตําบลสนวน

ผู้บริหาร สมาชิก อบต.

 พนักงาน ลูกจ้าง เด็ก

และเยาวชน ประชาชน

 ตําบลสนวน

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายเข้า

ร่วมอบรมฯ

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. 

พนักงาน ลูกจ้าง เด็ก

และเยาวชนตําบล

สนวนมีคุณธรรมและ

จริยธรรม

กองการศึกษาฯ

21 โครงการฝึกอบรมผู้ปกครอง

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เพื่อจัดฝึกอบรมผู้ปกครอง

ให้มีความรู้ความเข้าใจใน

การเตรียมความพร้อมเด็ก

สู่อาเซียน

ผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 3 แห่ง

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ผู้ปกครองได้รับ

ประโยชน์

ผู้ปกครองมีความรู้ความ

เข้าใจในการเตรียม

ความพร้อมเด็กสู่อาเซียน

กองการศึกษาฯ

22 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคาร

สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ปรับปรุงศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กจํานวน 3 แห่ง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 3 แห่ง

ปรับปรุงอาคารสถานที่ 

ศพด.

กองการศึกษาฯ

23 โครงการจัดงานวันเด็ก

แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

เด็กเข้าใจ ภูมิใจตระหนัก

ถึงความสําคัญของเด็ก

เด็กในพื้นที่ อบต.สนวน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

70

เด็กเห็น ความสําคัญใน

บทบาทหน้าที่ของการ

เป็นเด็กดีของสังคมและ

ประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม

ศักยภาพผู้นําชุมชนและ

ผู้สนใจด้านภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษแก่ผู้นํา

ชุมชนและผู้สนใจเพื่อการ

ท่องเที่ยวสู่อาเซียน

จัดฝึกอบรมด้านการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ให้แก่ผู้นําชุมชนและ

ผู้สนใจทั่วไปในตําบล

สนวน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละผู้นําชุมชน

และผู้สนใจทั่วไปใน

ตําบลสามารถพูด

สื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้นําชุมชนและผู้สนใจ

ทั่วไปในตําบลสามารถ

พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

ได้

กองการศึกษาฯ

25 อุดหนุนโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวัน

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี

สุขภาพแข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบ 5 หมู่

อุดหนุนงบประมาณให้

โรงเรียนจํานวน 3 แห่ง

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยเด็ก

นักเรียนได้รับ

สารอาหารครบ 5 

หมู่

เด็กนักเรียนมีสุขภาพ

แข็งแรงและได้รับ

สารอาหารครบ 5 หมู่

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการจัดอบรมป้องกัน

เด็กจมน้ําพร้อมจัดทําป้าย

เตือน

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ให้ระวังเด็กจมน้ําพร้อม

จัดทําป้ายเตือนให้ระวัง

การเล่นน้ําตามสระน้ํา

สาธารณะ

ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน

 พร้อมป้ายเตือน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละที่ลดลงของ

จํานวนเด็กจมน้ํา

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนมี

ความรู้ในการป้องกัน

และระวังไม่ให้จมน้ํา

กอง

สาธารณสุขฯ

27 โครงการณรงค์และป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

เพื่อควบคุมและป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

รณรงค์ ป้องกันและ

ควบคุมโรครวมถึง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

 และการแพทย์ฯลฯ

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละที่ลดลงของ 

จํานวนคน

ไข้เลือดออก

ควบคุมและป้องกันโรค

ไข้เลือดออกได้

กอง

สาธารณสุขฯ

28 โครงการส่งเสริมแผน

สุขภาพชุมชน

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี

ดําเนินการตาม

โครงการหมู่ที่ 1-12

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนที่มี

สุขภาพดีขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

29 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในตําบลสนวน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในตําบลสนวนให้ดู

สวยงามสะอาดตา

ปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในตําบลสนวน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน

หมู่บ้านที่ได้

ดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

ตําบลสนวนให้ดู

สวยงามสะอาดตา

กอง

สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 

อบต.สนวน

เพื่อดําเนินการระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน(กู้ชีพ กู้ภัย

 1669)บริการประชาชนผู้

เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ 

เหตุอื่นๆ

ประชาชนตําบลสนวน ๘๕๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ

ประชาชนได้รับ

บริการครบ100%

ประชาชนได้รับบริการ 

การแพทย์ฉุกเฉินได้

อย่างทั่วถึง

กอง

สาธารณสุขฯ

31 โครงการฝึกอบรม

อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้

ผู้สมัครร่วมโครงการ

จัดอบรมให้กับ

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

 -  - ๘๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของจํานวน

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

32 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน

ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บ้าฯ

เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการ

เอาใจใส่ดูแลได้รับวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ

ขึ้นทะเบียนสัตว์ และลด

ความเสี่ยงของประชาชนใน

พื้นที่ตําบลสนวน

สุนัขและแมวได้รับ

วัคซีนป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ตําบลสนวน

๔๖,๑๔๐ ๔๖,๑๔๐ ๔๖,๑๔๐ ๔๖,๑๔๐ ๔๖,๑๔๐  ร้อยละ 80 สุนัข

และแมว  ได้รับ

วัคซีน ไม่มีโรคพิษ

สุนัขบ้าเกิดขึ้นใน

เขตพื้นที่ ตําบล

สนวน

สุนัขและแมวไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ได้รับวัคซีน 

ไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า

เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ 

ตําบลสนวน

กอง

สาธารณสุขฯ
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

33 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านสวาย

จีกน้อย หมู่ 1

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

34 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 1

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

35 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

สวายจีกน้อย หมู่ 1

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านสวาย

จีกน้อย หมู่ 1

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน

สนวนนอก หมู่ 2

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

37 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านสนวนนอก หมู่ 2

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

38 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

สนวนนอก หมู่ 2

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านสนวน

นอก    หมู่ 2

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

63

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

39 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านสนวน

ใน หมู่ 3

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

40 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านสนวนใน      หมู่ 3

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

41 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

สนวนใน หมู่ 3

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านสนวนใน

 หมู่ 3

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

64

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม        

บ้านแซะซอ หมู่ 4

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

43 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านแซะซอ หมู่ 4

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

44 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

แซะซอ หมู่ 4

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านแซะซอ

 หมู่ 4

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

65

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 อุดหนุนการพัฒนาระบบ

สุขาภิบาลในโรงเรียนและ

ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี บ้านสวายจีกน้อย

 หมู่ 5

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน

เด็กนักเรียน ประชาชน ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ เด็กนักเรียน 

ประชาชน

เด็กนักเรียน  ประชาชน

 มีความรู้ความเข้าใจ

ระบบสุขาภิบาลใน

โรงเรียนและชุมชน

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

46 อุดหนุนโครงการรณรงค์และ

แก้ไขปัญหายาเสพติด TO Be 

Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

 บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 5

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

47 อุดหนุนการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี บ้านสวายจีกน้อย หมู่ 5

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านสวาย

จีกน้อย  หมู่ 5

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

66

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านจบก 

หมู่ 6

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ     

30-70 ปี

๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

49 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านจบก หมู่ 6

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

50 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี     

บ้านจบก หมู่ 6

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านจบก  

หมู่ 6

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

67

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

51 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน    

โคกกลัน หมู่ 7

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

52 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี     บ้านโคกกลัน หมู่ 7

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

53 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้านโค

กกลัน หมู่ 7

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้าน       

โคกกลัน  หมู่ 7

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

68

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน

พลวงน้อย หมู่ 8

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

55 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านพลวงน้อย หมู่ 8

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

56 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

พลวงน้อย หมู่ 8

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านพลวง

น้อย   หมู่ 8

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

69

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

57 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า 

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านระกา

 หมู่ 9

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

58 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านระกา หมู่ 9

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

59 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

ระกา หมู่ 9

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านระกา 

หมู่ 9

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

70

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านหนอง

โพธิ์ หมู่ 10

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

61 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 10

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

62 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

หนองโพธิ์ หมู่ 10

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้าน    

หนองโพธิ์ หมู่ ๑๐

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

71

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านมะเร็งเต้านม บ้าน

หนองบัว หมู่ 11

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

64 อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านหนองบัว         หมู่

 11

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

65 อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

หนองบัว หมู่ 11

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนหนองบัว   

หมู่ 11

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

72

วัตถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 อุดหนุนโครงการสืบสาน

พระราชปณิธานสมเด็จย่า

ต้านมะเร็งเต้านม บ้านโคก

สุวรรณ หมู่ 12

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง

โรคมะเร็งเต้านมแก่สตรี

ในหมู่บ้าน

กลุ่มสตรีอายุ 30-70 ปี ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ ๔,๖๐๐ สตรีอายุ 30 -70 ปี สตรีอายุ 30-70 ปี ใน

หมู่บ้านมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถตรวจเต้า

นมด้วยตนเอง

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

๖๗ อุดหนุนโครงการรณรงค์

และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

TO Be Number One ของ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต

นราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ

วดี บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 12

เพื่อให้เด็ก เยาวชน มี

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

วิธีการป้องกันไม่ให้ติดยา 

เด็ก เยาวชนตระหนักถึง

โทษและข้อดีข้อเสียของยา

เสพติด

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง

 ผู้นําภาคปกครอง 

ผู้นําท้องถิ่น

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เด็ก เยาวชน 

ผู้ปกครอง ผู้นําภาค

ปกครอง ผู้นําท้องถิ่น

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง 

ผู้นําภาคปกครอง ผู้นํา

ท้องถิ่น

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

๖๘ อุดหนุนการควบคุมโรคขาด

สารไอโอดีน ของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี บ้าน

โคกสุวรรณ หมู่ 12

เพื่อประชาชนในชุมชนมี

เหลือไอโอดีนไว้บริโภคใน

ครัวเรือน

ประชาชนบ้านโคก

สุวรรณ หมู่ 12

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ ประชาชนร้อยละ 

80 ได้รับประโยชน์

ประชาชนในชุมชนไม่มี

ผู้ป่วยด้วยโรคคอพอก

คณะกรรมการ

หมู่บ้าน    

(กอง

สาธารณสุขฯ)

73

วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 โครงการจัดฝึกอบรม  ค่าย

เด็กและเยาวชน

เพื่อส่งเสริมและสร้างการ

เรียนรู้ ความมีศีลธรรมเป็น

พื้นฐานในการดํารงอยู่ใน

สังคมของเด็กและเยาวชน

ทุกระดับ

ดําเนินการตาม

โครงการ ฯ ๑ ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชน   

12 หมู่บ้าน

เด็กและเยาวชนมี

ศักยภาพในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมอย่างมี

คุณภาพ

กองสวัสดิการ

สังคม

70 โครงการส่งเสริมอาชีพและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอบต.สนวน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

อาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

พื้นบ้าน

ฝึกอบรมฯและส่งเสริม

แก่ประชาชนที่สนใจ หมู่

 ๑-๑๒จํานวน ๑ อาชีพ

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของกลุ่มที่มี

รายได้เพิ่มขึ้น

สนับสนุนและส่งเสริม

อาชีพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นพื้นบ้าน

กองสวัสดิการ

สังคม

71 โครงการป้องกันภาวะเสี่ยง

โรคฯ  ในกลุ่มผู้สูงอายุ

เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงโรค

หลอดเลือดสมอง ต้อกระจก

 และเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มี

ภาวะซึมเศร้า ได้รับการดูแล

รักษาและติดตามความเสี่ยง

ต่อการฆ่าตัวตาย

กลุ่มผู้สูงอายุ ตําบล

สนวน 12 หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ 12 

หมู่บ้านได้รับการ

ดูแล

ผู้สูงอายุตําบลสนวน

ได้รับการดูแลเพื่อ

ป้องกันภาวะเสี่ยงต่อ

โรคฯ

กองสวัสดิการ

สังคม

72 โครงการ/กิจกรรมการตรวจวัด

และคัดกรอง ความผิดปกติ

หรือความบกพร่องทางการ

มองเห็น

เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และ

ผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัด

กรองความผิดปกติทาง

สายตาได้รับการดูแลและส่ง

รักษาต่อตามระบบ

ประชาชนและกลุ่ม

ผู้สูงอายุตําบลสนวน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนและ

ผู้สูงอายุ 12 หมู่บ้าน 

 ได้รับการดูแลความ

ผิดปกติด้านการ

มองเห็น

ประชาชนและผู้สูงอายุ 12

 หมู่บ้าน  ได้รับการดูแล

และรักษาความผิดปกติ

ด้านการมองเห็น

กองสวัสดิการ

สังคม

74

วัตถุประสงค์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 โครงการรณรงค์ยุติความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

ครอบครัว

เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึง

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว  ป้องกันความ

รุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

คนในครอบครัว

หมู่บ้าน 12 แห่ง  -      20,000      20,000      20,000       20,000 ครอบครัวไม่ใช้

ความรุนแรงต่อกัน

ประชาชนเห็นถึง

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครัว  ป้องกัน

ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

 และคนในครอบครัว

กองสวัสดิการ

สังคม งบพมจ.

74 โครงการศูนย์พัฒนา

ครอบครัวในชุมชนตําบล

สนวน

เพื่อให้สมาชิกในครอบครัว

ได้เรียนรู้ถึงความสําคัญ

ของครอบครัวเพื่อห่างไกล

จากยาเสพติด

ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหมู่

ละ 1 ครอบครัว

 -      20,000      20,000      20,000       20,000 12 ครอบครัว สมาชิกในครอบครัวได้

เรียนรู้ถึงความสําคัญ

ของครอบครัวเพื่อ

ห่างไกลจากยาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม งบพมจ.

75 โครงการสภาเด็กและ

เยาวชน"อาสาทําดีเพื่อ

พัฒนาสังคม"

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้

ร่วมทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคม

สภาเด็กและเยาวชน

จํานวน 30 คน

 -      50,000      50,000      50,000       50,000 เด็กและเยาวชนที่

เป็นกรรมการในสภา

เด็กและเยาวชน 30

 คน

เด็กและเยาวชนได้ร่วม

ทํากิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ต่อชุมชนและ

สังคมร่วมกัน

กองสวัสดิการ

สังคม งบพมจ.

75

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ"บุรีรัมย์สันติสุข"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๗๖ โครงการอุดหนุนกาชาด

จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่ออุดหนุนเหล่ากาชาด

จังหวัดบุรีรัมย์ในการ

บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์

อุดหนุนกาชาดจังหวัด

บุรีรัมย์ 1 ครั้ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุดกาชาด

จังหวัดบุรีรัมย์ได้

เต็มร้อย

กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์

ได้รับเงินอุดหนุนตาม

โครงการ

กองสวัสดิการ

สังคม กาชาด

จังหวัดบุรีรัมย์

๗๗ โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด

อําเภอห้วยราช

เพื่ออุดหนุนกิ่งกาชาด

อําเภอห้วยราชในการ

บริการสาธารณะแก่

ประชาชนในเขตอําเภอ

ห้วยราช

อุดหนุนกิ่งกาชาด

อําเภอห้วยราช     1 

ครั้ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุดกิ่งกาชาด

อําเภอห้วยราชได้

เต็มร้อย

กาชาดอําเภอห้วยราช

ได้รับเงินอุดหนุนตาม

โครงการ

กองสวัสดิการ

สังคม กิ่ง

กาชาดอําเภอ

ห้วยราช

76

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.10 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

78 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุ

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่มีสิทธิครบ

ทุกคน

๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ๖,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละจํานวนผู้มี

สิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ครบตามหลักเกณฑ์

ที่กําหนด

ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

79 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้

พิการที่มีสิทธิครบทุกคน

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละร้อยจํานวน

ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยัง

ชีพ

ช่วยเหลือผู้พิการให้มี

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

80 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิ 

จํานวน  2 คน

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ร้อยลร้อยจํานวนผู้

มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ให้

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองสวัสดิการ

สังคม

81 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลสนวน

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ

กองทุนสวัสดิการชุมชน

ตําบลสนวน ให้ประชาชน

ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น

ประชาชนตําบลสนวน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ดําเนินการสมทบ

เงินกองทุนฯ 1 ครั้ง

ประชาชนตําบลสนวน

ได้รับการออมเงินเพื่อนํา

เงินไปจัดสวัสดิการต่างๆ

ให้แก่ประชาชน

กองสวัสดิการ

สังคม

77

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.10 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82 เงินสมทบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ

พื้นที่

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้า

ระบบกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

 ป้องกันและฟื้นฟู

สมรรถภาพให้แก่ประชาชน

ดูแลส่งเสริมสุขภาพ 

ป้องกันและฟื้นฟู

สมรรถภาพให้แก่

ประชาชนตําบลสนวน

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ดําเนินการสมทบ

เงินกองทุนฯ 1 ครั้ง

ประชาชนตําบลสนวน 

ได้รับการดูแลสุขภาพที่

ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

83 โครงการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  วาตภัย

 อุทกภัย อัคคีภัย

เพื่อช่วยเหลือป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  วาต

ภัย อุทกภัย อัคคีภัยฯลฯ 

ให้แก่ประชาชนในตําบล

ประชาชนตําบลสนวน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชนที่ประสบ

ภัยฯ

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  

วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย

ฯลฯ

สํานักปลัด

78

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๘๔ โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมและการท่องเที่ยว 

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว

สนับสนุนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของรายได้ของ

ประชาชนจากการ

สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุน

การท่องเที่ยว

สํานักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

85 โครงการจัดงานประเพณี

ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

จัดงานประเพณีลอย

กระทง จํานวน ๑ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

โครงการที่มีการ

อนุรักษ์เกี่ยวกับ

ประเพณี ต่างๆ

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้
กองการศึกษาฯ

86 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีสงกรานต์และวัน

ผู้สูงอายุ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

จัดงานประเพณีวัน

สงกรานต์แลและวัน

ผู้สูงอายุจํานวน ๑ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

โครงการที่มีการ

อนุรักษ์เกี่ยวกับ

ประเพณี ต่างๆ

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

กองการศึกษาฯ

87 โครงการจัดงานวันสําคัญ

ทางศาสนาและวันสําคัญ

ทางราชการ

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา และวัน

สําคัญทางราชการ เช่น

เข้าพรรษาฯลฯจํานวน 

 ๔  ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

โครงการที่มีการ

อนุรักษ์เกี่ยวกับ

ประเพณีต่างๆ

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

กองการศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

88 โครงการจัดกิจกรรมเข้า

ร่วมงานประเพณีมหกรรม

ว่าวอิสาน จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน

 จํานวน ๑ ครั้ง

๗๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่

เข้าร่วมรอนุรักษ์

เกี่ยวกับประเพณี 

ต่างๆ

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

กองการศึกษาฯ

89 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติด (สนวนเกมส์)

เพื่อให้ประชาชนในตําบล

สนวนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

จัดการแข่งขันกีฬา

ระดับตําบล จํานวน ๑

 ครั้ง

๔๐๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนที่มี

ร่างกายสมบูรณ์ 

แข็งแรง

ประชาชนในตําบล

สนวนมีสุขภาพร่างกาย

แข็งแรงสมบูรณ์

กองการศึกษาฯ

๙๐ อุดหนุนการจัดงานประเพณี

 ขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์

 จํานวน ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประเพณีอันดีงาม

ยังคงอยู่คู่กับ

สังคมไทย

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

 จังหวัดบุรีรัมย์

(กองการศึกษา

ฯ)

๙๑ อุดหนุนโครงการจัดงานวัน

รัฐพิธี

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

งานวันรัฐพิธีที่สําคัญและดี

งามให้ดํารงไว้

อุดหนุนอําเภอ ห้วย

ราช จํานวน ๑ ครั้ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานรัฐพิธีที่สําคัญ

งามยังคงอยู่คู่กับ

สังคมไทย

อนุรักษ์และสืบสานงาน

วันรัฐพิธีที่สําคัญและดี

งามให้ดํารงไว้

อําเภอห้วยราช

(กองการศึกษา

ฯ)

81

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๒ อุดหนุนโครงการจัดงาน

อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

เมืองบุรีรัมย์(งานสถาปนา

เมืองแปะ)

เพื่อสร้างจิตสํานึกคน

บุรีรัมย์ให้เกิดความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน มี

ความรักชาติ รักแผ่นดิน 

เกิดความสามัคคีและ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีโบราณ

อุดหนุนจังหวัดบุรีรัมย์

 จํานวน ๑ ครั้ง

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 5,000        5,000        ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

โครงการรัฐพิธี

อนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีอันดี

งามให้ดํารงไว้

 จังหวัดบุรีรัมย์

(กองการศึกษา

ฯ)

82

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.2 ถนนหน้าวัดเชื่อมบ้าน

ยายปิ วงศ์สุวรรณ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 275 เมตร

 -    325,000 ๖๒๐,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๙๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.2 ซอยห้องเช่า อ.กิตติ

ศักดิ์ วชิรธาดากุล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 175 เมตร

 -  - ๔๒๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.2 หลังวัดสนวนนอก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 158 เมตร

 -  - ๓๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๙๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.2 ข้างบ้านนายสรเทพ 

ขะจีฟ้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 32 เมตร

 -      71,000  -  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

83

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.2 เส้นข้างวัดสนวนนอก

ด้านทิศเหนือ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 180 เมตร

 -  - ๔๓๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๙๘ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ตามซอยต่างๆ ใน ม.2

 ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในยามค่ําคืน

กองช่าง

๙๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.3ซอยคุ้มเศรษฐี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 3 เมตร        

ยาว 360เมตร

 -  -  - ๗๕๕,๐๐๐  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.3 คุ้มนอก (ประชาร่วมใจ)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 200 เมตร พร้อม

ไหล่ทาง

 -  -  - ๗๘๕,๐๐๐  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

84
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

101 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.3 คุ้มกระสังสามัคคี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 220 เมตร

 -  - ๘๒๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

102 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ตามถนนและซอยต่างๆ

 ใน ม.3 ตามจุดที่ยัง

ไม่ได้ติดตั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในยามค่ําคืน

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ถนนข้างโรงเรียนวัดสนวน 

บ้านสนวนใน  ม. ๓

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 520 เมตร

 - ๗๘๖,๐๐๐   1,034,000  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 ม.3 คุ้มโคกตาบุตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 300 เมตร

 -    629,000  -  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 4 หน้าบ้านประธาน

เพียน ถึง  สระน้ําหนองโพธิ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 3 เมตร        

ยาว 200 เมตร

 -  - ๔๖๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๐๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 4 คุ้มโคกสะอาด ต่อ

จากของเดิม ถึง สระน้ําบ้าน

นายสมัย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 250 เมตร

 -  - ๖๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 5 คุ้มโคกประดู่ เชื่อม

คุ้มกํานัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 330 เมตร

 -  - ๘๙๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๐๘ โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ 5 เพิ่มเติม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

ตามถนนและซอยต่างๆ

 ใน ม. 5 ตามจุดที่ยัง

ไม่ได้ติดตั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน      ๑ 

หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในยามค่ําคืน

กองช่าง
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๐๙ โครงการถนนดินเสริมหิน

คลุก หมู่ 5 เส้นบ้านนาย

บุญส่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 330 เมตร

 -  - ๒๙๖,๙๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 6 คุ้มหัวหนองจากบ้าน

นายลา ถึงสามแยกหน้าบ้าน

 นางยิ่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 250 เมตร

 -  - ๖๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

111 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 6 คุ้มจบกกลางจาก

หน้านายพยง กิรัมย์ ถึง สาม

แยกลาดยาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

กว้าง 4 เมตร       ยาว

 240 เมตร

 -  - 596,000  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนในพื้นที่ได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ถนนไปสํานักสงฆ์วัดวัดป่านกก

ระเรียน บ้านโคกกลัน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 250 เมตร

 - 2,822,000  -  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

87

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

113 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 7 เส้นบ้านยายชอม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 250 เมตร

 -  - ๖๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 8 บ้านพลวงน้อย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 200 เมตร

 -  - ๖๑๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๕ โครงการถนนก่อสร้างถนน 

คสล. หมู่ 9 สายหนองขี้เหล็ก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 6  เมตร        

ยาว 224  เมตร

 -  - ๘๒๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๖ โครงการถนนดินเสริมหิน

คลุก หมู่ 9 จากบ้านระกา 

หมู่ 9 ถึงบ้านจอม หมู่ 7    

ต. สองชั้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร     ยาว

 1,000  เมตร

 -  - ๔๒๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

88

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑๗ โครงการถนนดินเสริมหิน

คลุกหมู่ 9 เส้นหลัง

บ้านเลขที่ 3 นางตุ๋น โกติ

รัมย์  ถึงบ้านเลขที่ 6 นาง

เรือง เกาะรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5  เมตร       

ยาว 100  เมตร

 -  - ๑๕๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 10 ซอยนายประหยัด 

บรรลือทรัพย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 280 เมตร

 -  - ๖๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 10 ซอยนายเลือง 

ประจันบาล

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 80 เมตร

 -  - ๒๕๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 10 ทางเข้าศาลากลาง

หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 95 เมตร

 -  - ๒๗๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

89

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุก หมู่ 10 เชื่อม

หนองมโนไพร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 950 เมตร

 -  - ๓๕๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 11 พร้อมวางท่อ

ระบายน้ํา ซอยหน้าบ้านนาย

เสน่ห์ สุทธิ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ขนาด 5 x 165 เมตร

 พร้อมวางท่อระบาย

น้ําจํานวน 6 ท่อน 1 

จุด

 -  - 655,000    -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 พร้อมวางท่อระบายน้ํา หมู่

 11 ซอยหน้าบ้านนายเสนอ

 แกมรัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

และระบายน้ําให้มี

ประสิทธิภาพ

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 110 เมตร และ

วางท่อระบายน้ํา 6 

ท่อน 1 จุด

 -  - 295,000  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 11 ซอยข้างหลัง

โรงเรียนบ้านสวายจีกน้อย 

เชื่อม ม. 12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

และระบายน้ําให้มี

ประสิทธิภาพ

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 365 เมตร

 -  - ๑,๒๖๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 12 จากบ้านนางลับ ถึง

 บ้านนายสําริด ขะจีฟ้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 225  เมตร

 -  - ๖๔๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๒๖ โครงการซ่อมแซมถนน  

คสล.และลาดยางที่ชํารุดใน

พื้นที่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมถนน คสล.

และลาดยางที่ชํารุด  

หมู่ที่ 1-12

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๒๗ โครงการปรับปรุงถนน  ดิน 

ถนนลูกรัง ถนนหินคลุกที่

ชํารุดเสียหายในพื้นที่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

ซ่อมแซมถนน คสล.

และลาดยางที่ชํารุด  

หมู่ที่ 1-12

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 4 จากสี่แยกบ้าน    

นางชวน  โพธิค่า คุ้มโคก

สะอาด ถึงศาลตาคงสระ

หนองโพธิ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 300  เมตร

 -  - ๘๖๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 3 จากซอยบ้านนายเมา  

เสิศรัมย์ ถึง บ้านนายกล เกษ

รัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 100  เมตร  

พร้อมไหล่ทาง

 -  - ๒๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 3 จากซอยบ้านนาง

ล้วน เนตรประโคน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 100  เมตร 

พร้อมไหล่ทาง

 -  - ๒๘๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก ร้อย

ละประชาชนพึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.

 หมู่ 6 จากบ้านนางยิ่ง จาก

รัมย์ ถึง บ้านนางพวน  โกติ

รัมย์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 300  เมตร

 -  - ๗๔๕,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก 

ร้อยละประชาชน

พึงพอใจ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

๑๓๒ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ํา

ใต้ดิน

เพื่อน้อมนําหลัก ปรัญญา

เศรษฐกิจพอเพียง และ

ป้องกันภัยแล้งน้ําท่วมขัง

เจาะบ่อ ขนาด Ø 0.60 

เมตร ลึก 10เมตร ลงหิน

ใหญ่ คละขนาดพร้อใลง

ท่อ PVC ขนาด  Ø 3"ชั้น

 8.5 ในพื้นที่ตําบลสนวน

500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 ของ

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนในพื้นน้อมนํา

หลัก ปรัญญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และป้องกันภัย

แล้งน้ําท่วมขัง

กองช่าง

92

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๓ โครงการก่อสร้างอาคาร 

ศูนย์อปพร.

เพื่อบริการและอํานวย

ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

อาคารศูนย์อฟพร.  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ
บริการและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

กองช่าง ,

สํานักปลัด

๑๓๔ โครงการปรับปรุงและพัฒนา

ระบบไฟฟ้า

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ระบบไฟฟ้าให้มี

ประสิทธิภาพ

สํานักงานอบต. ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ
ปรับปรุงและพัฒนา

ระบบไฟฟ้าให้ดีขึ้น

กองช่าง

๑๓๕ โครงการปรับปรุงพัฒนา

และซ่อมแซมหอกระจายข่าว

ไร้สาย

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

และซ่อมแซมหอกระจาย

ข่าวไร้สายภายในตําบลให้

มีประสิทธิภาพ

หอกระจายข่าวไร้สาย

ทั้ง 12 หมู่

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนมี

ความพึงพอใจการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

หอกระจายข่าวไร้สาย

ภายในตําบลสนวนให้มี

ประสิทธิภาพ

กองช่าง

136 โครงการซ่อมแซมห้อง

ประชุม อบต.สนวน

เพื่อซ่อมแซม ห้องประชุม

อบต.สนวน

ห้องประชุม อบต.สนวน ๒๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ
ประชาชนมีความพึง

พอใจในด้านบริการ

กองช่าง

137 โครงการต่อเติมอาคาร

สํานักงาน

เพื่อต่อเติมอาคาร 

สํานักงาน อบต.

อาคารสํานักงานอบต. ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ
ปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้น กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓๘ โครงการก่อสร้างห้องน้ํา

อาคารธรรมาภิบาล

เพื่อบริการและอํานวย

ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

ห้องน้ําอาคารธรรมาภิ

บาล

 -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ
บริการและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

กองช่าง,กอง

สวัสดการสังคม

๑๓๙ โครงการปรับปรุงต่อเติม

อาคารสถานที่ศูนย์ กู้ชีพ อบต.

สนวน

เพื่อบริการและอํานวย

ความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

สถานที่ศูนย์กู้ชีพ

 -  - ๖๖,๙๐๐  -  - ร้อยละประชาชนที่มา

ติดต่อมีความพึงพอใจ

บริการและอํานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
กองช่าง,กอง

สาธารณสุขฯ

๑๔๐ อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขยาย

เขตระบบจําหน่ายเพิ่มขนาด

หม้อแปลงไฟฟ้าอบต.สนวน

ขยายเขตระบบจําหน่าย

เพิ่มขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้าอบต. สนวน

 -  - 154,634.45  -  - ร้อยละ 80 บริการ

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีความพึง

พอใจในด้านบริการ

กองช่าง

๑๔๑ โครงการปรับปรุงถนน

ภายในสํานักงาน อบต.สนวน

เพื่อปรับปรุงถนนภายใน

สํานักงาน อบต. สนวน

ถนนภายในสํานักงาน 

อบต.สนวน

 - ๔๐๐,๐๐๐    400,000  -  - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการบริการ

กองช่าง ,

สํานักปลัด

๑๔๒ โครงการซ่อมแซมถนน

สํานักงาน อบต.สนวน

เพื่อซ่อมแซมถนน

สํานักงาน อบต.สนวน

ถนนภายในสํานักงาน 

อบต.สนวน

๓๐๐,๐๐๐    400,000    100,000 100000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนในพื้นที่

ได้รับประโยชน์

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการบริการ

กองช่าง ,

สํานักปลัด

๑๔๓ โครงการปรับปรุงโรงเรือน

เกษตร อบต.สนวน

เพื่อปรับปรุงโรงเรือน

เกษตร อบต. สนวน

ปรับปรุงโรงเรือนเกษตร      10,000 ๑๐,๐๐๐      10,000      10,000  - ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนในพื้นที่

มีโรงเรือนเกษตรอบต.

สะอาดในการบริการ
กองช่าง ,กอง

เกษตร
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งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

144 โครงการฝึกอบรมการ 

บริหารจัดการขยะ

เพื่อบริหารจัดการขยะ

ภายในโรงเรียนและชุมชน

ตําบลสนวน

บริหารจัดการขยะใน

โรงเรียน 3 แห่ง และ

ชุมชนตําบลสนวน ๑๒

 หมู่บ้าน

๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของชุมชน

หมู่บ้านที่มีการ

บริหารจัดการขยะ

มูลฝอย

บริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและหมู่บ้านสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

145 โครงการปลูกป่าอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ

อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกป่า

จํานวน 1 ครั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของชุมชน

หมู่บ้านที่มีการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

กอง

สาธารณสุขฯ

146 โครงการธนาคารขยะ เพื่อรณรงค์การบริหาร

จัดการขยะรีไซเคิลและ

เพิ่มมูลค่า

หมู่บ้านละ 1 แห่ง  -      50,000      50,000      50,000       50,000 หมู่บ้านชุมชนมี

ความสะอาดมากขึ้น

การบริหารจัดการขยะรี

ไซเคิลและเพิ่มมูลค่าทํา

ให้หมู่บ้านชุมชนสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

147 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค

ไข้เลือดออก

เพื่อรณรงค์ในการป้องกัน

ดูแลรักษาบริเวณบ้านให้

ห่างกันจากโรคไข้เลือดออก

หมู่บ้าน 12 แห่ง  -      50,000      50,000      50,000       50,000 หมู่บ้านชุมชนรู้จัก

การดูแลรักษา

บริเวณบ้าน

ประชาชนในตําบลรู้จัก

การป้องกันดูแลรักษา

บริเวณบ้านให้ห่างกัน

จากโรคไข้เลือดออก

กอง

สาธารณสุขฯ

95

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.5 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔๘ โครงการ 1 อปท.1 ถนน

ท้องถิ่นใจสิ่งแวดล้อม

เพื่อกระตุ้นให้ อปท.และ

ประชาชนในพื้นที่มีส่วน

ร่วมในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมบริเวณถนน

พื้นที่ตําบสนวน  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  - ร้อยละ 90 อปท.

และประชาชนใน

พื้นที่มีความพึงพอใจ

อปท.และประชาชนใน

พื้นมีส่วนร่วมและมี

จิตสํานึกในการรักษา

ความสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

๑๔๙ โครงการ ห้องน้ําท้องถิ่น

สะอาดและปลอดภัย

เพื่อเสริมสร้างสุข อนามัย

ให้แก่ประชาชนและ

นักท่องเที่ยว

พื้นที่ตําบสนวน  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ90 อปท.

และประชาชนใน

พื้นที่มีความพึงพอใจ

ประชาชนนักท่องเที่ยว

ที่บริการห้องน้ํา

สาธารณะของ อปท.

กอง

สาธารณสุขฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

150 โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี

ด้านพลังงาน

เพื่อส่งเสริมการผลิต

เทคโนโลยีด้านพลังงาน

ฝึกอบรมฯและส่งเสริม

แก่ประชาชนที่สนใจ 

หมู่ ๑-๑๒ จํานวน ๑ 

ครั้ง

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้

ด้านเทคโนโลยีด้าน

พลังงาน

เพื่อส่งเสริมการผลิต

เทคโนโลยีด้านพลังงาน

กองสวัสดิการ

สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๑ โครงการส่งเสริมการปลูก

ต้นไม้และดูแลรักษาต้นไม้

เพื่อสร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมส่งเสริม

การปลูกต้นไม้และ

ดูแลรักษาต้นไม้    หมู่

ที่ ๑-๑๒

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนที่มี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ

สร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๕๒ โครงการปลูกหญ้าแฝก

เฉลิมพระเกียรติ

เพื่อสร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ตําบลสนวน ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนที่มี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ

สร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากร

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๕๓ โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ตําบลสนวน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนที่มี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ

สร้างจิตสํานึกการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้

กองส่งเสริม

การเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในบริเวณสํานักงาน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม

ดําเนินการตามโครงการ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ บริเวณสํานักงาน

อบต. มีความน่าอยู่

มากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ

ส่งเสริมและอนุรักษ์

ทรัพยากร ฯ

กองส่งเสริม

การเกษตร

155 โครงการรณรงค์ไถกลบตอ

ซังข้าว

เพื่อลดการเผาตอซังข้าว

ป้องกันหน้าดินเสีย รักษา

สิ่งแวดล้อม

เกษตรกรทํานา  ทุก

ครัวเรือน

     20,000      20,000      20,000      20,000       20,000 จํานวน 12 หมู่บ้าน เกษตรกรเห็นคุณค่าของ

การไม่เผาตอซังข้าว 

ป้องกันหน้าดินเสีย 

รักษาสิ่งแวดล้อม

กองส่งเสริม

การเกษตร

156 โครงการรณรงค์การทํา

เกษตรอินทรีย์

เพื่อความปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต ห่างไกลจาก

สารเคมี โดยใช้เกษตร

อินทรีย์

เกษตรกรในตําบลสนวน      20,000      20,000      20,000      20,000       20,000 หมู่บ้านชุมชนมี

ความสะอาดมากขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต ห่างไกลจาก

สารเคมี โดยใช้เกษตร

อินทรีย์

กองส่งเสริม

การเกษตร
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๕๗ โครงการฝึกอบรมอาชีพ

เกษตร

เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่ม

ทักษะด้านอาชีพเกษตร  

การปลูกผักและผลิตข้าว

พันธ์ให้แก่ประชาชน

ประชาชนและเยาวชน

ตําบลสนวน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้นของ

กลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้และเพิ่มทักษะ

ด้านอาชีพเกษตร

สามารถเพิ่มความรู้และ

เพิ่มทักษะด้านอาชีพ

เกษตรให้แก่ประชาชน

และเยาวชนตําบลสนวน

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๕๘ โครงการส่งเสริมปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการปลูกพืช

อาหารสัตว์และ

บํารุงรักษาสุขภาพสัตว์

และป้องกันและกําจัดโรค

ระบาดสัตว์

ประชาชนและเยาวชน

ตําบลสนวน

๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของกลุ่มเป้าหมายมี

ความรู้และเพิ่ม

ทักษะด้านปศุสัตว์

ส่งเสริมการปลูกพืช

อาหารสัตว์และ

บํารุงรักษาสุขภาพสัตว์

และป้องกันและกําจัด

โรคระบาดสัตว์

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๕๙ โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้

จําหน่ายเป็นรายได้เสริม

ส่งเสริมการเพาะปลูก

จํานวน ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รายได้เกษตรกรที่

ร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

เพื่อให้เกษตรกรปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไว้

จําหน่ายเป็นรายได้เสริม

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๖๐ โครงการศูนย์การเรียนรู้

ปลูกผักปลอดสารพิษ  

เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

เพื่อจัดให้มีสถานที่บริการ

และสนับสนุนให้เกษตร

ปลูกผักปลอดสารพิษ

จัดอบรม/ศึกษาดูงาน/

จัดกิจกรรม จํานวน ๑

 ครั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนตําบล

สนวน มีศูนย์การ

เรียนรู้

มีสถานที่บริการและ

สนับสนุนให้เกษตรปลูก

ผักปลอดสารพิษ

กองส่งเสริม

การเกษตร
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร 
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๑ โครงการดําเนินการตาม

กิจกรรมของศูนย์บริการและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลสนวน ตาม

ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

เพื่อดําเนินการกิจกรรม

ของศูนย์ ฯเช่น ทําปุ๋ย

อินทรีย์ การย้อมสีไหมฯ

ดําเนินการตามภารกิจ

ฯ จํานวน ๑ ครั้ง

๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของกลุ่ม เป้าหมาย

มีความรู้

ดําเนินการกิจกรรมของ

ศูนย์ ฯ เช่น ทําปุ๋ย

อินทรีย์ การย้อมสีไหมฯ

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๖๒ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง

เพื่อดําเนินการตาม

โครงการหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง

ดําเนินการตาม

โครงการ จํานวน ๑ ครั้ง

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของหมู่บ้านที่เข้า

ร่วมโครงการ

ดําเนินการตาม

โครงการฯ ได้

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๖๓ โครงการทดลองวิจัยทดสอบ

ด้านการเกษตร

เพื่อทดลองวิจัยทดสอบ

ด้านการเกษตร

ดําเนินการตาม

โครงการ จํานวน ๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เข้าร่วมโครงการ

ครบ ๑๒ หมู่บ้าน

ทดลองวิจัยทดสอบด้าน

การเกษตร

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๖๔ โครงการจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อจัดทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้

ในในครัวเรือน

ประชนชน จํานวน 

100 คน

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เข้าร่วมโครงการ

ครบ ๑๒ หมู่บ้าน

จัดทําปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ใน

ครัวเรือน

กองส่งเสริม

การเกษตร

๑๖๕ โครงการเพาะขยายและ

กระจายพืชพันธุ์ดีสู่ชุมชน

เพื่อเพาะขยายและ

กระจายพืชพันธุ์ดีสู่ชุมชน

พื้นที่ตําบลสนวน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เข้าร่วมโครงการ

ครบ ๑๒ หมู่บ้าน

เพาะขยายและกระจาย

พืชพันธุ์ดีสู่ชุมชน

กองส่งเสริม

การเกษตร
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องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๖๖ โครงการคลองสวย เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน

ในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ํา

 ลําคลอง

พื้นที่ตําบลสนวน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เข้าร่วมโครงการ

ครบ ๑๒ หมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่แก้ไข

ปัญหาน้ําแหล่งน้ํา ลํา

คลอง

กองช่าง,  

สํานักปลัด

๑๖๗ โครงการขุดลอกหนอง

กระสัง บ้านสนวนใน     

หมู่ที่ 3

เพื่อมีแหล่งน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ขนาดกว้าง 20.00 

เมตร ยาว 35.00 

เมตร  ปริมาณดินไม่

น้อยกว่า 7,200     

ลบ.ม.

 - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้มีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

๑๖๘ โครงการขุดลอกลํารางรอบ

หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3

เพื่อใช้ในการส่งน้ํา อุปโภค-

บริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

บรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน

ขนาดกว้าง 3.5 เมตร 

ยาว 2,500 เมตร  

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า   

12,860 ลบ.ม.

 - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีน้ําอุปโภค -

บริโภค เพียงพอ

กองช่าง

๑๖๙ โครงการขุดลอกหนอง     ระ

เบิก บ้านสนวนนอก   หมู่ที่

 2

เพื่อมีแหล่งน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ขนาดกว้าง 50.00 เมตร

 ยาว 150.00 เมตร  

ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 

7,720 ลบ.ม.

 -   - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้มีแหล่งน้ําใน

การอุปโภค -บริโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ อบต.ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.7 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗๐ โครงการขุดลอกหนองทํานบ

 บ้านสนวนนอก     หมู่ที่ 2

เพื่อมีแหล่งน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ขนาดกว้าง80.00 

เมตรยาว 170.00 

เมตรปริมาณดินไม่

น้อยกว่า 13,600 

ลบ.ม.

 -   - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้มีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค -บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

๑๗๑ โครงการขุดลอกหนองบ้าน

จบก หมู่ที่ 6

เพื่อมีแหล่งน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

ขนาดกว้าง 55.00 

เมตร ยาว 75.00 

เมตร  ลึก 3.00 เมตร

 - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้มีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค -บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

๑๗๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล 

บ้านหนองบัว หมู่ที่11

เพื่อมีแหล่งน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

เจาะบ่อบาดาลกรุท่อ 

PVC  ชั้น 13.5 ขนาด

 6" ลึก 80.00 เมตร

 - ๑๗๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนได้มีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค -บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

103

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..4.. การพัฒนาสมรรถนะองค์กร

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 โครงการประชาสัมพันธ์และ

การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

เพื่อประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษีและบริการ

ประชาชน

ประชาสัมพันธ์และ

บริการประชาชน 

จํานวน ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ

รายได้จากการ

จัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธ์การ

จัดเก็บภาษีและบริการ

ประชาชนได้

กองคลัง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

174 โครงการจัดประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน/

ประชาคมท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น

จัดประชุมประชาคม

หมู่บ้าน/ตําบล หมู่ ๑-

๑๒

๕๐,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ จํานวนร้อยละ70

ประชาชนที่เข้าร่วม

ประชุมประชาคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น

สํานักปลัด

175 โครงการสนับสนุนการสร้าง

ความเข้มแข็งคณะกรรมการ

หมู่บ้าน

เพื่อสนับสนุนการสร้าง

ความเข้มแข็ง

คณะกรรมการหมู่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

หมู่ 1-12

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จํานวน ๑๒ หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านมี

ความเข้มแข็งมีความรู้

ความสามารถ และเข้าใจ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

๑๗๖ โครงการเสริมสร้างการ

ปรองดองสมานฉันท์และ

ความสามัคคี

เพื่อเสริมสร้างการ

ปรองดองสมานฉันท์ และ

ความสามัคคี

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสนวน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน

ประชาชนที่ได้เข้า

ร่วมกิจกรรม

สามารถเสริมสร้างการ

ปรองดองสมานฉันท์ 

และความสามัคคีได้

สํานักปลัด

๑๗๗ โครงการปกป้องสถาบันชาติ เพื่อให้ประชาชนได้แสดง

ความรักต่อสถาบันชาติ 

และเกิดความสามัคคีใน

ชุมชน

ประชาชนได้เข้าร่วม

กิจกรรมปกป้อง

สถาบันชาติ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจํานวน

ผู้เข้าร่วมโครงการที่

มีส่วนร่วมในการ

ปกป้องสถาบันชาติ

ประชาชนมีความภูมิใจ

ในสถาบันชาติ

สํานักปลัด

105

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ. 02

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 4 ด้านการพัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารความเข้มแข็งของชุมชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

178 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน จํานวน 

100 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายที่เข้า

ร่วมครบตามเกณฑ์

ส่งเสริมการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด

สํานักปลัด

๑๗๙ โครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับยาเสพติด

เพื่อให้ประชาชนได้มี

ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน จํานวน 

100 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวนของผู้เข้าร่วม

โครงการอบรม

ประชาชนได้มีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับยา

เสพติดให้โทษ

สํานักปลัด

๑๘๐ โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง 

ผู้บริหาร /สมาชิก อบต. 

ตามที่กฏหมายท้องถิ่น

ระเบียบฯหนังสือสั่งการที่

กําหนด

ผู้บริหาร/สมาชิกอบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ๗๘๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้มีสิทธิ

เลือกตั้ง

ประชาชนมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งร้อยละ 60

สํานักปลัด
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



 

 
แบบ ผ.02/1 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพฒันาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  

โครงการที่เกินศกัยภาพองค์กรปกครองท้องถิ่น 
 
  
 

 
107 



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก คอนกรีตสายบ้านหมู่ที่ 

3,10,4 ตําบลสนวน อําเภอ

ห้วยราช เชื่อมบ้านจอม หมู่ที่

 7 ตําบลสองชั้น  อําเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 ช่วงที่ ๑ กว้าง 6 

เมตร ระยะทาง300 

เมตร    ช่วงที่ ๒ กว้าง

 6  เมตร  ระยะทาง 

3,300 เมตร

 - 16,560,000 16,560,000 16,560,000 16,560,000 มีเส้น ทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนหมู่ที่

3,10,4  ตําบล

สนวนเชื่อมบ้าน

จอม หมู่ที่ 7 

ตําบลสองชั้นได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก คอนกรีต บ้านสวายจีก

น้อย หมู่ที่ ๑ ตําบลสนวน 

อําเภอห้วยราช เชื่อมบ้าน

โคกหิน หมู่ที่ ๑๙ ตําบลสวาย

จีก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐

 เมตร ระยะทาง 

๓,๓๕๐ เมตร ไหล่

ทางกว้างข้างละ ๑.๐๐

 เมตร

 - 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

สวายจีกน้อยหมู่ที่

 1 เชื่อมบ้านโคก

หิน หมู่ที่ 19 

ตําบลสวายจีก 

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก

บ้านพลวงน้อยหมู่ที่ 8  เชื่อม

บ้านโคกมะกอก ตําบลอิสาณ 

 อําเภอเมืองบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 กว้าง ๖.๐๐ เมตร 

ระยะทาง 8,400 

เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ ๑.๐๐ เมตร

 - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

พลวงน้อยหมู่ที่ 8 

เชื่อมบ้านโคก

มะกอก ตําบลอิ

สาน ได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก  คอนกรีต สายบ้านพลวง

น้อยหมู่ที่ ๘ ตําบลสนวน 

อําเภอห้วยราช เชื่อมบ้าน

โคกมะกอก หมู่ที่ ๑๖ 

ตําบลอิสาณ  อําเภอเมือง 

จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

ผิวจราจรกว้าง ๖ 

เมตร ระยะทาง 

๓,๕๐๐ ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ ๑.๐๐ เมตร

 - 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

พลวงน้อย    หมู่ที่

 8 เชื่อมบ้านโคก

มะกอก หมู่ที่ 16

ตําบลอิสาน ได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง

109

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติกคอน กรีตสายบ้านระกา 

หมู่ที่ ๙ ตําบลสนวน อําเภอ

ห้วยราชเชื่อมบ้านเสม็ด หมู่ที่

 4 ตําบลสองชั้น อําเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 6 เมตร  

ระยะทาง 8,400 

เมตร ไหล่ทางกว้าง

ข้างละ1.00 เมตร

 - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 มีเส้น ทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

ระกาหมู่ 9 ตําบล

สนวนเชื่อมบ้าน

เสม็ด หมู่ที่ 4 

ตําบลสองชั้นได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก คอนกรีต สายบ้านสวาย

จีกน้อย หมู่ที่ ๕ ตําบลสนวน 

อําเภอห้วยราช เชื่อมคุ้ม

ระกาหมู่ที่ ๔ ตําบลสองชั้น 

อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 ผิวจราจร ๖ เมตร ช่วง

ที่ ๑ ระยะทาง ๔,๒๙๐ 

เมตร    ช่วงที่ ๒ 

ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร

  ไหล่ทางกว้างข้างละ 

๑.๐๐ เมตร

 - 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

สวายจีกน้อยหมู่ที่

 5 เชื่อมคุ้มระกา  

 หมู่ที่ 4ตําบล  

สองชั้น ได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก  คอนกรีต สายบ้านสนวน

ใน หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านโคกก

ลัน หมู่ที่ ๗ แยกบ้านหนอง

โพธิ์หมู่ที่ ๑๐ ตําบลสนวน 

อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 ผิวจราจร ๖ เมตร ช่วง

ที่ ๑ ระยะทาง ๒,๐๖๕ 

เมตร    ช่วงที่ ๒ 

ระยะทาง ๓๙๐ เมตร  

ไหล่ทางกว้างข้างละ 

๑.๐๐ เมตร

 - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้านสนวน

ใน หมู่ที่3 เชื่อมบ้าน

โคกกลัน  หมู่ที่ 7

แยกบ้านหนองโพธิ์

หมู่ที่ 10 ตําบล

สนวนได้รับความ

สะดวกปลอดภัยใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง

8 ขยายผิวจราจรไหล่ทางแอส

ฟัลติกคอน กรีตบ้านสนวน

นอก หมู่ที่ ๒ ตําบลสนวน 

อําเภอห้วยราช เชื่อมบ้าน

หนองปรือ หมู่ที่ ๓ ตําบล

สวายจีก อําเภอเมือง จังหวัด

บุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัย 

รถจักรยาน ในการ

สัญจรไปมา

ขยายผิวจราจรกว้าง 

ข้างละ ๓ เมตร 

ระยะทาง ๖,๕๐๐

 - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

สนวนนอกหมู่ที่ 2

เชื่อมบ้านหนอง

ปรือหมู่ที่3ตําบล

สวายจีก ได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองช่าง

111

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัล

ติก คอนกรีต บ้านสนวนนอก

 หมู่ที่ ๒ เชื่อมบ้านแซะซอ 

หมู่ที่ ๔ ตําบลสนวน อําเภอ

ห้วยราช เชื่อมบ้านจอม หมู่ที่

 7 ตําบลสองชั้น อําเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัย 

รถจักรยาน ในการ

สัญจรไปมา

 ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร

    ช่วงที่ ๑ ระยะทาง 

๒,๑๐๐ เมตร    ช่วงที่ 

๒ ระยะทาง ๑,๓๘๐ 

เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง

ละ ๑.๐๐ เมตร

 - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนบ้าน

สนวนนอก หมู่ที่2 

เชื่อมบ้านแซะซอ

หมู่ที่4 ตําบลสนวน

 เชื่อมบ้านจอมหมู่

ที่ 7 ตําบลสองชั้น 

ได้รับความสะดวก

ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

๑๐ โครงการขุดบ่อกักเก็บ

ธนาคารน้ําใต้ดิน

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการ

อุปโภค  บริโภคแก่

ประชาชน

ขนาดกว้าง 20 เมตร 

ยาว 40 เมตร จํานวน

 300 บ่อ

๖๔,๒๔๐,๐๐๐ ๖๔,๒๔๐,๐๐๐ ๖๔,๒๔๐,๐๐๐ ๖๔,๒๔๐,๐๐๐ ๖๔,๒๔๐,๐๐๐ ร้อยละ 90 

ของประชาชน

ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภค

อย่างเพีบงพอ

กองช่าง

112

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางจากบ้านสวาย

จีกน้อย หมู่ที่ 1 ตําบลสนวน 

เชื่อมบ้านตากแดด ตําบล

สวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 กว้าง 8 เมตร  

ระยะทาง 4,000 

เมตร

9,000,000   9,000,000     9,000,000      9,000,000     9,000,000    มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางจากบ้านสนวนใน

 หมู่ที่ 3 เชื่อม คุ้มมโนไพร 

บ้านโคกกลันหมู่ 7 เชื่อมบ้าน

สวายจีกน้อย(คุ้มโคกละลีง) 

หมู่ 5 เชื่อมบ้านตาไทย ต.

สองชั้น อ.กระสัง

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 กว้าง 8 เมตร  

ระยะทาง 4,700 

เมตร

9,000,000   9,000,000     9,000,000      9,000,000     9,000,000    มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

113

วัตถุประสงค์โครงการที่

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางสายห้วยราช

บ้านปรือ จากบ้านสนวนนอก

เชื่อมบ้านปรือ ตําบลสวายจีก

 อําเภอเมืองบุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 กว้าง 6 เมตร  

ระยะทาง 8,200 

เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม

หินคลุกพร้อมบดอัด เชื่อม

ระหว่างคุ้มมโนไพรบ้านโคกก

ลันหมู่ที่ 7 และบ้านลําดวน ต.

สองชั้น  อ.กระสัง  จ.บุรีรัมย์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

 กว้าง 6 เมตร  

ระยะทาง 4,500 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม

หินคลุกพร้อมบดอัด เชื่อม

ระหว่างคุ้มโคกมะค่าบ้านโคกก

ลันหมู่ที่ 7 และบ้านตาไทย 

ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง 

์

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวกปลอดภัย

ในการสัญจรไปมา

 กว้าง 6 เมตร  

ระยะทาง 4,500 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 มีเส้นทาง

คมนาคมที่

มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

114

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการ

อุปโภค - บริโภคแก่

ประชาชน

บ้านสนวนใน หมู่ที่ 3  - 2,468,400 2,468,400 2,468,400 2,468,400 ร้อยละ 90 

ของประชาชน

ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมี

น้ําประปาที่สะอาด

ใช้ในการอุปโภค -

 บริโภค

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการ

อุปโภค - บริโภคแก่

ประชาชน

บ้านพลวงน้อยหมู่ที่ 8  - 2,468,400 2,468,400 2,468,400 2,468,400 ร้อยละ 90 

ของประชาชน

ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมี

น้ําประปาที่สะอาด

ใช้ในการอุปโภค -

 บริโภค

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12

เพื่อแก้ไขปัญหาการ

ขาดแคลนน้ําในการ

อุปโภค - บริโภคแก่

ประชาชน

บ้านโคกสุวรรณหมู่ที่ 

12

 - 2,468,400 2,468,400 2,468,400 2,468,400 ร้อยละ 90 

ของประชาชน

ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์

ประชาชนมี

น้ําประปาที่สะอาด

ใช้ในการอุปโภค -

 บริโภค

กองช่าง

115

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๙ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อให้ประชาชนใน

ตําบลสนวนและ

พื้นที่ใกล้เคียงมี

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

กล้องวงจรปิด CCTV

คุณลักษณะตามแบบ

ของ กระทรวง ICT

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน ๑๒ 

หมู่บ้าน

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางจากบ้านสนวนใน

 หมู่ที่ 3 เชื่อม คุ้มมโนไพร 

บ้านโคกกลันหมู่ 7 เชื่อมบ้าน

สวายจีกน้อย(คุ้มโคกละลีง) 

หมู่ 5 เชื่อมบ้านตาไทย ต.

สองชั้น อ.กระสัง

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

 กว้าง 8 เมตร  

ระยะทาง 4,700 

เมตร

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ประชาชน

ระหว่างชุมชน

ได้รับความ

สะดวก

ปลอดภัยใน

การสัญจร

ประชาชนระหว่าง

สองตําบลได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

116

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการก่อสร้างระบบ

ประปาบาดาลโดยใช้พลังาน

แสงอาทิตย์

เพื่อแก้ปัญหา

ประชาชนขาด

แคลนน้ําในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชน หมู่ที่ ๔ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

น้ําอุปโภค -

บริโภค

สามารถแก้ปัญหา

ประชาชนขาด

แคลนน้ําในการ

อุปโภค-บริโภคได้

กองช่าง

22 โครงการจัดหาถังกักเก็บน้ํา

ประจําหมู่บ้าน

เพื่อแก้ปัญหา

ประชาชนขาด

แคลนน้ําในการ

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสนวน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

น้ําอุปโภค -

บริโภค

ประชาชนมีแหล่ง

น้ําอุปโภคบริโภค

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ และห่างไกล

ยาเสพติด

ประชาชน หมู่ที่ 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000     2,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และห่างไกลยาเสพ

ติด

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ และห่างไกล

ยาเสพติด

หมู่ที่ 4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000     2,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และห่างไกลยาเสพ

ติด

กองช่าง
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 โครงการก่สร้างลานกีฬา

อเนกประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

สมบูรณ์ และ

ห่างไกลยาเสพติด

หมู่ที่ 6 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000     2,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

สุขภาพแข็งแรง

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรงสมบูรณ์

และห่างไกลยาเสพ

ติด

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

สวายจีกน้อย หมู่ที่ ๑

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 8 เมตร     ยาว

 3,000 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000     2,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนระหว่าง

ชุมชนได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1จาก

ถนนห้วยราช-บ้านปรือ ถึง 

หน้าวัดช่างหิน

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร       

ยาว 430 เมตร

967,500 967,500 967,500 967,500 967,500 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

118

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

28 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เลียบลําห้วยตลาด จาก ม.1 

 ถึง ม.11

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 4 เมตร  ยาว 

1,500 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เลียบลําห้วยตลาด จาก ม.1 

 ถึง ม.2

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 4 เมตร  ยาว 

2,500 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนระหว่าง

ชุมชนได้รับความ

สะดวกในการ

สัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 คุ้ม

สระเพลง ถึงบ้านยายปี วงค์

สุวรรณ  และซอยหน้าบ้าน

นายบุญทัศน์ กะรัมย์

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

ช่วงแรก กxย =  

4x110 ม.         ช่วง

 2 กxย =   5 x 160

 ม.

620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง
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วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ม.2เส้นรอบหมู่บ้านจาก

ถนนลาดยาง ถึงบ้าน  นาง

บูญมี   กุมรัมย์

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 

785 เมตร

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 คุ้ม

โคกไพร

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 

330 เมตร

825,000 825,000 825,000 825,000 825,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

33 โครงการวางท่อระบายน้ํา

พร้อมบ่อพัก  ม.3 คุ้มแสน

ทอง คุ้มวัดใน

เพื่อให้การระบายน้ํา

สะดวก และลดการ

พังทลายของถนน

ขนาด  60 ซม.    

ระยะ 500 ม.

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

การระบายน้ําและ

ลดการพังทลาย

ของถนน

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

รอบหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร ยาว 

1000 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

120

วัตถุประสงค์โครงการที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

35 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

สนวนใน หมู่ที่ 3 คุ้มเศรษฐี

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

1,500 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

แซะซอ    หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชน

ระหว่างชุมชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

3,000 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

37

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ม.5 คุ้มโคกละลีง เชื่อมวัด

ป่านกกระเรียน

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง  5  เมตร ยาว 

400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน 1 เส้น ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

121

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ม.5 คุ้มข้างบ้านนายชาย  กัน

รัมย์

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง  5  เมตร ยาว 

300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

สวายจีกน้อย หมู่ที่ 5

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

2,500 เมตร

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

จบก หมู่ที่ 6

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร  ยาว 

400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

41 โครงการขยายถนนคสล.จาก

สะพานข้ามคลอง ถึง 3 แยก 

ศาลาโคกกลัน ม.7

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

จากกว้าง 4 ม. ยาว 

300 ม. เป็นกว้าง 5 

ม. ยาว 300 ม.

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

122

วัตถุประสงค์โครงการที่

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริม

หินคลุกพร้อมบดอัดบ้านจบก 

หมู่ที่ 6 คุ้มตะแบง - คุ้มหัวหนอง

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

3,500 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

โคกกลัน หมู่ที่ 7

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

4,000 เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างยกระดับ

ถนนดินเสริมหินคลุกพร้อม

บดอัด หมู่ 8 บ้านพลวงน้อย  

เชื่อม โรงเรียนบ้านโคกเปราะ

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

800 เมตร

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

หมู่ 8 บ้านพลวงน้อย ถึงคุม

ตะคลอง

เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความในการ

สัญจรไปมา

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 250 เมตร

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

123

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่

9 เส้นรอบหมู่บ้าน จาก

บ้านเลขที่ 45 ถึงลาดยางด้าน

ตะวันออกของหมู่บ้าน

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 630 เมตร

1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,575,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่9 เส้นรอบคุ้มระหาร ถึง 

บ้านเกตุใต้

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่9 จากบ้านเลขที่ 50 ถึง 

บ้านเกตุใต้

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 450 เมตร

1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่9 จากบ้านเลขที่ 53 ถึง 

บ้านแลขที่ 6

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 350 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

124

วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 โครงการวางท่อระบายน้ํา 

บริเวณคุ้มระหารและบริเวณ

ศาลากลางบ้านระกา หมู่ 9

เพื่อให้การระบายน้ํา

มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น

ยาว 400 เมตร 640,000 640,000 640,000 640,000 640,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมาก

ขึ้นการท่วขังของน้ํา

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 10 จากป่าช้าเชื่อม หมู่ 7

 บ้านโคกลัน

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 950 เมตร

2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 10 เชื่อมคุ้มโคกตาบุตร 

หมู่ 3

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร    ยาว

 800 เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 11 จากโรงเรียนบ้าน

สวายจีกถึงลําห้วยตลาด

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร    ยาว

 610 เมตร

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจรและขน

ผลผลิต

กองช่าง

125

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 12 จากสามแยกศาลา ถึง

 เมรุ

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 500  เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

ระกา หมู่ที่ 9

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

2,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

๕๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน

เสริมหินคลุกพร้อมบดอัดบ้าน

โคกสุวรรณ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 8 เมตร  ยาว 

1,500 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในการ

สัญจรและขนผลผลิต

กองช่าง

57 โครงการก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน

การต้อนรับแขกที่มา

ชมหมู่บ้านท่องเที่ยว

ไ

ก่อสร้างโดม

อเนกประสงค์จํานวน 1

 หลัง หมู่ 2

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชนพึงพอใจ
มีสถานที่ในการ

ต้อนรับแขกที่มาชม

หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม

กองช่าง

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ภายในตําบล

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าใน

เขตตําบลสนวนให้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้

อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าหมู่ 1-12 ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชนพึงพอใจ
มีสถานที่ในการ

ต้อนรับแขกที่มาชม

หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม

กองช่าง

126

วัตถุประสงค์โครงการที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕๙ โครงการก่อสร้างถนน คสล.    

 หมู่ 6 จากคุ้มไทยหน้าโรงเรียน

ถึง หน้าบ้านอาจารย์ภีมร์  

จันทร์พันธ์

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 4 เมตร        

ยาว 450  เมตร

 -  - ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑,๐๘๕,๐๐๐ ๑,๐๘๕,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

๖๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่

 6 จากจบกกลาง เชื่อมคุ้มหัว

หนองจากบ้านนายเที่ยง โกติ

รัมย์ ถึงคุ้มหัวหนอง

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 280  เมตร

 -  - ๘๓๕,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ ๘๓๕,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ 8 จากคุ้มสุขสําราญเชื่อม

ถนนวัดดอนลีลาราม

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 6 เมตร        

ยาว 1,000  เมตร

 -  - ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ๓,๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

๖๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่

 8 จากซอยบ้านนางเทือน เพชร

เลิศ เลขที่ 61 ม. 8 บ้านพลวง

น้อย

เพื่อให้ถนนได้

มาตรฐาน

กว้าง 5 เมตร        

ยาว 200  เมตร

 -  - ๖๕๕,๐๐๐ ๖๕๕,๐๐๐ ๖๕๕,๐๐๐ ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

127

วัตถุประสงค์โครงการที่
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐาน"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..2.. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น

รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3
เพื่อให้ประชาชน

ได้รับความในการ

สัญจรไปมา

1. ถนนป้ายหมู่บ้าน

กว้าง 5 เมตร ยาว 

780.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 3,900 

ตารางเมตร    2.ถนน

ศาลาตาปู่ถึงบ้านครูอ๋า 

 กว้าง 5 เมตร ยาว 

300.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 1,400 

ตารางเมตร

 -  - ๒,๑๔๕,๐๐๐ ๘๒๕,๐๐๐  - ร้อยละ

ประชาชน

เดินทางสะดวก

และพึงพอใจ

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การสัญจร

กองช่าง

128

วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาตสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

64 โครงการขุดลอกหนองสะเดา

ราษฎร์สาธารณะประโยชน์ 

บ้านแซะซอ หมู่ 4 เชื่อม

ตําบลสองชั้น อําเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 170 เมตร ยาว

 200 เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

65 โครงการขุดลอกลําห้วยตลาด 

ตําบลสนวน เชื่อมลําห้วยตลาด 

ต. สวายจีก อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 

เชื่อม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 10 เมตร  

ระยะทาง 6,000 

เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

66 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองทํานบ

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 4 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

129

วัตถุประสงค์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาตสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

67 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองจบก

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อปุโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 6 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ

ประชาชนมี

น้ําอุปโภค-

บริโภค

ประชาชนมีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

68 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองหว้า

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 9 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

69 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองเหล็ก หมู่ 9

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ 750,000

ส่งเสริมการปลูกต

350,000 750,000 750,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

70 โครงการขุดลอกหนองน้ํา

สาธารณะหนองโพธิ์ หมู่ 10

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 135 เมตร ยาว

 160 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีแหล่งน้ํา

ในการอุปโภค-บริโภค

และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง
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วัตถุประสงค์โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ทรัพยากรธรรมชาตสร้างสรรชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..3.. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

71 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อม

ลํารางส่งน้ํา หนองทํานบยาว

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 4  -  - 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนมีแหล่งน้ําใน

การอุปโภค-บริโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

72 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อม

ลํารางส่งน้ํา สระโคก กลัน

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 7  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ําใน

การอุปโภค-บริโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

73 โครงการขุดลอกแก้มลิงพร้อม

ลํารางส่งน้ํา หนองโพธิ์

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

หมู่ที่ 10  -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ําใน

การอุปโภค-บริโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

74 โครงการขุดลอกหนองทํานบ 

บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2

เพื่อให้มีแหล่งน้ําใน

อุปโภค-บริโภคและ

การเกษตร

กว้าง 150 เมตร ยาว 

600 เมตร ปริมาณดิน

ขุดไม้น้อยกว่า 77,200

 ลบ.ม.

 -  - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภค

ประชาชนระหว่างสอง

ตําบลได้รับแหล่งน้ําใน

การอุปโภค-บริโภคและ

การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง
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สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

75 ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล

ตําบลสนวน

เพื่อให้นักเรียนมี

อาคารที่ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างโรงเรียน

อนุบาลตําบลสนวน

 -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000    พัฒนาการเด็ก

ได้รับการ

พัฒนาทั้ง 4 

ด้าน

เด็กนักเรียนได้มี

สถานที่เพียงพอ

ต่อการเรียนรู้

กองการศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02/1

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่..1.. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์ อบต. ที่ 1 ด้าน อบต.สนวนน่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.9 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

76 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวทฤษฏีเกษตร

เพื่อส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวทฤษฏี

เกษตรพอเพียง ตาม

แนวพระราชดําริ

ส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวทฤษฏี

เกษตรพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐     2,500,000 ร้อยละ ที่

เพิ่มขึ้นของ

รายได้ของ

ประชาชนจาก

การสนับสนุน

การท่องเที่ยว

ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว

กองส่งเสริม

การเกษตร
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วัตถุประสงค์โครงการที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา



 
 

แบบ ผ.03 
 

บญัชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาทอ้งถิ่น  
(พ.ศ.2561 - 2565)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1๓๔ 
 



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 1 

เครื่อง

 -  - 150,000  -  - สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้ประชุมสภา จํานวน 15 ตัว  -  -       17,500       17,500  - สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะอเนกประสงค์หน้าไฟเบอร์

กลาส  จํานวน20 ตัว

 -  -       24,000  - 24,000       สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว  -  -       24,000       24,000  - สํานักปลัด

5 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน 

จํานวน 4 ตู้

 -  -       11,000       11,000  - สํานักปลัด

6 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด บาน

เลื่อน จํานวน 2 ตู้

 -  -  - 7,600        7,600         สํานักปลัด

7 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลําโพงพกพา     จํานวน 2 ชุด  -  - 3,500        3,500         - สํานักปลัด
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             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลําโพงขยายเสียงเคลื่อนที่

อเนกประสงค์ จํานวน 2 ชุด

 -  -  -       15,000        15,000 สํานักปลัด

9 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมอุตสาหกรรม 28 นิ้ว 

แบบตั้งพื้นทรงสูง จํานวน 4 ตัว

 -  -  -       12,000  - สํานักปลัด

10 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสง่

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 

ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 2,000 ซี

ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่

ต่ํากว่า 90 กิโลวัตต์ (แบบ

ดับเบิ้ลแค็บ)

 -  - 729,000     -  - สํานักปลัด

11 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 4,300         -  - สํานักปลัด
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             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด

 LED ขาวดํา สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 2,600         -  - สํานักปลัด

13 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  -       17,000  -  - สํานักปลัด

14 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  - 23,000       - สํานักปลัด

15 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 21,000       - สํานักปลัด

16 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 

สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 

เครื่อง

 -  - 17,000       -  - สํานักปลัด

17 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน  6 

หลัง

 -  -       16,500  - 16,500       กองคลัง
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             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 แผนงานบริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน เก้าอี้สํานักงานแบบพนักพิงสูง 

จํานวน 1 ตัว

 -  -         5,500  -  - กองคลัง

19 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน ตู้แก็บเอกสารชนิดบานทึบชนิด 

2 บาน จํานวน  2หลัง

 -  -       15,000  -  - กองการศึกษา

20 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน จํานวน 3 ชุด  -  - 15,000       -  - กองการศึกษา

21 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

 - 100,000     -  -  - กองการศึกษา

22 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ

บรมราชินีนาญ รัชกาลที่ 10

 -  - 150,000     -  - กองการศึกษา

23 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 3 ตัว  -  - 10,500       -  - กองการศึกษา

24 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  -       17,000  -  - กองการศึกษา
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           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน ตู้แก็บเอกสารชนิดบานทึบชนิด 

2 บาน จํานวน  2หลัง

 -  -       10,000  -  - กองสาธารณสุขฯ

26 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 10

 ตัว

 -  -         2,500  -  - กองสาธารณสุขฯ

27 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 1 ตัว  -  -  - 2,000         - กองสาธารณสุขฯ

28 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  - 4,300         - กองสาธารณสุขฯ

29 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

 -  -  - 17,000       - กองสาธารณสุขฯ

30 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader)  จํานวน 6 เครื่อง

 - 1,400        1,400        1,400         - กองสวัสดิการ

สังคม
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            เป้าหมาย            
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

31 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าพลาสติก    จํานวน  100 ตัว  -  - 15,000       -  - กองสวัสดิการ

สังคม

32 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้ล็อกเกอร์  18 ช่อง จํานวน 1

 ตู้

 -  -         8,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

33 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางาน   จํานวน  1 ชุด  -  -         5,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

34 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อน

จํานวน 6 ตู้

 -  -       15,200         7,600  - กองสวัสดิการ

สังคม

35 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 1 ชุด  -  -  - 8,500  - กองสวัสดิการ

สังคม

36 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เหล็กดัดพร้อมติดตั้ง จํานวน 12

 ชุด

 -  - 24,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

37 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ประตูม้วนพร้อติดตั้งจํานวน 4 

ชุด

 -  - 48,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม
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             เป้าหมาย             
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่ แผนงาน

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับหน้าไฟเบอร์ (พับครึ่งได้)

 จํานวน 20 ตัว

 -  - 32,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

39 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น

หรือชนิดแขวนพร้อมติดตั้งขนาด

 24,000 บีทียู จํานวน  5  

เครื่อง

 -  -     162,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

40 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน เก้าอี้แบบแถว   3 ที่นั่ง จํานวน

 8 ชุด

 -  -       30,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

41 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน ชั้นวางรองเท้า   จํานวน 1 ชุด  -  -       10,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

42 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานสํานักงาน ตู้ยาสามัญประจําบ้าน จํานวน 1

 ตู้

 -  -         1,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

43 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอม พิวเตอร์แบบโน๊ตบุ๊ค

 จํานวน 1 เครื่อง

 -  -       16,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม
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           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณและที่ผ่านมา
แผนงาน ประเภท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จัดซื้อและติดตั้งมู่ลี่อาคารธรร

มาภิบาล

 -  -       10,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

45 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 

ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 

จํานวน 1 จอ

 -  -       21,800  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

46 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเตคเตอร์ 

ขนาด 4,000 ANSI Lumens  

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 42,500  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

47 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กริ่งสัญญาณเข้าแถวพร้อม

อุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1 ชุด

 -  - 5,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

48 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พัดลมติดผนัง  จํานวน 4 ชุด  -  - 8,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม

49 แผนงานสังคม

สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงพร้อมติดตั้งอาคาร

ธรรมภิบาล จํานวน 1 ชุด

 -  - 50,000  -  - กองสวัสดิการ

สังคม
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           เป้าหมาย            
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)หมวดที่

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนงาน ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)



แบบ ผ. 03

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) สําหรับงานสํานักงาน 

จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 4,300         -  - กองช่าง

51 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 

แรงม้า จํานวน 1 คัน

 -  -  - 6,300,000  - กองช่าง

52 แผนงานเคหะและ

ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น 

รถดัมเปอร์ รถโม่ปูน ฯลฯ

 -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ กองช่าง

53 แผนงานการเกษตร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า ขนาด

 9 นิ้ว  จํานวน 1 เครื่อง

 -  - 7,100         -  - กองเกษตร

143

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักประเภท

            เป้าหมาย            
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)แผนงาน หมวด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  อําเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์



๑๔๔ 
 

ส่วนที่ 4 
 
2.  

 
 

๔.๑  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู่การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
                   ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 
 
 

การติดตามและประเมินผล 



๑๔๕ 
 
     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
     3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวม 100 
  

คะแนนรวม 100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 

๔.๒ การตดิตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     

 
 
 

 
 
 
 



๑๔๖ 
 
        แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยทุธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนช่ือโครงการ (5) 
     5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
     5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวม 100 
  
คะแนนรวม 100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 
 

๔.๓ สรปุผลการพฒันาท้องถ่ิน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ก็เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณ (Quantity)  

    (๑.๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 
 การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

การตดิตามและประเมินผลดว้ยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

4.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาํแผนพฒันาท้องถ่ินในอนาคต 
             ๔.4.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  นํ้าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที   

         (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตําบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หน้ีสินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

     (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  



๑๔๘ 
 

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เน่ืองจาก ในตําบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ     
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข      
จัดทําแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

๔.๔.๒  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังน้ี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/นํ้าประปา/แหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก        
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังน้ี  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นําหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ประชาชนท่ัวไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเร่ือง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ  ในพ้ืนที่เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  

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



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลสนวน 
เรื่อง   ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)   

……………………………………………………………… 
 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 17 (4) ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561 - 2565)  ต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือขอความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ต่อไป 

ซึ่ งผู้ บริ หารอง ค์การบริหารส่ วน ตําบลสนวน   ไ ด้ เสนอร่ า งแผนพัฒนาท้องถิ่ น            
(2561 - 2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน  ในการประชุมสภาฯ     สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 
ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  ๒๕62  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสนวนได้มีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕61 – ๒๕65) แล้วน้ัน 
 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 17 (4) องค์การบริหาร
ส่วนตําบลสนวน  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕65)  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

      (นายธนิตศักด์ิ รังสิพุฒิศักด์ิ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสนวน 
 
 
 


