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คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) 

พ.ศ. 2562 หมวด 2 มาตรา 46 และมาตรา 69/1  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) กำหนดใหองคการ

บริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง ประกอบกับระเบียบของ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดวา “แผนพัฒนาทองถิ่น”หมายความวา แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยใหความหมายของแผนพัฒนาทองถ่ิน ไวดังนี ้

“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กำหนด

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลอง กับแผนพัฒนา

จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา

ตำบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่

จัดทำขึ้นสำหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาและใหหมายความรวมถึงการ

เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตำบลสนวน จึงจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566-2570 ) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ

ที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 17 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 3467 ลงวันที่ ๑4 

ธันวาคม ๒๕63 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

และหนังสือจังหวัดบุรีรัมย ดวนที่สุด ที่ บร 0023.3/ว643 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการ

จัดประชาคมทองถ่ินกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม 

 องคการบริหารสวนตำบลสนวน หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) จะ
เปนประโยชนในการแกไขปญหา สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ชวยใหการ
ดำเนินงานของหนวยงานในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน ตลอดจนการบริหารงาน และการติดตาม
ประเมินผลของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลสนวนสะดวกมากขึ้น สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เศรษฐกิจ และสังคมขององคการบริหารสวนตำบลสนวนดีข้ึนตอไป 
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สวนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

1. ดานกายภาพ 

1.1 ที่ตัง้ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน ไดรับการยกฐานะจากสภาตำบลสนวน เปนองคการบริหารสวนตำบล

สนวน เมื่อพุทธศักราช 2539 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล ลง
วันที ่16 ธันวาคม 2539   

องคการบริหารสวนตำบลสนวน เปน ๑ ใน ๘  ตำบลของอำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย หางจากที่วาการ
อำเภอหวยราช ประมาณ   ๒.๕  กิโลเมตร   ตามถนนสายหวยราช – บานปรือ ตั้งอยูเลขที่  ๑๒๘ หมูที่ ๒   
ตำบลสนวน อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย 

องคการบริหารสวนตำบลสนวนมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้ 
ทิศเหนือ ติดตอกับ ตำบลหวยราช     อำเภอหวยราช        จังหวัดบุรีรัมย 
ทิศใต  ติดตอกับ ตำบลสวายจีก     อำเภอเมือง            จังหวัดบุรีรัมย 
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตำบลสองชั้น     อำเภอกระสัง          จังหวัดบุรีรัมย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ตำบลอิสาน     อำเภอเมือง            จังหวัดบุรีรัมย 
 

 

แผนที่ตำบลสนวน แสดงที่ตั้งหมูบาน แหลงน้ำ การคมนาคม 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ   
 ภูมิประเทศของตำบลสนวน ตั้งอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เปนท่ีเนิน

สูงสลับที่ราบโลง 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ    
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี ้  

 ฤดูรอน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธ  จนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง บางครั้งเกิด
พายุฝนฟาคะนองลมกระโชกแรง หรือเรียกวาพายุฤดูรอน อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง   ๓๕ – ๔๐ องศา 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวง พฤษภาคม – ตุลาคม แต อาจเกิดฝนทิ้งชวง ซึ่ง
อาจนานประมาณ ๒ -๓ สัปดาห หรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ในชวงเดือนตุลาคมนานราว ๑ – ๒ 
สัปดาห  เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมี
ฝนฟาคะนอง  

1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะดินโดยท่ัวไปมีสภาพเปนดินรวนปนทราย บางแหงมีหินภูเขาไฟ บางแหงในพ้ืนที่เปนดินเหนียว 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
  องคการบริหารสวนตำบลสนวนแบงการปกครองออกเปน 12 หมูบาน มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 31 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 19,375 ไร  
 

หมูที่ ชื่อหมูบาน รายชื่อกำนัน/ผูใหญบาน หมายเหตุ 
1 บานสวายจีกนอย นายสมบัติ  สุมรัมย ผูใหญบาน 
2 บานสนวนนอก นายบุญทิพย  กะรัมย ผูใหญบาน 
3 บานสนวนใน นายสมชาติ  เพ็ชรเลิศ ผูใหญบาน 
4 บานแซะซอ นายทวย  ฉิมประโคน ผูใหญบาน 
5 บานสวายจีกนอย นายชนะ  สุมหิรัญ กำนัน 
6 บานจบก นายวีสาม  ศิษจันทร ผูใหญบาน 
7 บานโคกกลัน นายมลเทียน  กิชัยรัมย ผูใหญบาน 
8 บานพลวงนอย นายฉลอง  กอยรัมย ผูใหญบาน 
9 บานระกา นายสุชาติ  นิพันธรัมย ผูใหญบาน 

10 บานหนองโพธิ์ นายนพศร  เพชรเลิศ ผูใหญบาน 
11 บานหนองบัว นายสุทิน  สุมหิรัญ ผูใหญบาน 
12 บานโคกสุวรรณ นายสิงห  สุมรัมย ผูใหญบาน 
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2.2 การเลือกตั้ง 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวนไดแบงหนวยเลือกตั้งออกเปน 13 หนวยเลือกตั้ง ดังนี้ 

หนวย 
เลือกตั้งท่ี 

ชื่อหมูบาน หมูที่ ที่ตั้งหนวย จำนวนผู 
มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

1 บานสวายจีกนอย 1 ศาลากลางหมูบาน 231 
2 บานสนวนนอก 2 ศาลากลางหมูบาน 521 
3 บานสนวนใน 3 ศาลากลางหมูบาน 754 
4 บานแซะซอ 4 ศาลากลางหมูบาน 404 
5 บานสวายจีกนอย 5 ศาลากลางหมูบาน 316 
6 บานจบก 6 ศาลากลางหมูบาน 407 
7 บานโคกกลัน 7 ศาลากลางหมูบาน 350 
8 บานพลวงนอย 8 ศาลากลางหมูบาน 463 
9 บานระกา 9 ศาลากลางหมูบาน 215 

10 บานหนองโพธิ์ 10 ศาลากลางหมูบาน 245 
11 บานหนองบัว 11 ศาลากลางหมูบาน 317 
12 บานโคกสุวรรณ 12 ศาลากลางหมูบาน 220 
13 บานสนวนใน 3 ศูนยการศึกษานอกระบบ ฯ บานสนวนใน - 

 ขอมูล ณ สิงหาคม 2563 

หมายเหต ุ: หมูที่ 3 บานสนวนใน มีจำนวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเกิน 600 คน แยกเปน 2 หนวยเลอืกตั้ง ตั้งแตบานเลขที ่1 – 130 และ 131 เปนตนไป 

3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวนมีประชากรทั้งสิ้น 5,624 คน แยกเปนชาย 2,747 คน หญิง 2,877 

คน จำนวนครัวเรือน 1,479 ครัวเรือน 
หมูที่ ชื่อหมูบาน บาน (หลัง) ชาย หญิง รวม 
1 บานสวายจีกนอย 79 151 144 295 
2 บานสนวนนอก 176 309 330 639 
3 บานสนวนใน 293 473 497 970 
4 บานแซะซอ 114 247 263 510 
5 บานสวายจีกนอย 108 186 218 404 
6 บานจบก 135 265 244 509 
7 บานโคกกลัน 114 205 227 432 
8 บานพลวงนอย 148 287 302 589 
9 บานระกา 77 124 152 276 

10 บานหนองโพธิ์ 73 164 138 302 
11 บานหนองบัว 96 209 220 429 
12 บานโคกสุวรรณ 66 127 142 269 

รวมทั้งสิ้น 1,479 2,747 2,877 5,624 
 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
 https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/INTERNET/#/statpop   ขอมูล ณ มีนาคม 2564 
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 สถิติจำนวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน ป พ.ศ. 2559 - 2563 
ขอมูล ณ เดือน/ป ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม บาน (หลัง) 

ธันวาคม 2559 2,726 2,847 5,573 1,373 
ธันวาคม 2560 2,731 2,851 5,582 1,403 
ธันวาคม 2561 2,721  2,870 5,591 1,426 
ธันวาคม 2562 2,734 2,866 5,600 1,448 
ธันวาคม 2563 2,736 2,873 5,609 1,473 

 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
 https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/INTERNET/#/statpo 

 จากสถิติจำนวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน ป พ.ศ. 2559 – 2563 คาดการณวา
ประชากร ณ ธันวาคม 2564 จะประมาณ 5,618 คน 
 

3.2 ชวงอายุและจำนวนประชากร 
องคการบริหารสวนตำบลสนวนมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 5,624 คน เพศชาย จำนวน 2,747 คน และ

เพศหญิง จำนวน 2,877 คน  จำแนกตามเพศและชวงอายุ ดังนี ้
ชวงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  ชวงอายุ  ชาย   หญิง   รวม  
0 - 4 130 156 286 55 - 59 175 198 373 
5 - 9 155 155 310 60 - 64 133 141 274 

10 - 14 177 152 329 65 - 69 100 119 219 
15 - 19 180 184 364 70 - 74 65 99 164 
20 - 24 206 235 441 75 - 79 53 76 129 
25 - 29 253 217 470 80 - 84 35 49 84 
30 - 34 194 202 396 85 - 89 8 37 45 
35 - 39 218 227 445 90 - 94 4 11 15 
40 - 44 239 218 457 95 - 99 2 4 6 
45 - 49 214 198 412 100 ขึ้นไป 0 0 0 
50 - 54 206 199 405 รวม 2,747 2,877 5,624 

 ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง
 https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/INTERNET/#/statpop   ขอมูล ณ มีนาคม 2564 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
 ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน มีการจัดการศึกษา โดยมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

องคการบริหารสวนตำบลสนวน จำนวน 3 แหง มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) จำนวน 3 แหง ดังนี ้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ลำดับท่ี สถานศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแซะซอ 2 21 
2 ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัดชางหิน 2 27 
3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลสนวน 2 42 

โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ลำดับท่ี สถานศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน 

1 โรงเรียนวัดสวายจีกนอย 6 107 
2 โรงเรียนวัดบานสนวน 22 211 
3 โรงเรียนบานจบก 3 25 

4.2 สาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลสนวน จะ

รับผิดชอบหมูที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานเกตุใต  รับผิดชอบหมูที่ ๖,9 
ในการใหบริการประชาชนใหคำแนะนำดานสุขภาพตางๆ  ใหแกประชาชนผูเขารับการบริการหรือรักษาจะเปนโรค
ที่ไมรายแรงมากนัก หากเปนโรคที่รายแรงจะเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลหวยราช ซึ่งเปนโรงพยาบาลประจำ
อำเภอ  และโรงพยาบาลประจำจังหวัดบุรีรัมยตอไปหนวยการใหบริการสาธารณสุขประกอบดวย 

 -     โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน   ๒    แหง 
  -     ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจำหมูบาน  จำนวน  ๑๒  แหง 

 -     อาสาสมัคร(อสม.) ประจำหมูบาน  จำนวน   92   คน 

4.3 อาชญากรรม 
 ตำบลสนวนไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น สวนมากจะเปนการทะเลาะวิวาทของเยาวชนในระหวาง 

หมูบานในตำบล ซึ่งผูนำชุมชนมีการเฝาระวังเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยง 

4.4 ยาเสพติด 
 ปญหายาเสพติดในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อ่ืนถือวา

นอย องคการบริหารสวนตำบลสนวน ยังชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจำ การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตำบลสนวน สามารถทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส  
การฝกอบรมใหความรู ถานอกเหนือจากอำนาจหนาท่ี ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตำบลสนวน ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด 

4.5 การสังคมสงเคราะห 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวนไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 
(๑)  ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

(๓)  ประสานการทำบัตรผูพิการ 
(4)  ดำเนินโครงการสรางและซอมที่อยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง  
(5)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อำเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(6)  โรงเรียนขยับวัย (โรงเรียนผูสูงอายุ)  

ตารางการสังคมสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
การสังคมสงสงเคราะห ชวงอายุ (ป) จำนวน (ราย) 
 
ผูสูงอายุ 

60 - 69 468 
70 - 79 281 
80 - 89 119 
90 ขึ้นไป 15 

คนพิการ - 229 
ผูปวยเอดส - 1 

รวม 1,113 
ทีมา : กองสวัสดิการสังคม  ขอมูล ณ วนัที่  27 เมษายน 2564 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวนมีทางคมนาคมที่ใชเปนเสนทางหลักในการสัญจรไปมาของราษฎรในตำบล
และพื้นที่ใกลเคยีงรวมทั้งหมด  ดังนี ้

1. ถนน 
- ลาดยางภายในหมูบาน      จำนวน   11  เสน   
- คอนกรีตเสริมเหล็ก          จำนวน   29  เสน   
- หินคลุก/ถนนดิน     จำนวน   58  เสน   
2. สะพาน 
- สะพานขามลำหวย จำนวน  2 แหง ไดแก 
สะพานหมู 1    จำนวน  1  แหง    
สะพานหมู 2    จำนวน  1  แหง 
- สะพานขามคลองสงน้ำชลประทาน จำนวน  5  แหง ไดแก 
สะพานหมู 3    จำนวน  1  แหง 
สะพานหมู 5    จำนวน  1  แหง 
สะพานหมู 7    จำนวน  2  แหง 

 สะพานหมู 11  จำนวน  1  แหง 
 

5.2 การไฟฟา 
 การขยายเขตไฟฟาปจจุบันเขาถึงทั้ง 12 หมูบาน ทำใหมีไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือน คิดเปนประมาณ
รอยละ 98 สวนอีกรอยละ 2 เปนหลังคาเรือนที่อยูหางไกลจากชุมชนเนื่องจากการขยายออกไปอยูทำไรทำนาสวน
เกษตร แตยังมีปญหาอยูคือไฟฟาสองสวางทางหรือไฟฟาสาธารณะยังไมสามารถดำเนินการไดทั่วถึงครอบคลุม
พ้ืนที่ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณที่มีอยางจำกัด 
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5.3 การประปา 
  ในปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลสนวนไมมีกิจการประปาเปนของตนเอง มีประปาในหมูบาน จำนวน  

11 แหง โดยประชาชนบริหารจัดการเองในชุมชน แบงเปน ดังนี ้
 - ประปาผิวดิน ไดแก หมูที่ 2,3,6,11 
 - ประปาบาดาล ไดแก หมูที่ 3,4,5,7,8,9,10 

5.4 โทรศัพท 
 ปจจุบันในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลสนวน ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชนไดนิยม 

ใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศพัทมือถือ   

5.5 ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 
 องคการบริหารสวนตำบลสนวน ไมมรีะบบการขนสง แตมีใหบริการที่ภายในตัวอำเภอ ดังนี ้
 - บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด Thailand Post 
 - บริษัท เคอ รี่ เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 - บริษัท แฟลช เอ็กซเพรส จำกัด 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 พื้นทีอ่งคการบริหารสวนตำบลสนวน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีกิจกรรม 

การเกษตรที่สำคัญ ไดแก ทำนาปลูกขาว เปนการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมโดยอาศัยน้ำจากธรรมชาติเปนสำคัญ   

6.2 การประมง 
  ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลสนวน ไมมีการประมง เปนการจับปลาตามธรรมชาติบริโภคใน 

ครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น 

6.3 การปศุสัตว 
  การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตำบลสนวน เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือน 

เปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การเลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ เพ่ือจำหนายและบริโภคเองในครัวเรือน 

6.4 การบริการ 
- รีสอรท   จำนวน 1 แหง 
- บานเชา  จำนวน 4 แหง 

6.5 การทองเที่ยว 
- หมูบานทองเที่ยวไหมบานสนวนนอก หมูที ่ 2  จำนวน   1   แหง 
- หมูบานทองเที่ยวนวัตวิถีโดยชุมชนบานสนวนใน หมูที ่ 3 จำนวน   1   แหง 

6.6 อุตสาหกรรม 
- โรงสีขาวขนาดเล็ก                 จำนวน 5 แหง 
- โรงงานเย็บผา                      จำนวน 1 แหง 

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  การพาณิชย 

 -  รานคา  จำนวน       80    แหง 
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 -  รานคาวัสดุกอสราง  จำนวน        1     แหง 
 -   รานอาหารตามสั่ง จำนวน        2     แหง 
 -   ปมหลอด  จำนวน        2     แหง 
 -   อูซอมรถยนต  จำนวน        3     แหง 
 -   รานขายผลไม  จำนวน        1     แหง 
 -   รานขายเนื้อหมู จำนวน         2    แหง 
 -   รานรับซื้อของเกา จำนวน         2    แหง 
 -   รานผลิตน้ำขายน้ำ จำนวน         2    แหง 
 -   รถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน         2    คัน 
กลุมอาชพี 

- กลุมทอผาไหม                    - กลุมจักสาน 
- กลุมพรมเช็ดเทา                  - กลุมทำขนมไทย 
- กลุมเตาหุงตมประสิทธิภาพ     - กลุมทำดอกไมจันทน 
- กลุมเพาะเห็ดนางฟา             - กลุมดีดบาน 
- กลุมดนตรีไทย                    - กลุมทำอาหาร 
- กลุมจัดทำของที่ระลึก           - กลุมจาก 
- กลุมปุยหมัก                       - กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- กลุมผลิตขาวอินทรีย 

6.8 แรงงาน 
  จากโครงสรางประชากรที่จำแนกประเภทตามชวงอายุประชากร องคการบริหารสวนตำบลสนวนมี

โครงสรางประชากรวัยทำงาน ชวงอายุ 15 - 59 ป จำนวนทั้งสิ้น 3,763 คน แยกเปนเพศชาย จำนวน 1,885 
คน เพศหญิง จำนวน 1,878 คน คิดเปนรอยละ 67 ของประชากรทั้งหมด แตคาแรงในพื้นทีต่ำกวาระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวนไปรับจางทำงานนอกพื้นที่ รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานตางประเทศ ปญหาที่พบคือ ประชากรตองไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
บริษัท หางรานใหญๆ เพราะในพื้นท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจางแรงงานเยอะ และพื้นที่สวนมากเปนที่อยู
อาศัยและการเกษตร  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ รอยละ   ๙๙.๙๐ ศาสนาอื่น รอนละ 0.1  
- วัด              จำนวน   ๓   แหง 
- ที่พักสงฆ      จำนวน   ๑    แหง 

7.2 ประเพณีและงานประจำป 
   -  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน  มกราคม 
   -  ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือน  เมษายน 
   -  ประเพณีรำตรด    ประมาณเดือน  เมษายนถึงกรกฎาคม 
   -  ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม ตุลาคม 
   -  ประเพณีวันสารทใหญ (แซนโฎนตา) ประมาณเดือน  ตุลาคม กอนออกพรรษา 
   -  ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน  ตุลาคม พฤศจิกายน 
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7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิ่น   
 ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตำบลสนวนไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทำเครื่องจัก

สานใชสำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม เลนเครื่องดนตรีไทยวิธีการทำขนมไทย และวิธีการ
จับปลาธรรมชาต ิ

 ภาษาถิ่น 
 - ภาษาไทย       ประมาณรอยละ ๑๕ 
 - ภาษาไทยอิสาน (ลาว)      ประมาณรอยละ   ๕ 
 - ภาษาไทยพ้ืนบาน (เขมร)  ประมาณรอยละ ๘๐ 

7.4 OTOP สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเอาไวจำหนายบาง  

สินคาพ้ืนเมืองไดแก 
 -ผาทอพื้นเมืองจากไหมและฝาย  เชน ผาขาวมา โสรง ผาไหม 
 -ขนมพ้ืนบาน เชน ขาวหลาม ขาวตมดาง ขนมนางเล็ด 
 -เครื่องจักสานที่ทำจากไมไผ เชน ลอบ ไซ สุม ของ เปนตน 
และโดยเฉพาะผาตีนแดงท่ีทอจากผาฝายและผาไหม เปนสินคาพื้นเมืองที่สรางชื่อเสียงใหแกตำบลสนวน 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ำ 
 แหลงน้ำ ท่ีใชในการอุปโภค – บริโภค  เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน น้ำดิบจากลำหวยตลาด หนองน้ำ สระ

สาธารณะ  ซึ่งจะตองนำมาผานกระบวนการของระบบประปา  สำหรับน้ำใตดินผลิตเปนน้ำประปาบาดาลใชในการ
อุปโภคไดอยางเพียงพอ  แตในฤดูแลงน้ำบริโภคไมเพียงพอ ประชาชนก็ทำหนังสือมาขอใหทางองคการบริหารสวน
ตำบลสนวนบริการสงน้ำให   ซึ่งทางองคการบริหารสวนตำบลสนวนก็ทำหนังสือประสานขอน้ำประปาจากการ
ประปาสวนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมยในการไปบรรทุกน้ำมาแจกจายใหประชาชนเปนการบรรเทาความเดือดรอน
ใหแกประชาชน 

8.2 ปาไม 
  ปาไมในเขตตำบลสนวนไมมีปาไมแตมีปาชุมชนในหมู ๔ 

8.3 ภูเขา 
 ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลบอสนวนไมมีภูเขา  

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในพ้ืนที่ของตำบลสนวนสวนมากเปนพื้นที่สำหรับทำนา เพาะปลูก ที่อยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ

ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ไดแก ดิน น้ำ ตนไม 
อากาศที่ไมมีมลพิษ  น้ำในการอุปโภค-บริโภค ตองอาศัยน้ำฝนจากแหลงน้ำธรรมชาติจากลำหวยตลาด หนองน้ำ
ธรรมชาติ สระน้ำ และน้ำบาดาล ซึ่งยังไมเพียงพอในหนาแลง น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชใน
การเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังสามารถหาแหลงน้ำสำหรับการเกษตรได 

9. อื่นๆ 
 - 
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สวนที่ 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 256๑ - 25๘๐) 

  ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทในการพัฒนาประเทศ เพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ใชเปน
แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และแผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปน
กรอบในการจัดทำงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ในรูปแบบประชารัฐ คือ ความรวมมอืของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดมีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 256๑ - 25๘๐) 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ คติพจนประจำชาติ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทำใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จำเปนจะตองมีการ
วางแผนและกำหนด ยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเปนจะตองกำหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพื่อถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั ้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปน
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดาน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดาน
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี ้

1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ
ปองกันภัยคกุคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การเสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
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 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

 (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

 (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและ
ปลอดภัยดานอาหาร การเพิ ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผู ประกอบการ รวมทั ้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

 (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง 
และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ 
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวางประเทศ 
รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล 
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มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ตองใหความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
 (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
 (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ด ี
 (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครวัไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครวัในการบม

เพาะจิตใจใหเขมแข็ง 

๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจายโอกาส
การพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่
ตองใหความสำคัญ อาทิ 

 (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษฟนฟู
และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสี
เขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
 



13 
 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

1) ยุทธศาสตร การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 ๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม  

๑.๒ เพื่อเตรยีมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต  
๑.๔ เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ 

2) ยุทธศาสตร การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด  
๒.๒ เพื่อใหคนไทยทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางท่ัวถึง   
๒.๓ เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

3) ยุทธศาสตร สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
3.1 เพื่อสรางความเขมแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนเปาหมายการเพ่ิม 

รายไดตอหัว 
   ๓.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายไดเดิมและสรางฐานการผลิตและ 
รายไดใหม 
   3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ 
แบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
   3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสรางความเขมแข็งและรักษาวินัยทาง 
การเงินการคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงนิท่ีสนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ แขงขัน  
ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน ดังนี ้

3.๒.1 เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสรางมูลคาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตของสินคาและบริการ  

3.๒.2 เพ่ือสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพใหเปนฐานรายไดใหมที่สำคัญ พัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อใหฐาน 
การผลิตภาคเกษตรและรายไดเกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเรงผลักดันใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเดนในดาน 
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมใหสามารถตอยอดสู 
อุตสาหกรรมแหง อนาคตที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางเขมขน และสรางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหมบน
ฐานของความเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหมในการปรับตัว 
สูเศรษฐกิจฐานบริการที่เขมแข็งข้ึน รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปจจัยสนับสนุนและอำนวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน 
ใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย รวมท้ังพัฒนาสังคมผูประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน  
การแขงขันของภาคการผลิตและบริการ การคา และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสรางความเขมแข็งขององคกรการเงินฐานรากและระบบสหกรณให  
สนับสนุน บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายยอย  
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4) ยุทธศาสตร การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
๔.๑ รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม  
๔.๒ สรางความมั่นคงดานน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบใหมี 

ประสิทธิภาพ  
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และลดมลพิษใหมีคุณภาพดีขึ้น  
๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดกาซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

5) ยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และยั่งยืน 
๕.๑ เพื่อปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและเสริมสรางความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 

ปญหา ภัยคุกคามที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
๕.๒ เพื่อสรางความพรอมและผนึกกำลังของทุกภาคสวน ใหมีขีดความสามารถในการบริหาร  

จัดการดานความมั่นคง และมีศักยภาพในการปองกันและแกไขสถานการณที่เกิดจากภัย คุกคามทั ้งภัยทาง ทหาร
และภัยคกุคามอ่ืนๆ   

๕.๓ เพื่อเสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
ความสงบสุขและผลประโยชนของชาติ   

๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายดานความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความเปนเอกภาพ 

6) ยุทธศาสตร การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

6.๑ เพื่อใหภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการท่ีดี และไดมาตรฐานสากล  
6.๒ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการบริหารจัดการและใหบริการแกประชาชนใน 

ทองถ่ิน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใสตรวจสอบได    
6.๓ เพื่อลดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
6.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายใหสามารถอำนวยความสะดวกดวย  

ความ รวดเร็วและเปนธรรมแกประชาชน ๒ 

7) ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
7.๑ เพื่อพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกดานการขนสงและการคา รวมท้ังม ี

กลไก กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนสงที ่มีประสิทธิภาพและโปรงใสใหสามารถสนับสนุนการเพิ ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน   

7.๒ เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และสงเสริมการใช  
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

7.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการใหบริการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลอยางทั่วถึงท้ัง 
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเปนธรรม และสงเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความ
ปลอดภัยทางไซเบอรใหมีความมั่นคง และคุมครองสิทธิสวนบุคคลใหแกผูใชบริการ  

7.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ำประปาทั้งใน 
เชิงปริมาณและคุณภาพใหครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและสรางกลไกการบริหาร 
จัดการการประกอบกิจการน้ำประปาในภาพรวมของประเทศ  

7.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือลดการนำเขา 
จาก ตางประเทศ และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ 
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8) ยุทธศาสตร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
๘.๑ เพื่อสรางความเขมแข็งและยกระดับความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ข้ัน 

กาวหนา ใหสนับสนุนการสรางมูลคาของสาขาการผลิตและบริการเปาหมาย  
๘.๒ เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงและนำเทคโนโลยีไปใชใหกับเกษตรกรรายยอย วิสาหกิจ  

ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   
๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  

ประชาชน ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอม   
๘.๔ เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให 

สามารถ ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

9) ยุทธศาสตร การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาคอยางท่ัวถึงมากขึ้น  
๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศนูยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุม  
๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักใหขยายตัวอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
๙.๔ เพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมใหสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและ 

การพัฒนาในพื้นที่อยางยั่งยืน 

10) ยุทธศาสตร ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
๑๐.๑ เพ่ือใชประโยชนจากจุดเดนของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เปนจุดเชื่อมโยงสำคัญของ 

แนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ ใหเกิดประโยชนอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางประเทศ และยกระดับใหประเทศเปน 

ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเดน   
๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกดวยการสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยใน 

กรอบ ความรวมมือตางๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs)   

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพื้นฐานดานการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัย

และภัยแลงซ้ำซาก คนมีปญหาทั้งในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความพรอมดาน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสูความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเปนจะตองแกไขปญหาพื้นฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใชความรูเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตได
อยางเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวย
ขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช
ประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพื ่อนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขงที่กำลังมีการ
เจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหมๆ ใหแกภาคเพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอ
การลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นที่สวนอื่น ๆ ของประเทศไดในระยะยาว 

 เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ
โขง” 
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 วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานน้ำและดิน ใหเอื้อตอการประกอบอาชีพ การดำรงชีพและการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค ๑๔ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๒) เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองพ่ึงพาครอบครัว 

และพึ่งพากันในชุมชนได 
 ๓) เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนใหการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ำกวาระดับประเทศ 
 ๔) เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 ๕) เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศนูยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง และมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 เปาหมาย 
 ๑) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 ๒) สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดลดลง 

 ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
ตัวชี้วดั คาฐาน คาเปาหมาย 

2562 2562 2562 2562 2562 - 2565 
อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของภาค 

892,676 
ลานบาท 
( มูลคา CVM 
ป 2559) 

ขยายตัว 
ไมตำ่กวา 
รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมตำ่กวา 
รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมตำ่กวา 
รอยละ 3.5 

ขยายตัว 
ไมตำ่กวา 
รอยละ 3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
รอยละ 3.5 ตอป 

สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค 
(Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได 

0.446 
(ป 2560) 

ลดลงต่ำกวา 
0.446 

ลดลงต่ำกวา 
0.446 

ลดลงต่ำกวา 
0.446 

ลดลงต่ำกวา 
0.446 

ลดลงต่ำกวา 
0.446 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการนำ้ใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 
สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนป พ.ศ. 2565 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)ในฐานะฝายเลขานุการ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายกรัฐมนตรี  
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(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยจังหวัดและกลุมจังหวัดใดเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณที ่มีผลกระทบตอการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดดำเนินการทบทวนหรือปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด พรอมจัดสงแผนฯ ทั้งฉบับหรือเฉพาะสวนที่มีการเปลี่ยนแปลงให
ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 -2565) และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานคมนาคม แผนแมบทจาก
กระทรวงที่เกี่ยวของ และมุงเนนการทำงานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อรวมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหแผนพัฒนากลุมจังหวัด ฯ สามารถขับเคลื่อนไป ไดดวยดี มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัดรวมทั้งเปนการ
แกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนำไปสูการกระตุนให
เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด  

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565) 
ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี ้

  ตำแหนงทางยุทธศาสตร(Strategies Position) 
 1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 

  3) เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬา
ที่มีชื่อเสียง 

 4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

  เปาหมายการพัฒนา 
 ศนูยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และสังคมเปนสุข 

  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร

รูป 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ซึ่งกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ไดปรับปรุงเนื้อหาสวนของตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เปาหมายการพัฒนา ตัวชี ้ว ัดรายประเด็นการพัฒนา และปรับปรุงแผนงาน/โครงการ เพื ่อใหทันสมัย ทัน
สถานการณภายหลังเกิดเหตุการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย (ป 2561-2565) ฉบับทบทวน 

วิสัยทัศน  
 “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง” 

 พันธกิจ  
 1) สงเสริมการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก  
 2) สงเสริมการผลิตสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน 
 3) สงเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 4) สงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน  
 5) อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 ๖) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมยใหมีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน 

วัตถุประสงครวม  
 1) เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 2) เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล 
 3) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
 4) หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5) เพ่ือพัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของน้ำควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
 6) เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบ
มีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
 7) เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน 
 8) สังคมสงบสุขและอบอุน 
 9) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 10) เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัดเปาหมายการพฒันา    
 1) รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 
 2) อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน รอยละ 5 
 3) ครัวเรือนที่อยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50 
 4) รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
 5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ประเด็นการพัฒนา 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1: ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก 
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  

วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 2) เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล  
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
 1) รายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10) 
 2) จำนวนนักทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10) 
 3) รอยละของมูลคาการจำหนายสินคา OTOP เพ่ิมขึ้น (รอยละ 10) 
 4) รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)(รอยละ 80) 
 5) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน (รอยละ 10) 
 6) อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น (รอยละ 5) 
 7) จำนวนพ้ืนที่การเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร) 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
 2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว 
 3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัด 
 4) สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเที่ยว  
 5) พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว 
 6) สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
 7) สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเท่ียวแบบประชารัฐ 
 8) พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
 9) สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” Buriram Blue City เพื่อสงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 10) สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายไดสูชุมชน 
 11) เรงรัดการจัดหาน้ำและการเตรียมความพรอมในการใหบริการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย 
 12) สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
 13) สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร 
 14) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนเอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและกลุมจังหวัด
อีสานใต 
 15) สงเสริมการคาชายแดนเพ่ือการคาและการลงทุน 
 16) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
 17) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
 18) สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครอืขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย 
 19) สงเสริมการนอมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมูบาน 
 20) สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ 
 21) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพ่ือใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
 22) สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
 23) สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร 
 24) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
 25) พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
 26) พัฒนาศักยภาพภาคีเครอืขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชวีิต "คนบุรีรัมยมีคณุภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บน
พ้ืนฐานความพอเพียง" 

วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย 
 2) เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
 1) รอยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายไดผาน
เกณฑ จปฐ. (รอยละ 50) 
 2) รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย 
 3) คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได สามารถพ่ึงพาตนเองได (รอยละ 90) 
 4) เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90) 
 5) รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50) 

แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย 
 2) สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน 
 3) สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพทาง
การศกึษาของทองถ่ินและระดับชาติ 
 5) เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพื้นฐานในการดำรงอยูในชุมชนและสังคมของเด็ก
และเยาวชนในทุกระดับ  
 6) สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
 7) สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจรของ
กลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
 8) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ทางการแพทย 
 9) สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต 
 10) สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายไดสมดุล 
สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูรณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง) 
 11) สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู การปฏิบัติในระดับ
หมูบาน/ชุมชน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากร ธรรมชาติสรางสรรค
ชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"  

วัตถุประสงค  
 1) เพื่อพัฒนาแหลงน้ำและคุณภาพของน้ำ ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการ
น้ำ 
 2) เพ่ือฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบ
มีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน 
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 3) เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
 ๑) จำนวนแหลงน้ำของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใชประโยชน  (แหง) 
 2) จำนวนพ้ืนที่ประสบปญหาภัยแลง น้ำาทวม และภัยธรรมชาติตางๆ ไดรับการแกไขปญหา (แหง) 
 3) รอยละของพ้ืนที่ปาไมเพ่ิมข้ึน 
 4) รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

แนวทางการพัฒนา 
 1) สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสราง
ความรูในเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
 2) สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอื ่น ๆ โดยเนนการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและชาญฉลาด 
 3) สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4) สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย 
 5) สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ 
 6) สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั ้งแตตนทางถึงปลายทาง 
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 7). สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ  “บุรีรัมยสงบสุข”  

วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหสังคมสงบสุขและอบอุน 
 2) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
 ๓) เพ่ือสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
 1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบำบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยางตอเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการเพิ่ม
จำนวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
 2)  สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยาง
ยั่งยืน 
 3) ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบำบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือ
ภายหลังจาการบำบัดฟนฟู 
 4) เสริมสรางความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด 
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 5) ปองกันและแกไขปญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเขาไปเกี่ยวของ
กับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
 6) เสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนและทองถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ 
และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
 7) เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด 
 8) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบานมั่นคง
และสงบสุข 
 9) พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
 10) พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน 
 11) สรางจิตสำนึกใหกับผูประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคบัอยางเครงครัด 
 12) รณรงคและสงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและใน
ชุมชน เพ่ือจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง   
 13) รณรงคการเฝาระวังและปองกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีสวนรวมของประชาชน
และเครือขายของประชาสังคม 

1.4 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย (พ.ศ.2566 – 2570) 

 วิสัยทัศน  
 “บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเที่ยวล้ำคา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สูพ้ืนฐานคณุภาพชีวิตที่ดี ยดึ

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ  
 ๑) การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม มีความสุขและมีสุข
ภาวะที่ดี 
 ๒) การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก 
 ๓) การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 ๔) การพัฒนาศกัยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
 ๕) การประสานและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
 ๖) การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความยั่งยืน 
 ๗) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 ๘) การพัฒนาดานการเมืองการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชน 
 ๙) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
 ๑๐) การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร(Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 เปาประสงค  
 ๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได 
 ๒) ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย 
 ๓) เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคณุภาพ 
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 ๔) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
 ๕) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
 ๖) สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหมีความยั่งยืน 
 ๗) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 

 กลยุทธ  
 ๑). สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน 
 ๒) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็กเยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓) สรางคานิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
 ๔) สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาแบบองครวม 
 ๕) สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖) สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณอยาง
ยั่งยืน 
 7) สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือสรางความเขมแข็งของประชาชนในการปองกันและควบคุมสถาณการณโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 8) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 9) สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน 
 10) สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
 ๑1) สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 ๑2) เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๑3) สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม ฟนฟู  และแกไขปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม 
 ๑4) สงเสรมิและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑5) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบ 
 ๑6) อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ปาไมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑7) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 ๑8) เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

 ตัวชี้วัด 
 ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม 
 ๒) ระดับความสำเร็จในการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมแกประชาชน 
 ๓) รอยละของผูดอยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม 
 ๔) ระดับความสำเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
 ๕) รอยละของชุมชนที่ไดรับการ สงเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการดานสาธารณสุข 
 ๗) ระดับความสำเร็จของการควบคุมสถาณการณโรคระบาดตาง ๆ 
 8) รอยละโครงสรางพื้นฐานไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 
 9) ระดับความสำเร็จของการแกไขปญหาเพ่ือลดจำนวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายไดต่ำกวาเกณฑ จปฐ. 
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 10) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทักษะดานอาชีพตางๆ 
 11) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการจำหนายผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)   
 ๑2) ระดับความสำเร็จในการสงเสริมใหเกิดความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนภายใน
จังหวัด 
 ๑3) ระดับความสำเร็จของการปองกันและปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม 
 ๑4) ระดับความสำเร็จของกันปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 ๑5) ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลไดรับการจัดการมีจำนวนลดลง 
 ๑6) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ ฟนฟูระบบนิเวศ พื้นที่ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑7) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 ๑8) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน   

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา 

 เปาประสงค 
 ๑) ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
 ๒) ยกระดับการพัฒนาการทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน 
 ๓) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
 ๔) เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ๕) อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ๖) สงเสริมความเปนเลิศทางดานการกีฬาสูกีฬามาตรฐานโลก 

 กลยุทธ 
 ๑) สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองที่มีความเปนอัตลักษณ 
 ๒) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเท่ียว 
 ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการทองเที่ยว 
 ๔) พัฒนาสินคา และบริการดานการทองเที่ยว 
 ๕) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว 
 ๖) อนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
 ๗) สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลทาง
ธรรมชาติอยางยั่งยืนและเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ๘) สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอ่ืนๆ เพ่ือการคา การ
ลงทุนและทองเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
 ๙) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน 
 ๑๐) สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ 
 ๑๑) สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเที่ยวของจังหวัด 
 ๒) รอยละของจำนวนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
 ๓) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว 
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 ๔) โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา 
 ๕) จำนวนภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่เพ่ิมขึ้น 
 ๖) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 ๗) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชงินิเวศเพ่ือการทองเที่ยว  
 ๘) ระดับความสำเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการทองเที่ยวอยาง
ตอเนื่อง 
 ๙) มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
 ๑๐) รอยละของมูลคาการคาชายแดนที่เพิ่มขึ้น 
 ๑๑) ระดับความสำเร็จในการสงเสริมดานกีฬาแกเยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
 ๑๒) รอยละสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมกีฬา 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 เปาประสงค 
 ๑) สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
 ๒) ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 ๓) ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๔) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 

 กลยุทธ 
 ๑) พัฒนาและสงเสริมการทำเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ  เกษตรกรรมปลอดภัย 
 ๒) สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอ้ือใหเกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ 
 ๓) เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 ๔) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูป
อาหาร 
 ๕) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
 ๖) สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
 ๗) ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพ่ือกาวสูตลาดโลก 
 ๘) พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตรอยางทั่วถึง 
 ๙) สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
 10) สงเสริมการพัฒนามาตราฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑไหมแบบครบวงจร 
 11) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจำหนาย 
 12) สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินคาเกษตรอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการ
พัฒนานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดานการตลาดชุมชน 

 ตัวชี้วัด 
 ๑) ระดับความสำเร็จในการสงเสริมและพัฒนาการทำการเกษตรอินทรียและอินทรียชีวภาพและปลอดภัย 
 ๒) จำนวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรียเกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
 ๓) จำนวนกลุมของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการ
ประกอบการ 
 ๔) จำนวนกลุมอาชีพที่ไดรับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพตาง ๆ  
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 ๕) รอยละของจำนวนสินคาเกษตรที่ไดรับการพัฒนาใหมีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
 ๖) รอยละของการลดปริมาณการใชสารเคมี 
 ๗) รอยละของสินคาเกษตรกรรมไดรับการพัฒนาและแปรรูปสินคา 
 ๘) รอยละโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุง 
 ๙) รอยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
 ๑๐) รอยละของมูลคาผลิตภัณฑไหมที่เพ่ิมขึ้น 
 ๑๑) จำนวนตลาดกลางสินคาชุมชน 
 ๑๒) ระดับความสำเร็จของการสงเสริมและพัฒนาดานการตลาดรวมถึงการพัฒนานำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชดานการตลาดชุมชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร 

 เปาประสงค 
 ๑) บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง 
 ๒) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน 
 ๓) องคกรยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 

 กลยุทธ 
 ๑) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒) สรางความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกตอสังคม 
 ๓) ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
 ๔) สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาธิบาลในการบริหารจัดการ 
 ๕) สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑) รอยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ      
 ๒) รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู 
 ๓) รอยละของงานบริการที่ไดจัดทำมาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ 
 ๔) รอยละของบุคลากรที่ผานระดับขีดสมรรถนะที่สวนราชการกำหนด 
 ๕) รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร 
 ๖) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ๗) รอยละของงานท่ีบริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล 
 ๘) ระดับความสำเร็จของการสงเสริมองคกรใหตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและการพฤติมิชอบ 

2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

2.1 วิสัยทัศน 
 “อบต.สนวนนาอยู มีความรูคูคณุธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข็มแข็ง”  

2.2 ยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวนประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 อบต.สนวนนาอยูมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 ๑) สงเสริมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประชาชน 
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 ๒) เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเขตพ้ืนที่ 
 ๓) สงเสริมและพัฒนาใหครอบครัวมีความอบอุน 
 ๔) สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแบบองครวม 
 ๕) สงเสริมสรางคานิยม จิตสำนึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน 
 ๖) การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพในเขตพ้ืนที่ 
 ๗) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาสในพ้ืนที่ 
 ๘) สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุขเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ 

 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
 ๑) กอสราง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ำ ทางระบายน้ำใหการใชสัญจรเปนไปดวย
ความสะดวก 
 ๒) กอสรางและปรับปรุงรักษา แหลางน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
 ๓) ขยายเขตไฟฟาและพัฒนาไฟฟาสองสวางสาธารณะในพ้ืนที ่
 ๔) พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนไปตามศกัยภาพของชุมชน 
 ๕) การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปญญา
และประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่น 
 ๖) การสงเสริมจริยธรรม คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครวัและขุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๑) กอสรางและปรับปรุงรักษา แหลงน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
 ๒) การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในเขตพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวิต 
 ๓) การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคดัแยกขยะเพ่ือสงเสริมใหประชาชนนำกลับมาใช
ประโยชน 
 ๔) การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม เพื่อเพ่ิมพื้นสีเขียวในพ้ืนที่ 
 ๕) การใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๖) การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารเขมแข็งของชุมชน 
 ๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร 
 ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู 
 ๓) ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น 
 ๔) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน 

 2.3 เปาประสงค 
 ๑) ประชาชน เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูและอนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 
 ๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมและเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได 
 ๓) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวก 
 ๔) สังคมเกษตรและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 ๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และสรางสังคมนาอยู 
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 2.4 ตัวชี้วัด 
 ๑) ในเขตองคการบริหารสวนตำบลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนใชบริการอยางทั่วถึง 
 ๒) รอยละของประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว กีฬา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม 
 ๓) รอยละประชาชนมีรายไดพึ่งตนเองไดมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ๔) รอยละหมูบานชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเปนอยูอยางสงบสุข 
 ๕) ระดับการบริการจัดการขององคการบริหารสวนตำบลมีผลการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสูง 

 2.5 คาเปาหมาย 
 ๑) ประชาชนมีความรูและมีการบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาน 
 ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 ๓) การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๔) การพัฒนาเกษตรและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืน 
 ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 2.6 กลยุทธ 
 ๑) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบาน 
 ๒) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๓) ปรับปรุงโครงสรางบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร สนับสนุน
บุคลากร ในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 
 ๔) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตาง ๆ ในการเตรียมความพรอมในการ
ปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันผายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 
 ๕) สงเสริมพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพ ตามามาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 ๖) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน โดยการอนุรักษ
สืบสาน  ตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
 ๗) พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และ
คุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน 
 ๘) พัฒนาของศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
 ๙) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับการจำเปนและความ
ตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 
 ๑๐) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคและการ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
 ๑๑) พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุสาหกรรม ลดตนทุน 
เพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมการสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร  สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหนายและเพื่ออนุรักษ และเพิ่มชองทาง
ตลาด 
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 ๑๒) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ สราง
จิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 ๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน
เพ่ือ รองรับเพื่อการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒) การพัฒนาระบบการศกึษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
 ๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔) การกำจักขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
 ๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สำคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ ๑2 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวดั และแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนำมาเปนแนวทางกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนำภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสราง ภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็ง
ขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมี
คุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที ่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ดานความม่ันคง ดานการสรางความ สามารถใน
การแขงขัน 

ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันในสังคม 

ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชวีติที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ดานการปรับสมดุลพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการภาครัฐ 

การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย 

การสรางความ
เปนธรรมและ
ลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

การสรางความ
เขมแขง็ทาง
เศรษฐกจิและ
แขงขันไดอยาง
ย่ังยืน 

การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน 

การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู
ความม่ังคั่ง และ
ย่ังยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิ
สติกส 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกจิ  

ความรวมมือ
ระหวาง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

แกปญหาความยากจนและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมรีายไดนอย
เพ่ือลด ความเหล่ือมล้ำทางสังคม 

สรางความเขมแข็งของฐาน 
เศรษฐกิจภายในควบคูกับการ
แกปญหาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

พัฒนาการทองเที่ยว
เชิงบูรณาการ 

ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่
เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค 

พฒันาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ เพื่อนบานในการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 
ยุทธศาสตร 
การพัฒนาภาค 

 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขนัเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม ยุทธศาสตร 
การพัฒนากลุม
จังหวัด 

ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรม
ขอมกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต
พื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”  

ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความ
พอเพียง" 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
“ทรัพยากร ธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม" 

ดานรักษาความมั่นคงและความ
สงบ  “บุรีรัมยสงบสุข” 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
จังหวัด บุรีรัมย 

เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ใน
เขตจังหวัด บุรีรมัย 
 

การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร 
ชาติ  ๒๐  ป 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังค
แหงชาติ 
ฉบบัที่ ๑๒ 
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อบต.สนวนนาอยูมีคุณภาพชวีิตที่ดี สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พัฒนาสมรรถนะการเมืองการ
บริหารเขมแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต. 
สนวน 

๑) สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประชาชน 
๒) เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในเขตพื้นที ่
๓) สงเสริมและพัฒนาใหครอบครัวมีความ
อบอุน 
๔) สงเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมแบบองครวม 
๕) สงเสริมสรางคานิยม จิตสำนึกและพัฒนา
ศ ีลธรรม ค ุณธรรม จร ิยธรรม ของเด็ก 
เยาวชนและประชาชน 
๖) การสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพในเขต
พื้นที่ 
๗) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุม
เด็ก เยาวชน สตรี คนชราและผูดอยโอกาสใน
พื้นที่ 
๘) สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุข
เพ ื ่อ ให ประชาชนม ีส ุขภาวะท ี ่ด ีและมี
พลานามัยที่สมบูรณ 

๑) กอสราง ปรับปรุง ดูแลและรักษา ถนน 
สะพาน ทอระบายน้ำ ทางระบายน้ำใหการ
ใชสัญจรเปนไปดวยความสะดวก 
๒) กอสรางและปรับปรุงรักษา แหลางน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค 
๓) ขยายเขตไฟฟาและพัฒนาไฟฟาสอง
สวางสาธารณะในพื้นที ่
๔) พัฒนาแหลงทองเที ่ยวใหเปนไปตาม
ศักยภาพของชุมชน 
๕) การด ูแลร ักษา อน ุร ักษ มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและการสงเสริม
สนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปญญาและประเพณีที่ดี
งามของทองถิ่น 
๖) การสงเสร ิมจริยธรรม คุณธรรมและ
ศิลปะอันดีของครอบครัวและขุมชน 

๑) กอสรางและปรับปรุงรักษา แหลงน้ำเพื่อ
การเกษตรในเขตพื้นที่ 
๒) การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในเขต
พื้นที ่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดำเนินชีวิต 
๓) การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและ
การคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำ
กลับมาใชประโยชน 
๔) การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแล
รักษาตนไม เพื่อเพิ่มพื้นสีเขียวในพื้นที ่
๕ )  ก าร ให  คว ามสำค ัญ ในการอน ุ ร ั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๖) การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตร
ปลอดสารพิษ 

๑ )  ป ร ั บ ป ร ุ ง โ ค ร ง ส ร  า ง ก า ร
บริหารงาน นำระบบสารสนเทศมา
ใชในการบริหารงานภายในองคกร 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการสนับสนุนบุคลากรในสังกัด
ใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวจิยั 
เพิ่มพูนความรู 
๓) ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและการทุจริตคอรัปชั่น 
๔) สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนา
บ ท บ า ท ข อ ง ผ ู  น ำ ช ุ ม ช น 
คณะกรรมการหมูบาน 

แนวทางการพัฒนา 
 

เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ใน
เขตจังหวัด บุรีรมัย 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น  
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมาภายใตแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลสนวน พ.ศ ๒๕61 - 

2565 ในการนำผลการพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไมเปนไปตามแผนเทาที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนโครงการ
และกิจกรรมในแผนพัฒนาตำบลประจำปมาก สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) และมีรายไดทั้งที่องคการบริหารสวนตำบลจัดเก็บเอง สวนราชการอื่น จัดเก็บใหและเงินอุดหนุน
จากรัฐบาลมีจำกัดไมเพียงพอแกการบริการใหเปนไปตามแผนพัฒนา ทำใหประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพ และปริมาณไมสามารถนำเนินไดตามแผน แตสวนหนึ ่งก็สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนให
ประชาชนไดพอสมควร ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลสนวน  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาและโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี ้

ผลการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น 
๑. จุดแข็ง (S: Strength) 
๑) ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสมทางดานคมนาคม ระยะเวลาทางหางจากตัวอำเภอ ๒ กิโลเมตร หางจาก

ตัวเมืองจังหวัดบุรีรัมย ๑๒ กิโลเมตร การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วดวยรถโดยสารประจำทางและรถไฟ
จากจังหวัดบุรีรัมยมาลงตัวอำเภอหวยราช 

๒) กลุมสตรีตำบลสนวนมีการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและทอผาในยามวางจากฤดูกาลทำนา 
   ๓) มีอาหารอรอยประจำถิ่น เชน ขาวหลาม ขนมกระยาสารท ขนมเถาเครือ แกงกลวย ดักแด ขนมจีน
น้ำยา สมตำดักแด แกงกะทิดอกแคปา (ปะกาจะเนียง) 
 ๔) มีวัฒนธรรมพื้นบาน เชนรำตรด รำกันตรึม รำอันเร รำกลองยาว 
 ๕) มีรีสอรทพักในหมูบานที่ทันสมัย 
 ๖) มีหมูบานทองเที่ยวไหม 
 ๗) มีปราชญชาวบาน/ภูมิปญญาทองถ่ินหลากหลาย 
 ๘) มีการประสานการทำงานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับหมูบานและหนวยงานใน
พ้ืนที่ 
 9) มีพื้นที่กวางขวาง สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและการลงทุนได 

๒.จุดออน (W: Weakness) 
๑) รายไดที่จัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
๒) ประชาชนในพ้ืนที่สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรและมีฐานะคอนขางยากจน 
๓) สภาพภูมิอากาศที่มีความแหงแลง 
๔) หมูบานแตละหมูบานมีพื้นที่แบงเปนคุมมอยูหางกัน ทำใหการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตองใช

งบประมาณจำนวนมาก โครงสรางพื้นฐานและการสาธารณูปโภคยังไมเพียงพอครอบคลุม เชน ถนน ไฟฟา
สาธารณะ น้ำประปา ระบบระบายน้ำ เปนตน 

5) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคมเมืองอยางตอเนื่องมีการเคลื่อนยายแรงงานจำนวนมาก 
6) ชุมชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องมีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ความสะอาด 

ความเปนระเบียบเรียบรอย การจัดการขยะมูลฝอย เปนตน 
๓. โอกาส (O: Opportunity) 
๑) เปนพื้นที่การคมนาคมที่มีความสะดวก เชื่อมตอกับอำเภอและจังหวัดขางเคยีง 
๒) สามารถสงเสริมอาชีพการทอผาไหมเพ่ิมรายไดใหประชาชนตำบล 
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๓) สงเสริมพัฒนาหมูบานทองเที่ยวไหมเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวในจังหวัด 
๔) สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 
๕) พื้นที่มีการขยายตัวของชุมชนพักอาศัย และภาคพาณิชยกรรม อยางตอเนื่อง 

 ๔. ขอกำจัด (T: Threat)  
 ๑) พื้นที่มีความแหงแลง 
 ๒) มีแหลงน้ำตามธรรมชาติไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
 ๓) ที่ดินการเกษตรกรรมขาดความอุดมสมบูรณ 
 ๔) เศรษฐกิจในภาพรรวมของประเทศ สงผลกระทบตอปริมาณรายไดที่รัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใชในการบริหารงาน 
 โดยจากการวิเคราะห Swot สามารถสรุปผลการพัฒนาองคการบริการสวนตำบล ในปที่ผานมา มีการ
พัฒนาทองถ่ินในระบบกาวหนาในหลายๆดาน คือ มีความเจริญข้ึนอยางคอยเปนคอยไป แตรายไดในการจัดเก็บเอง
ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน เชน ภาษีบำรุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ไมมีเพิ่มขึ้น ทำให
รายไดที่องคการบริการสวนตำบลจัดเก็บเอง มีจำนวนนอยมาก สวนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ  มี
การแบงสวนราชการการบริหารงานอยางชัดเจน โดยมีการแบงสวนราชการเปน ๑ สำนัก ๖ กอง คือ สำนักปลัด 
กองคลัง กองชาง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการและสังคม 
และกองสงเสริมการเกษตร โดยมีการมอบอำนาจหนาที่และการตัดสินใจจากนายกองคการบริหารสวนตำบลสนวน 
บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลสนวน  มีจำนวนทั้งสิ้น 37 อัตรา (รวมพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง) โดยมีการควบคุมการทำงานทั้งระบบของ องคการบริหารสวนตำบล มีระบบควบคุมภายในของ 
องคการบริหารสวนตำบล แตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยังไมเปนระบบเทาที่ควร เนื่องจากตำแหนงงานในการ
ปฏิบัติหนาที่ไมตรงอยางหนึ่ง และตำแหนงวาง การจัดตั้งงบประมาณและการใชงบประมาณจายประจำป  มีความ
สอดคลองและสมดุลกัน มีระบบพื้นฐานขอมูลของ องคการบริหารสวนตำบล ( อินเทอรเน็ตตำบล) และระบบ LAN 
พรอมทั้งมีโปรแกรมสำเร็จรูปในการปฏิบัติงานไมวาจะเปนระบบ E-Plan (การวางแผนและการใชจายงบประมาณ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ  EGP (การ
จัดซื้อจัดจาง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ INFO (ฐานขอมูล
กลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX ๓๐๐๐ (โปรแกรมผานภาษี) ระบบ SIS (ขอมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาทองถิ่น) 
ระบบ CCIS (ขอมูลสารสนเทศทางการการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ขอมูลการเลือกตั้ง) ระบบ CMSS 
(การบันทึกอัตราขอมูลกำลัง) และมีเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณสำหรับใชในการทำงานเพียงพอตอความตองการใน
การทำงาน 
 ในปจจุบันการพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย มีแผนที่มุงเนนเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและ
กีฬาและผูนำดานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รมเย็น เปนสุข ในป พ.ศ. ๒๕๖๐
อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีสวนรวมสูสมดุลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ประชาสังคม มีความมั่นคงและมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  บริหารจัดการมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล 
 โดยพ้ืนที่องคการบริหารสวนตำบลสนวนปจจุบันเนนการพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนเปนหลัก สงเสริม
การศกึษาใหกับเด็กและเยาวชน ดูแลและสงเคราะหผูชรา ผูพิการ ผูปวยเอดส การสาธารณสุข พรอมทั้งดูแลความ
เรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในตำบล  
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นขององคการบริหารสวนตำบลนั ้น ไดทำการประเมินสถานการณ
สภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ดาน สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ ของ
ปญหา/ความตองการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวงัและ  
แนวโนมอนาคต 

อบต.สนวน นาอยูม ี
คุณภาพชีวติทีด่ ี

๑) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครวั ผูสูงอายุอยูตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

มีรายไดในการเล้ียงชีพอยาง
เพียงพอ 

ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตำบล 

ผูสูงอายุและเด็กไดรับการ
ดูแลที่ด ี

2) ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญหา
ทองถิ่นถูกลืมเลือนในมาก    

ใหมีการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิปญหา
ทองถิ่นไมใหถูกลืมเลือน 

ประชาชนในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบล 

ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานในโอกาส
ตางๆเพื่อเปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีต  
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

สงเสริมเศรษฐกจิ 
และการทองเทีย่ว 

1) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและไมสามารถ
ดำเนินการไดเนื่องจาก
งบประมาณไมเพียงพอ 

เสนทางคมนาคม เขตองคการ
บริหารสวน
ตำบล 

 มีเสนทางในการคมนาคม
เพียงพอและประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

2) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่
ไดท้ังหมด 

ไฟฟาสองสวาง ทางและที่
สาธารณะในเขต
องคการบริหาร
สวนตำบล 

ทางและที่สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอประชาชน
ไดรับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุได 

3) แหลงน้ำสำหรับอุปโภค – 
บริโภคยังไมพอเพียง 

แหลงน้ำในการอุปโภค –
บริโภค 

ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตำบล 

ประชาชนมีแหลงน้ำในการ
อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ  

สงเสริมการเกษตร 
และการอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ำใน
การเกษตร 

แหลงน้ำและน้ำประปาใน
การอุปโภค –บริโภค 

ในเขตองคการ
บริหารสวน
ตำบล 

ประชาชนมีแหลงน้ำและมี
น้ำประปาใชอยางพอเพยีง
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ราคาผลผลิตขาวตกต่ำ    ประกันราคาผลผลิต
รวมกลุมมีอำนาจตอรอง 

เกษตรกรในพื้นที่ ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

3) เมล็ดพันธขาวและพันธ
พืชราคาแพง 

รณรงคผลิตพันธพืชดีใน
ชุมชน 

เกษตรกรในพื้นที่ เมล็ดพันธขาวและพันธพืช
ราคาถูกลง 

ดานการพัฒนาสมรรถนะ 
การเมืองการบริหาร 
และความเขมแข็ง 
ของชุมชน 

1) ประชาชนไมรูไมเขาใจใน
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของ 
อบต. 

สรางความรูความเขาใจใน
อำนาจหนาที่ของ อบต. 

ประชาชนใน
ตำบลสนวน 

ประชาชนมีความรูความ
เขาใจในขอบเขตอำนาจ
หนาที่ของอบต.  มากขึ้น 

2) การบรรจุโครงการ
กิจกรรมในแผนพัฒนามาก
เกินไป 

ควรช้ีแจงทำความเขาใจ
เลือกเฉพาะโครงการจำเปน
เรงดวนกอนเสมอ 

พื้นที่องคการ
บริหารสวน
ตำบล 

สามารถดำเนินโครงการได
ตรงกับความตองการ
เรงดวน   

 



๓๕ 

 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 

สวนที่ สวนที่ 33  
 

 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน  

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 อบต.สนวน นาอยูมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

1. แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สำนักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

2. แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ฯ 

3. แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ฯ 

4. แผนงานสังคม
สงเคราะห 

กองสวัสดิการ ฯ 

5. แผนงานสรางความ
เขมแข็ง 

กองสวัสดิการ ฯ 

6. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

2 สงเสริมเศรษฐกิจ
และการทองเที่ยว 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและ
สังคม 
3. การเศรษฐกิจ 

1. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

สำนักงานปลดั ทุกหนวยงาน 

2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ฯ 

4. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

3 สงเสริมการเกษตร
และการอนรุักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข ฯ ทุกหนวยงาน 

2. แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

3. แผนงานการเกษตร กองสงเสริม
การเกษตร 

4 การพัฒนา
สมรรถนะการเมือง
การบริหารและ
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 

1. บริหารทั่วไป 1. แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

สำนักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

รวม 4 ยุทธศาสตร 3 ดาน 10 แผนงาน 1 สำนัก/6 กอง   

 

การนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบตั ิ

 



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)

    1.1 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน
8 1,115,000 7 1,015,000 7 1,015,000 7 1,015,000 8 2,015,000 37 6,175,000

    1.2 แผนงานการศึกษา 11 9,488,000 9 4,288,000 9 4,288,000 9 4,288,000 9 4,288,000 47 26,640,000

    1.3 แผนงานสาธารณสุข 19 1,307,500 19 1,307,500 20 1,387,500 19 1,307,500 19 1,307,500 96 6,617,500

    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห 5 270,000 5 270,000 5 270,000 5 270,000 5 270,000 25 1,350,000

    1.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 6 350,000 30 1,750,000

    1.6 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
4 1,000,000 3 1,500,000 4 1,450,000 1 500,000 1 200,000 13 4,650,000

รวม 53 13,530,500 49 8,730,500 51 8,760,500 47 7,730,500 48 8,430,500 248 47,182,500

    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000

    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 2,700,000 2 2,400,000 3 2,516,000 2 2,400,000 1 400,000 11 10,416,000

    2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ
8 1,040,000 8 1,040,000 8 1,040,000 8 1,040,000 8 1,040,000 40 5,200,000

    2.4 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
55 167,153,050 30 41,660,600 22 32,423,500 15 29,545,750 9 20,600,000 131 291,382,900

รวม 67 170,913,050 41 45,120,600 34 35,999,500 26 33,005,750 19 22,060,000 187 307,098,900

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

องคการบริหารสวนตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

 

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569

1. ยุทธศาสตร อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ยุทธศาสตร สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

ป 2570 รวม 5 ป
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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)

 

ยุทธศาสตร
ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 4 160,000 20 800,000

    3.2 แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา
12 56,928,200 3 2,700,000 3 11,300,000 3 15,050,000 3 10,950,000 24 96,928,200

    3.3 แผนงานการเกษตร 17 730,000 16 650,000 16 650,000 16 650,000 16 650,000 81 3,330,000

รวม 33 57,818,200 23 3,510,000 23 12,110,000 23 15,860,000 23 11,760,000 125 101,058,200

    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 13 1,116,000 13 1,116,000 14 1,896,000 13 1,116,000 13 1,116,000 66 6,360,000

รวม 13 1,116,000 13 1,116,000 14 1,896,000 13 1,116,000 13 1,116,000 66 6,360,000

รวมทั้งสิ้น 166 243,377,750 126 58,477,100 122 58,766,000 109 57,712,250 103 43,366,500 626 461,699,600

3) ยุทธศาสตร สงเสริมการเกษตรและการอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4) ยุทธศาสตร การพฒันาสมรรถนะการเมืองการบริหารและความเขมแข็งของชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 37    



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570

1 โครงการฝกอบรมการ

ปองกันและระงับอัคคีภัย

-เพ่ือใหผูเขารับ

การฝกอบรมมี

ความมรูเก่ียวกับ

การระงับอัคคีภัย

รวมถึงกฏหมายที่

ก่ียวของ

-เพ่ือสรางเครือขาย

ในการปองกันและ

ระงับอัคคภัย

-สรางทัศนคติที่ดี

ตอการมีสวนรวม

ในการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

ผูที่เก่ียวของไดรับ

การฝกอบรม

เก่ียวกับการปองกัน

และระงับอัคคีภัย 

และฝกซอม

การอพยบ กรณีเกิด

อัคคีภัย จํานวน 50

 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ 90 ของผู

เขารับการอบรมมี

ความรู ความ

เขาใจในการ

ปองกันและระงับ

อัคคีภัย

-ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความรู 

ความเขาใจใน

แผนการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

-ผูเขารับการ

ฝกอบรมสามารถ

ปฏิบัติตนไดอยาง

ถูกตองกรณีเกิด

อัคคีภัย

สํานักปลัด

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

รายละเอียดโครงการพฒันา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคณุภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" และยุทธศาสตรที่  4  ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 38     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง

ใหม/ทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

เพ่ือใหการพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 ของ อปพร.

 อปพร. 50 คน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละความพึ่ง

พอใจของ อปพร.

ตอการเขารวม 

กิจกรรม/จัดงาน/

อบรม

อปพร. ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพดาน

การปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

สํานักปลัด

3 โครงการฝกอบรม

ทบทวนชุดปฎิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติประจํา

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

เพ่ือฝกอบรม

ทบทวนชุด

ปฏิบัติการจิต

อาสาภัยพิบัติ

ประจําองคการ

บริหารสวนตําบล

สนวน

จัดฝกอบรม

หลักสูตรชุดปฎิบัติ

การจิตอาสาภัย

พิบัติของ ตําบล

สนวน จํานวนผูเขา

รับการอบรมไมนอย

กวา 50 คน

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนชุดปฎิบัติ

การจิตอาสาภัย

พิบัติของ ตําบล

สนวน ไมนอยกวา

 80% เปาหมาย

จิตอาสาภัยพิบัติ 

ตําบลสนวน ที่เขา

รับการฝกอบรม

สามารถปฏิบัติ

หนาที่ชวยเหลือเจา

พนักงานปองกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

4 โครงการพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และกูภัย 

(OTOS) อบต.สนวน

เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพดานการ

ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

 และกูภัย (OTOS)

 อบต.สนวน

อปพร. 50 คน และ

เจาหนาที่กูภัย

๑๐๐,๐๐๐ - - - - รอยละความพึ่ง

พอใจของ 

ผูเขารวม 

กิจกรรม/จัดงาน/

อบรม

อปพร.ไดรับความรู

ความเขาใจในดาน

การกูชีพกูภัย

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 39     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

5 โครงการปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวง

เทศกาลปใหมสงกรานต

และประเพณีสําคัญของ

ทองถ่ินและทางราชการ

เพ่ือการปองกัน

และลดอุบัติเหตุ

ทางถนนชวง

เทศกาลปใหม

สงกรานตและ

ประเพณี

ประชาชนผูใชรถใช

ถนน

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอยละความพ่ึง

พอใจของ 

ประชาชนผูใชรถ

ใชถนนตอการเขา

รวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

ประชาชนผูใชรถใช

ถนนไดรับความ

ปลอดภัย

สํานักปลัด

6 โครงการอบรมการ

ปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

เพ่ืออบรมให

ความรูแก

ประชาชน ดาน

การปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนตําบล

สนวน จํานวน 100

 คน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละความพ่ึง

พอใจของ นักเรียน

 นักศึกษา 

ประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน มีความรู

ความเขาใจดานการ

ปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน

สํานักปลัด

7 โครงการจัดการระบบ

จราจร

เพ่ือพัฒนาระบบ

จราจรใหสราง

ความปลอดภัยแก

ประชาชน

ติดตั้งกระจกโคง

จราจร สัญญาณไฟ

จราจร ฯลฯ ม.๑-๑๒

๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ รอยละประชาชน

ไดรับความ

ปลอดภัย

ประชาชนไดรับ

ความปลอดภัย

สํานักปลัด

8 โครงการแกไขปญหาภัย

แลง

เพ่ือแจกจายน้ํา

อุปโภค-บริโภค แก

ราษฎรที่ประสบ

ปญหาภัยแลง 

ประชาชนท่ีประสบ

ปญหาภัยแลง 

จํานวน ๑๒ หมูบาน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละประชาชน

ที่เดือดรอน

ประชาชนบรรเทา

และแกไขปญหาภัย

แลง

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 40     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

9 โครงการติดตั้งกลอง

วงจรปด

เพ่ือใหประชาชน

ในตําบลสนวน

และพื้นที่ใกลเคียง

มีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

กลองวงจรปด 

CCTVคุณลักษณะ

ตามแบบของ 

กระทรวง ICT

-  - -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

สํานักปลัด/

กองชาง

1,115,000 1,015,000 1,015,000 1,015,000 2,015,000 -  -  -

1 โครงการสนับสนุน

อาหารเสริม (นม) 

สําหรับเด็กนักเรียน    

(งบอุดหนุน)

เพ่ือจัดซื้ออาหาร

เสริม(นม) สําหรับ

นักเรียนระดับ

ปฐมวัย เด็กอนุบาล

 และประถมศึกษา

 ของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และ

โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) ใน

เขตพื้นที่ตําบล

สนวน

เด็กนักเรียนศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน ๓ แหง และ

โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 (สพฐ.) จํานวน ๓  

แหง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 เด็กไดรับอาหาร

เสริม (นม) รอย

ละ100 ตาม

เกณฑท่ีกําหนด

ด็กทุกคนไดรับ

อาหารเสริมเพ่ือ

พัฒนารางกายใหมี

สมรรถภาพทางกาย

ตามเกณฑมาตรฐาน

กองการศึกษา ฯ

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 41     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา 

(งบอุดหนุน)

- เพื่อใหเด็กนักเรียน

ไดรบัประทานอาหาร

กลางวันตรงตาม

โภชนาการทุกคน

- เพื่อใหเด็กไดมีสื่อการ

เรยีนการสอนที่

เพียงพอ ไดรับเตรยีม

ความพรอมครบทั้ง 4 

ดาน

- เพื่อใหเด็กไดมี

หนังสือเรียน อุปกรณ

การเรยีน เคร่ืองแบบ

นักเรียนและไดรบัการ

สงเสริมศักยภาพที่

เหมาะสมกับวัย

คาใชจายในการบริหาร

สถานศกึษา ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคการบริหาร

สวนตําบลสนวน ดัง

รายการตอไปนี้

- คาอาหารกลางวัน

- คาจัดการเรียนการ

สอน (รายหัว)

- คาหนังสือเรียน

- คาอุปกณการเรียน

- คาเครื่องแบบนักเรียน

- คากิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหาร

กลางวันถูกตองตาม

หลักโภชนาการ

ครบถวน มีสื่อการ

เรยีนการสอนที่

เพียงพอ มีหนังสือ

เรยีน อุปกรณการ

เรยีน เครื่องแบบ

นักเรียนและไดรบั

การสงเสริมศักยภาพ

ที่เหมาะสมกับวัย 

รอยละ 100

- เด็กนักเรียนไดรับ

ประทานอาหารกลางวัน

ตรงตามโภชนาการทุกคน

- เด็กนักเรียนไดมีสื่อการ

เรยีนการสอนที่เพียงพอ 

ไดรบัเตรียมความพรอม

ครบทั้ง 4 ดาน

- เด็กนักเรียนไดมี

หนังสือเรียน อุปกรณ

การเรยีน เคร่ืองแบบ

นักเรียนและไดรบัการ

สงเสริมศักยภาพที่

เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษาฯ

3 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาอาหาร

กลางวัน) โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(สพฐ.)

 (งบอุดหนุน)

เพ่ืออุดหนุนเงนิ

คาอาหารกลางวัน

สําหรับนักเรียน

อนุบาล และ

ประถมศึกษา 

โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.)

โรงเรียนสังกัด

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 (สพฐ.) จํานวน ๓  

แหง ในเขตพ้ืนที่

ตําบลสนวน

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กมีอาหาร

กลางวัน

รับประทาน รอย

ละ 100 ตาม

เกณฑท่ีกําหนด

เด็กทุกคนไดรับ

อาหารกลางวันครบ

ตามหลักโภชนาการ

 กองการศึกษา

 ฯ
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

4 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศนรอบศูนย

พัฒนาเด็กเล็กให

เหมาะสมกับการ

เรียนการสอน

ปรับปรุงภูมิทัศน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน  3  แหง

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 มีสถานที่เอื้อตอ

การเรียนรูรอยละ

 80

เด็กมีพัฒนาการที่

เหมาะสมกับวัยครบ

ทุกดาน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการเสริมสราง

ความรูสูผูปกครองเด็ก

ปฐมวัย

เพ่ือใหเด็ก ไดรับ

การพัฒนาทุกดาน 

เต็มศักยภาพ และ

ถูกตองตามหลัก

วิชาการ

จัดอบรมผูปกครอง

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กทั้ง ๓ แหง ปละ 

 ๑ ครั้ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของผูปกครองตอการ

เขารวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

 เด็กไดรับการ

พัฒนาทุกดาน เต็ม

ศักยภาพ และ

ถูกตองตามหลัก

วิชาการ

กองการศึกษาฯ

6 โครงการเฝาระวัง

ปองกันและควบคุมโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙  ( covid ๑๙)

(งบ.กองทุน ฯ)

เพื่อเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

โรคและการปองกัน

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา

 ๒๐๑๙ ( covid ๑๙) 

ในศนูยพัฒนาเดก็เล็ก

ครู เด็กนักเรียน 

และผูปกครอง ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

ภายในตําบลสนวน 

๓ แหง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครู เด็กนักเรียน 

และผูปกครอง 

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก รอยละ 80 

ไดเขารวมโครงการ

คร ูเดก็นักเรียน และ

ผูปกครอง ความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับโรคและ

การปองกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( 

covid ๑๙)

กอง

สาธารณสุข/ 

กองการศึกษาฯ

7 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ปากและฟน

(งบ.กองทุน ฯ)

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ

ในชองปากและฟน

แกนักเรียน

จัดอบรมและหาวัสดุ

และจัดกิจกรรม

เกี่ยวกับการสงเสรมิ

สุขภาพปากและฟนแก

เด็กนักเรียน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนรวม

กิจกรรมรอยละ 

100

เด็กนักเรียนมี

สุขภาพปากและฟน

แข็งแรง

กอง

สาธารณสุข/ 

กองการศึกษาฯ

8 โครงการพัฒนา

ศักยภาพครูผูสอน 

ปฐมวัย

เพ่ือบุคคลกรทุกคน

ไดรับการพัฒนา

บุคลากรศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก จํานวน ๓ 

แหง

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 บุคลากรรวม

กิจกรรมรอยละ 

100

บุคลากรไดรับความรู

 และพัฒนาตนเอง

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 43     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

9 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหงชาติ

เพ่ือใหเด็กมีสวน

รวมในกิจกรรม 

และพัฒนาการทั้ง

ดานรางกายจิตใจ

อารมณ สังคม 

และสติปญญา

จัดงานวันเด็ก

แหงชาติในตําบล

สนวน จํานวน  ๑  

ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

เด็กมีสวนรวมใน

กิจกรรม และ

พัฒนาการท้ังดาน

รางกายจิตใจอารมณ

 สังคม และสติปญญา

กองการศึกษาฯ

4,288,000 4,288,000 4,288,000 4,288,000 4,288,000 -  -  -

1 โครงการสงเสริมแผน

สุขภาพชุมชน

เพ่ือใหประชาชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดี

ดําเนินการตาม

โครงการหมูที่ 1-12

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

เขารวมกิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

ประชาชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการจัดอบรม

ปองกันเด็กจมน้ําพรอม

จัดทําปายเตือน

เพ่ือใหความรูแก

ผูปกครองใหระวัง

เด็กจมน้ําพรอม

จัดทําปายเตือนให

ระวังการเลนน้ํา

ตามสระน้ํา

สาธารณะ

ผูปกครอง เด็ก

นักเรียน พรอม

จัดทําปายเตือน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละที่ลดลง

ของจํานวนเด็ก

จมน้ํา

ผูปกครองเด็ก

นักเรียนมีความรูใน

การปองกันและระวัง

ไมใหจมน้ํา

กอง

สาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.3 แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

3 โครงการณรงคและ

ปองกันโรคไขเลือดออก

เพ่ือควบคุมและ

ปองกันโรค

ไขเลือดออก

รณรงค ปองกันและ

ควบคุมโรครวมถึงจัดซื้อ

วัสดุวิทยาศาสตร และ

การแพทยฯลฯ

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 รอยละที่ลดลงของ

 จํานวนคน

ไขเลือดออก

ควบคุมและปองกัน

โรคไขเลือดออกได

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการการแพทย

ฉุกเฉิน อบต.สนวน

เพื่อดําเนินการระบบ

การแพทยฉุกเฉิน(กูชีพ

 กูภัย 1669) บริการ

ประชาชนผูเจ็บปวย

ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ เหตุ

อื่นๆ

บริการประชาชน

ตําบลสนวน

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 รอยละของ

ประชาชนไดรับ

ไดรับประโยชน 

100%

ประชาชนไดรับ

บริการ การแพทย

ฉุกเฉินไดอยางทั่วถึง

กอง

สาธารณสุขฯ

5 โครงการฝกอบรม

อาสาสมัครกูชีพกูภัย

เพ่ือจัดอบรมให

ความรูผูสมัครรวม

โครงการ

จัดอบรมใหกับ

กลุมเปาหมาย 30 

คน

 -  - 80,000  -  - รอยละของ

จํานวนประชาชน

ไดรับประโยชน

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

กอง

สาธารณสุขฯ

6 โครงการสํารวจขอมูล

สัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

 ตามโครงการสัตวปลอด

โรค คนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระ

ปณิธาน ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือสํารวจขอมูล

และขึ้น ทะเบียน

สัตว จํานวนสัตว 

ปละ 2 ครั้ง

สุนัขและแมวที่อยู

ในพ้ืนที่ตําบลสวน 

และดําเนินการข้ึน

ทะเบียน

ลงในฐานขอมูล

Thairabies.net

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 รอยละ 80 ของ

จํานวนสุนัข และ

แมวไดรับการ

สํารวจขอมูลและ

ขึ้น ทะเบียนสัตว

มีฐานขอมูล สุนัข/

แมวทั้งที่มีเจาของ

และไมมีเจาของ ใน

เขตตําบลสนวน 

และลงในฐานขอมูล

Thairabies.net 

เปนปจจุบัน

กอง

สาธารณสุขฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 45     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

7 โครงการสัตวปลอดโรค 

คนปลอดภัยจากโรคพิษ

สุนัขบา ตามพระปณิธาน

 ศาสตราจารย ดร.

สมเด็จพระเจานองนาง

เธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราช

กุมารี กรมพระศรีสวาง

ควัฒน วรขัตติยราชนารี

เพ่ือปองกันการเกิด

โรคพิษสุนัขบาจาก

สัตวสูคน

ดําเนินการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัข

บาในสุนัขและแมว

ทั้งท่ีมีเจาของและ

ไมมีเจาของในเขต

ตําบลสนวน ตาม

จํานวนที่ไดสํารวจ

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละ 90 ของ

จํานวนสุนัข และ

แมวที่สํารวจไดรับ

การฉีดวัคซีน

ประชาชนปลอดภัย

จากโรค

พิษสุนัขบา

กอง

สาธารณสุขฯ

8 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 1 

บานสวายจีกนอย

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

แกคณะกรรมการ

หมูบานเพ่ือจัดทํา

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 1

 บานสวายจีกนอย 

จํานวน 3 โครงการ

 ตามมติ ที่ประชุม

ประชาคม หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

9 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 2 

บานสนวนนอก

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

ในการจัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 2 

บานสนวนนอกจํานวน 

3 โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

10 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 3 

บานสนวนใน

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 3 

บานสนวนใน จํานวน 3

 โครงการ ตามมติ ที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

11 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 4 

บานแซะซอ

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 4 

บานแซะซอ จํานวน 3 

โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 47     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

12 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 5 

บานสวายจีกนอย

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 5 

บานสวายจีกนอย 

จํานวน 3 โครงการ 

ตามมติ ที่ประชุม

ประชาคม หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

13 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 6 

บานจบก

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 6 

บานจบก จํานวน 3 

โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

14 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 7 

บานโคกกลัน

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

ในการจัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 7 

บานโคกกลัน จํานวน 3

 โครงการ ตามมติ ที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 48     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

15 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 8 

บานพลวงนอย

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 8 

บานพลวงนอย จํานวน 

3 โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

16 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 9 

บานระกา

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 9 

บานระกา จํานวน 3 

โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

17 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 10 

บานหนองโพธ์ิ

เพื่ออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

ในการจัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของหมูบาน

อุดหนุนงบประมาณแก

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อจัดทําโครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 10 

บานหนองโพธิ์ จํานวน 

3 โครงการ ตามมต ิที่

ประชุมประชาคม 

หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 49     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

18 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 11 

บานหนองบัว

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

แกคณะกรรมการ

หมูบานเพ่ือจัดทํา

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 

11 บานหนองบัว

จํานวน 3 โครงการ

 ตามมติ ที่ประชุม

ประชาคม หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

19 โครงการอุดหนุน

คณะกรรมการหมูบาน

สําหรับการดําเนินงาน

ตามแนวทาง

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 12 

บานโคกสุวรรณ

เพ่ืออุดหนุน

งบประมาณแก

คณะกรรมการ

หมูบานในการ

จัดทําโครการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุขของ

หมูบาน

อุดหนุนงบประมาณ

แกคณะกรรมการ

หมูบานเพ่ือจัดทํา

โครงการ

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที่ 

12 บานโคกสุวรรณ

จํานวน 3 โครงการ

 ตามมติ ที่ประชุม

ประชาคม หมูบาน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของ

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่แข็งแรง

สมบูรณขึ้น

ประชาชนใน

หมูบานมีสุขภาพ

รางกายที่ดีข้ึน

กอง

สาธารณสุขฯ/

(คณะกรรมการ

หมูบาน)

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 50     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

20 โครงการหองน้ําทองถิ่น

สะอาดและปลอดภัย

เพ่ือเสริมสรางสุข 

อนามัยใหแก

ประชาชนและ

นักทองเท่ียว

พ้ืนที่ตําบสนวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละ90 อปท.

และประชาชนใน

พ้ืนที่มีความพึง

พอใจ

ประชาชน

นักทองเท่ียวที่

บริการหองน้ํา

สาธารณะของ อปท.

กอง

สาธารณสุขฯ

1,307,500 1,307,500 1,387,500 1,307,500 1,307,500 -  -  -

1 โครงการปองกันภาวะ

เสี่ยงโรคฯ ในกลุม

ผูสูงอายุ

เพื่อปองกันภาวะเสี่ยง

โรคหลอดเลือดสมอง 

ตอกระจก และเพื่อให

ผูสูงอายุที่มีภาวะ

ซึมเศรา ไดรับการดูแล

รักษาและติดตามความ

เสี่ยงตอการฆาตัวตาย

กลุมผูสูงอายุ ตําบล

สนวน 12 หมูบาน

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ 12 

หมูบานไดรับการ

ดูแล

ผูสูงอายุตําบลสนวน

ไดรับการดูแลเพื่อ

ปองกันภาวะเสี่ยงตอ

โรคฯ

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการ/กิจกรรมการ

ตรวจวัดและคัดกรอง 

ความผิดปกติหรือความ

บกพรองทางการมองเห็น

เพ่ือใหประชาชน

ทั่วไป และผูสูงอายุ

ไดรับการตรวจคัด

กรองความผิดปกติ

ทางสายตาไดรับ

การดูแลและสง

รักษาตอตามระบบ

ประชาชนและกลุม

ผูสูงอายุตําบลสนวน

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

ผูสูงอายุ 12 

หมูบานไดรับการ

ดูแลความผิดปกติ

ดานการมองเห็น

ประชาชนและ

ผูสูงอายุ 12 

หมูบาน  ไดรับการ

ดูแลและรักษาความ

ผิดปกติดานการ

มองเห็น

กองสวัสดิการ

สังคม

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 51     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

3 โครงการชวยเหลือ

ประชาชนตามอํานาจ

หนาที่ในระดับพื้นท่ี

เพ่ือชวยเหลือ

ประชาชนท่ีไดรับ

ความเดือดรอน 

หรือไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได

ในการดํารงชีพ 

โดยอาจใหเปน

สิ่งของหรือจายเปน

เงนิ หรือการ

จัดบริการสาธารณะ

ใหความชวยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่ดาน

ตาง ๆ ดังตอไปนี้

-ดานสาธารณภัย

-ดานสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

-ดานเกษตรกร

-ดานการปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนผูมีสิทธิ

ไดรับความ

ชวยเหลือ ตาม

ระเบียบฯ

ไดรับความ

ชวยเหลือรอยละ 

100

ประชาชนไดรับ

ความชวยเหลือตาม

สมควรแกกรณี

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการอุดหนุนกาชาด

จังหวัดบุรีรัมย

เพ่ืออุดหนุนเหลา

กาชาดจังหวัด

บุรีรัมยในการ

บริการสาธารณะ

แกประชาชนใน

จังหวัดบุรีรัมย

อุดหนุนกาชาด

จังหวัดบุรีรัมย 1 ครั้ง

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

จังหวัดบุรีรัมยได

เต็มรอย

กาชาดจังหวัด

บุรีรัมยไดรับเงิน

อุดหนุนตามโครงการ

กองสวัสดิการ

สังคม กาชาด

จังหวัดบุรีรัมย

5 โครงการอุดหนุนก่ิง

กาชาดอําเภอหวยราช

เพ่ืออุดหนุนก่ิง

กาชาดอําเภอหวย

ราชในการบริการ

สาธารณะแก

ประชาชนในเขต

อําเภอหวยราช

อุดหนุนก่ิงกาชาด

อําเภอหวยราช 1 

ครั้ง

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ อุดหนุดก่ิงกาชาด

อําเภอหวยราชได

เต็มรอย

กาชาดอําเภอหวย

ราชไดรับเงนิ

อุดหนุนตามโครงการ

กองสวัสดิการ

สังคม ก่ิง

กาชาดอําเภอ

หวยราช

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 -  -  -รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานสังคมสงเคราะห

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 52     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดฝกอบรมคาย

เด็กและเยาวชน

เพื่อสงเสริมและสราง

การเรยีนรู ความมี

ศีลธรรมเปนพื้นฐานใน

การดํารงอยูในสังคม

ของเด็กและเยาวชน

ทุกระดับ

เด็กและเยาวชน   

12 หมูบาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ผูเขารวม

กิจกรรม/จัดงาน/

อบรม

เด็กและเยาวชนมี

ศักยภาพในการ

ดําเนินชีวิตในสังคม

อยางมีคุณภาพ

กองสวัสดิการ

สังคม

2 โครงการสงเสริมอาชีพ

และภูมิปญญาทองถ่ิน

อบต.สนวน

เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมอาชีพและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

พ้ืนบาน

ฝกอบรมฯและ

สงเสริมแก

ประชาชนท่ีสนใจ 

หมู ๑-๑๒จํานวน ๑

 อาชีพ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของกลุมที่

มีรายไดเพ่ิมข้ึน

สนับสนุนและ

สงเสริมอาชีพและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน

พ้ืนบาน

กองสวัสดิการ

สังคม

3 โครงการรณรงคยุติ

ความรุนแรงตอเด็ก สตรี

 และครอบครัว

เพื่อรณรงคใหเห็นถึง

ความสําคัญของ

สถาบันครอบครัว  

ปองกันความรนุแรงตอ

เด็ก สตรี และคนใน

ครอบครวั

พ้ืนที่ตําบลสนวน ทั้ง

 12 แหง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครอบครัวไมใช

ความรุนแรงตอกัน

ประชาชนเห็นถึง

ความสําคัญของสถาบัน

ครอบครวั  ปองกัน

ความรนุแรงตอเด็ก สตรี

 และคนในครอบครัว

กองสวัสดิการ

สังคม

4 โครงการศูนยพัฒนา

ครอบครัวในชุมชน

ตําบลสนวน

เพื่อใหสมาชิกใน

ครอบครวัไดเรียนรูถึง

ความสําคัญของ

ครอบครวัเพื่อหางไกล

จากยาเสพติด

ครอบครัวกลุมเสี่ยง

หมูละ 1 ครอบครัว

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว

เปาหมายไดรับ

ประโยชน

สมาชิกในครอบครัวได

เรยีนรูถึงความสําคัญ

ของครอบครัวเพื่อ

หางไกลจากยาเสพติด

กองสวัสดิการ

สังคม

1.5 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 53     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

5 โครงการสภาเด็กและ

เยาวชนตําบลสนวน

- เพ่ือสงเสริม

สนับสนุนการ

ดําเนินกิจการสภา

เด็กและเยาวชน

-เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพของเด็ก

และเยาวชน

กิจกรรมของเด็กและ

เยาวชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม -สภาเด็กและเยาวชน 

อบต. มีศักยภาพในการ

คิด การทําและบริหาร

จัดการ

-เด็กและเยาวชนในเขต 

อบต. ไดพัฒนา

ศักยภาพของตน รูจัก

ทํางานเปนทีม

กองสวัสดิการ

สังคม

6 โครงการโรงเรียนขยับวัย

(ผูสูงอายุ) ตําบลสนวน

เพ่ือสงเสริมให

ผูสูงอายุมีกิจกรรม

กลุมรวมกัน

ชมรมผูสูงอายุตําบล

สนวน

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูสูงอายุในเขต

พ้ืนที่ตําบลสนวน

ไดรับการดูแล

ผูสูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น มีกําลังใจ

ในการดําเนินชีวิต 

ไมถูกทอดท้ิง

กองสวัสดิการ

สังคม

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 -  -  -

1 โครงการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก

- เพ่ือปองกันและ

บํารุงรักษาอาคาร

เรียนใหอยูใน

สภาพปลอดภัย

พรอมใชงาน

- เพ่ือยืดอายุการใช

งานของอาคาร

เรียนใหยาวนาน

ปรับปรุง และ

ซอมแซมอาคาร

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน  3  แหง ให

มีสภาพสมบูรณ 

ปลอดภัยพรอมใช

งานตลอด

500,000 500,000 500,000  -  - อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก และ

อาคารประกอบมี

คุณภาพพรอมใช

งานคิดเปนรอยละ

 100

อาคารศูนยพัฒนา

เด็กเล็กมีความ

ปลอดภัยอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

 กองการศึกษา

ฯ ,กองชาง

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานสรางความเขมแข็ง

ยุทธศาสตรท่ี 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 54     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2 โครงการปรับปรุงตอเติม

อาคารสถานที่ศูนย กูชีพ

 อบต.สนวน

เพ่ือบริการและ

อํานวยความ

สะดวกแกผูมา

ติดตอ

ปรับปรุงตอเติม

อาคารสถานที่ศูนย

กูชีพ

100,000  -  -  -  - รอยละประชาชน

ที่มาติดตอมีความ

พึงพอใจ

บริการและอํานวย

ความสะดวกแกผูมา

ติดตอ

กอง

สาธารณสุขฯ ,

กองชาง

3 โครงการปรับปรุงอาคาร

ธรรมาภิบาล

เพ่ือเสริมสรางการ

ดูแลทรัพยสิน และ

ลดความลรอน

ภายในอาคารธรร

มาภิบาล

จัดหาและติดตั้ง

- ประตูมวน 4 ชุด

- เหล็กดัด 12 ชุด

- มูลี่ 12 ชุด

200,000 - - - - จัดหาและติดตั้ง

ประตูมวน  

เหล็กดัด มูลี่ ได

ตามมาตรฐาน

อาคารธรรมาภิบาล 

มีความปลอดภัยอยู

ในสภาพที่พรอมใช

งาน สําหรับทํา

กิจกรรมตาง ๆ

กองสวัสดิการ

สังคม ,กองชาง

4 โครงการกอสรางอาคาร

 ศูนย อปพร.

เพ่ือเปนสถานที่ใน

การดําเนิน

กิจกรรมของ อพปร.

อาคารศูนย อฟพร. 

1 หลัง

-  - - 500,000  - รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม

มีอาคารสําหรับ

ดําเนินกิจกรรมของ 

อปพร.

กองชาง ,สํานัก

ปลัด

5 โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบไฟฟา

เพ่ือปรับปรุงระบบ

ไฟฟาภายใน อบต.

ใหดี และปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

สํานักงานอบต. - 500,000 -  -  - รอยละประชาชน

ที่มาติดตอมีความ

พึงพอใจ

พนักงาน และ

ประชาชนท่ีใช

บริการมีความ

สะดวกปลอดภัย

มากยิ่งข้ึน

กองชาง

6 โครงการตอเติมอาคาร

สํานักงาน

เพ่ือขยายพื้นที่

อาคารสํานักใน

การบริการ

ประชาชน

อาคารสํานักงาน

อบต.

200,000 - 200,000 - 200,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม

ประชาชนท่ีมารับ

บริการมีความ

สะดวก สบาย ลด 

ความแออัดมากยิ่งข้ึน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 55     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงถนน

ภายในสํานักงาน อบต.

สนวน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ถนนภายใน

สํานักงาน อบต.

สนวน

-  - 400,000  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง ,สํานัก

ปลัด

8 โครงการปรับปรุงพัฒนา

และซอมแซมหอ

กระจายขาวไรสาย

เพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาและซอมแซม

หอกระจายขาวไรสาย

ภายในตําบลใหมี

ประสิทธิภาพ

หอกระจายขาวไร

สายทั้ง 12 หมู

- 500,000 -  -  - รอยละประชาชน

มีความพึงพอใจ

การรับรูขอมูล

ขาวสาร

หอกระจายขาวไร

สายภายในตําบล

สนวนใหมี

ประสิทธิภาพ

กองชาง

9 โครงการติดตั้งหมอ

แปลงไฟฟาและขยาย

เขตไฟฟาแรงต่ําภายใน

ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบลสนวน

เพ่ือใหสํานักงาน

องคการบริหาร

สวนตําบลสนวน มี

ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ขยายเขตระบบ

จําหนายเพ่ิมขนาด

หมอแปลงไฟฟา

อบต. สนวน

-  - 350,000  -  - ภายในสํานักงานมี

ไฟฟาไมตกเพ่ิมขึ้น

รอยละ 90

ภายในสํานักงานมีไฟฟา

ใชอยาทั่วถึงกําลังไฟไม

ตกปองกัน

เคร่ืองใชไฟฟาชํารุด

เสียหาย

กองชาง

1,000,000 1,500,000 1,450,000 500,000 200,000 -  -  -

1 โครงการสนับสนุนและ

สงเสริมและการทองเที่ยว

เพ่ือสนับสนุนและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว

สนับสนุนและ

สงเสริมการ

ทองเที่ยว ในตําบล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ ที่เพิ่มขึ้นของ

รายไดของประชาชน

จากการสนับสนุน

การทองเท่ียว

สงเสริมและ

สนับสนุนการ

ทองเที่ยว

สํานักปลัด

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

รวมยุทธศาสตรท่ี 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ดานเศรษฐกิจ “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก และพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพ้ืนฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 56     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่

สนามกีฬา หมูที่ 4

เพ่ือเปนสถานที่

ออกกําลังกายของ

ประชาชนในพื้นที่

-สนามกีฬา พ้ืนที่ 

หมูที่ 4

-ปรับเกลี่ยพื้นที่

-ปรับปรุงภูมิทัศน

500,000  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีพ้ืนที่

ออกกําลังกาย 

รางกายแข็งแรง 

และหางไกลยาเสพ

ติด

กองชาง

2 โครงการขยายพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กตอ

สนามกีฬา หมูที่ ๕

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรบัการ

สัญจรไปมา สะดวก

และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง ๓๒.00 ม.  ยาว 

๑๘.00  ม.  หนา ๐.๑๕

 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 576 ตร.ม.

-  - 316,000  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

3 โครงการขยายเขตไฟฟา

ภายในพ้ืนที่ตําบล

-เพื่อขยายเขตไฟฟา

ภายในพื้นที่ตําบล

-เพื่ออุดหนุนการไฟฟา

ในการดําเนินการ

ขยายเขตระบบ

จําหนายเพ่ิมขึ้น

ภายในหมูบาน หมูท่ี

 1 - 12 ตําบลสนวน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของการขยายเขต

ไฟฟา

- รอยละความพึ่ง

พอใจของการดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึงมากขึ้น

กองชาง

900,000 400,000 716,000 400,000 400,000 -  -  -

1 โครงการจัดงาน

ประเพณีลอยกระทง

เพื่อจัดงานสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมอัน

ดีงามของทองถิ่นให

ดํารงไว

จัดงานประเพณี

ลอยกระทง ประจําป

 จํานวน  ๑  ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

สามารถจัดงาน สืบ

สานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงาม

ของทองถ่ินไวได

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงานเคหะและชุมชน

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 57     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2 โครงการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณี

สงกรานตและวันผูสูงอายุ

เพื่อสืบสานประเพณี

วัฒนธรรมอันดีงาม

ของทองถ่ินใหดาํรงไว

จัดงานประเพณี

สงกรานตประจําป 

จํานวน  ๑  ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

สามารถ สืบสาน

วัฒนธรรมประเพณี

อันดีงามของทองถิ่น

ได

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานวัน

สําคัญทางศาสนาและ

วันสําคัญทางราชการ

เพื่อสงเสริมกิจกรรม

ดานศาสนาใหมีการ

สืบสานไปยังอนุชนรุน

หลัง และวันสําคัญทาง

ราชการ

จัดกิจกรรมวันสําคัญ

ทางศาสนา เชน วัน

มาฆบูชา วันวิสาขบูชา

วันเขาพรรษา และวัน

สําคัญทางราชการ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจรรมไม

นอยกวา 3 

กิจกรรม

ประชาชนในเขต

ตําบลตระหนักถึง

ความสําคัญทาง

พุทธศาสนา และวัน

สําคัญทางราชกา

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดกิจกรรมเขา

รวมงานประเพณี

มหกรรมวาวอิสาน

จังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือจัดกิจกรรมเขา

รวมงานประเพณี

วาวอิสาน

จัดกิจกรรมเขา

รวมงานประเพณี

วาวอิสาน ประจําป 

จํานวน  ๑  ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

จัดกิจกรรมเขา

รวมงานประเพณี

วาวอิสานได

กองการศึกษาฯ

5 โครงการอุดหนุน

ปกครองจังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือสนับสนุนการ

จัดงานประเพณีขึ้น

เขาพนมรุง

อุดหนุนจังหวัด

บุรีรัมย ประจําป 

จํานวน  ๑  ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

สนับสนุนการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง  กองการศึกษาฯ

6 โครงการอุดหนุน

ปกครองอําเภอหวยราช

เพ่ือสนับสนุนการ

จัดงานรัฐพิธี

อุดหนุนอําเภอหวย

ราช จํานวน  ๑  ครั้ง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

สนับสนุนการจัดงาน

รัฐพิธี

กองการศึกษาฯ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 58     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

7 โครงการอบรม

เสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรม

เพ่ือใหเด็ก 

เยาวชนและคณะ

ผูบริหาร ได

เสริมสราง

คุณธรรมและ

จริยธรรม

เด็ก เยาวชนและ

คณะผูบริหาร ใน

เขตพื้น ตําบลสนวน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ เด็ก 

เยาวชน ตอการ

เขารวม กิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

เด็ก เยาวชนและ

คณะผูบริหารไดรับ

ความรู และได

เสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรม

กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดการแขงขัน

กีฬาตานยาเสพติด 

(สนวนเกมส )

เพ่ือสงเสริมและ

ปลูกจิตสํานึกให

เด็กและเยาวชน

สนใจในการเลน

กีฬาและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

จัดการแขงขันกีฬา

เยาวชนตานภัยยา

เสพติด โดยมีทีม

จากทุกชุมชนเขา

รวมการแขงขัน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนทีม

ผูเขารวมการ

แขงขันอยางนอย

หมูบานละ 1 ทีม

เยาวชนสนใจในการ

เลนกีฬาและใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

กองการศึกษาฯ

1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 -  -  -

1 โครงการปรับปรุงผิว

จราจรลงหินคลุก หมูที่ 

1 เช่ือม หมูท่ี 3

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจร กวาง 

6.00 ม. ยาว 

815.00 ม. หนา 

0.10 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 4,890

 ตร.ม.

- 146,000 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ

ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 59     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

2 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 1

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม. ระยะทาง 1 กม.

 จํานวน 35 ตน

- 350,000 -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 2 ซอยหองเชา อ.

กิตติศักดิ์ วชิรธาดากุล

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 175.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 875 

ตร.ม.

-  - 480,000  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 2 หลังวัดสนวนนอก 

(หลังเมรุ)

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 155.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 620 

ตร.ม.

341,000  - -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 2 เสนขางวัดสนวน

นอกดานทิศเหนือ

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 180.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 720 

ตร.ม.

- 396,000 -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 60     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก คุม

นายทองมั่น กิรัมย หมูที่

 2

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 135.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 540 

ตร.ม.

- 297,000 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

7 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 2

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30 - 35

 ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

350,000  - -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

8 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 2 

เช่ือม หมูท่ี 4

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง 

1,000 กม. จํานวน

 35 ตน

-  - 350,000  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

9 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมชนิด  2 ชอง หมู

ที่ 2 

-เพ่ือปองกันน้ํา

ทวมผิวจราจร

-ชวยระบายน้ํา

ทอลอดเหลี่ยม 

ขนาด 2.10 x  

2.10 ม.

-  - -  - 300,000 ทอลอดเหลี่ยม

ไดรับการกอสราง

 1 แหง

-ชวยปองกันการ

เสียหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 61     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 3 จากซอยบานนาย

เมา  เสิศรัมย ถึง บาน

นายกล เกษรัมย

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 100.00 ม. หนา 

0.15 ม. ไหลทาง

ขางละ 0.50 ม. 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

 400 ตร.ม.

- 220,000 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 3 จากถนนลาดยาง 

เช่ือมทางเขาวัดสนวนใน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5 ม. ยาว 

110 ม. หนา 0.15

 ม. หรือพ้ืนที่ไม

นอยกวา 660 ตร.ม.

-  - 302,500  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

12 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 3 

เช่ือมหมูที่ 4 ,หมูที่ 10

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30 - 35

 ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

-  - -  - 350,000 มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับความ

สะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

13 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 3 

เช่ือม หมูท่ี 7

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8 .00 ม. 

ระยะหาง 30 - 35

 ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

350,000  - -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 62     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

14 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 3 

เช่ือม หมูท่ี 1

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30 - 35

 ม. ระยะทาง  815

 ม. จํานวน 28 ตน

-  - - 280,000  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

15 โครงการขยายเขต

ประปา หมูที่ 3

เพ่ือจัดใหมีน้ํา

สะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ขยายเขตประปา 

หมูที่ 3

100,000  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

16 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 4 ถนนรอบโคกปรีง

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจร 

กวาง 3.50 ม. ยาว

 210.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอนกวา 735 

ตร.ม.

- 404,250 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

17 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 4 บานยายเมย,ยายมัด

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 3.50 ม.  ยาว

 60.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 210 

ตร.ม.

-  - 117,000  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 63     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 4 ซอยเขาไปบานตา

ชิน (เจาะ)

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00  ม. ยาว

 130.00 ม.   หนา

 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 532 

ตร.ม.

- 292,600 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

19 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 4

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

- 350,000 -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนนดิน

เสริมหินคลุก หมูที่ 5 

เสนบานนายบุญสง

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 330.00 ม. สูง 

1.50 ม. พรอมวาง

ทอระบายน้ํา ขนาด

 ศก. 0.60 เมตร

296,000  - -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ ๕  เช่ือมบานนายชวน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง ๔.00  ม.  

ยาว ๑๓๐.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

520 ตร.ม.

286,000  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 64     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

22 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 5

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

350,000  - -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับความ

สะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

23 โครงการขยายเขต

ประปา หมูที่ 6

เพ่ือจัดใหมีน้ํา

สะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ขยายเขตประปา 

หมูที่ 6

50,000  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

24 โครงการขยายเขต

ประปารอบหมูที่บาน คุม

โคกมะคาเช่ือมคุมมะโน

ไพร หมูที่ 7

เพ่ือจัดใหมีน้ํา

สะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ทอ พี วี ซี ขนาด 

ศก. 3 นิ้ว 

ระยะทางยาว 500

 ม.

- 50,000 -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

25 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 7 ตามคลองสง

น้ําเชื่อมถนนวัดปานกก

ระเรียน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00   ม. 

ยาว 1,215.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

 4,860 ตร.ม.

267,000  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

26 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 7 จากเลียบคลอง

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00   ม. 

ยาว 110.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พ้ืนที่ไมนอยกวา 

440 ตร.ม.

-  - 242,000  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 65     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

27 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 7

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8 .00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

-  - 350,000  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

28 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 8 

บานพลวงนอย

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

350,000  - -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับความ

สะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

29 โครงการถนนดินเสริม

หินคลุก หมูที่ 9 บาน

ระกา ต. สนวน อ.หวย

ราช ถึงบานจอม หมูที่ 7

 ต.สองช้ัน อ.กระสัง

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 

250.00  ม. สูงเฉลี่ย 

0.50 ม. พรอมวางทอ

ระบายน้ํา ขนาด ศก. 

0.40 ม. จํานวน 2 จุด

- 425,000 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

30 โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูท่ี 9 เสน

หลังบานเลขที่ 3 นางตุน

 โกติรัมย  ถึงบานเลขที่ 

6 นางเรือง เกาะรัมย

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00  ม. ยาว

 120.00  ม. หนา

 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 600 

ตร.ม.

-  - 330,000  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 66     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

31 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 9  ทางเขาศาลาคุม

ระหาร

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม.  ยาว

 125.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 625 

ตร.ม.

-  - - 343,750  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่

 9 จากหนาบานเลขที่ 3

 นางตุน ถึงบานที่ 56 

นางกนกวรรณ

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 120.00 ม.  หนา

 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 600 

ตร.ม.

330,000  - -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

33 โครงการขยายเขต

บริการประปารอบหมูที่

บาน หมูที่ 9

เพ่ือจัดใหมีน้ํา

สะอาดสําหรับ

อุปโภค-บริโภค

ทอ พี วี ซี ขนาด 

ศก. 2 นิ้ว ยาว 

400 ม.

95,000  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

34 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 10 ทางเขาศาลา

กลางหมูท่ีบาน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม.    

ยาว 75.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 375 

ตร.ม.

206,250  - -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 67     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

35 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 10 จากนางสํารวยถึง

ถนนใหญ

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00   ม.  

ยาว 90.00 ม.  

หนา 0.15 ม. พ้ืนที่

ไมนอยกวา 360 

ตร.ม.

- 198,000 -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

36 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 10 

บานหนองโพธ์ิ

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8 .00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

-  - 350,000  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

37 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 11 ซอยหนาบานนาย

เสนห สุทธิ

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาด กวาง 5.00 

ม. ยาว 165.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

หรือพ้ืนที่ไมนอยกวา

 825 ตร.ม.

- 453,750 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

38 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 11 ซอยหนาบานนาย

เสนอ แกมรัมย

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 110.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 440 

ตร.ม.

-  - 242,000  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 68     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

39 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 11 ซอยบานนาย

สําเภา สุมหิรัญ-บาน

ผูใหญบาน

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00   ม.  

ยาว 55.00 ม.  

หนา 0.15 ม.

121,000  - -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

40 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะ พลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 11

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8 .00 ม. 

ระยะหาง 30 - 35

 ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

-  - - 350,000  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 12 จากบานนางลับ 

ถึง บานนายสําริด ขะจีฟา

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 60.00  ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 240 

ตร.ม.

- 132,000 -  -  - -ถนนท่ีกอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 12 จากบานนางลับ 

ถึง บานนางถนาภา

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 50.00  ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 200 

ตร.ม.

-  - - 110,000  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

43 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที่ 12 จากทายหมูท่ีบาน

ไปลําหวย

เพ่ือใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม.  ยาว

 165.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพ้ืนที่

ไมนอยกวา 835 

ตร.ม.

-  - 450,000  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน 

ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่งพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

44 โครงการติดตั้งโคมไฟฟา

ถนนสาธารณะพลังงาน

แสงอาทิตย หมูที่ 12

-เพ่ือถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง  

1,000 ม. จํานวน 

35 ตน

350,000  - -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับความ

สะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

กองชาง

3,842,250 3,714,600 3,213,500 1,083,750 650,000 -  -  -

1 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในตําบลสนวน

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในตําบล

สนวนใหดูสวยงาม

สะอาดตา

ปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในพ้ืนที่ตําบล

สนวน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ

จํานวนหมูบานที่

ไดดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน

ภายในตําบลสนวน

ใหดูสวยงามสะอาด

ตา

กอง

สาธารณสุขฯ

2 โครงการฝกอบรมการ 

บริหารจัดการขยะ

เพ่ือบริหารจัดการ

ขยะภายใน

โรงเรียนและชุมชน

ตําบลสนวน

บริหารจัดการขยะ

ในโรงเรียน 3 แหง 

และชุมชนตําบล

สนวน ๑๒ หมูบาน

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของชุมชน

หมูบานที่มีการ

บริหารจัดการ

ขยะมูลฝอย

บริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและหมูบาน

สะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม "ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิต และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 70     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

3 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือรณรงคการ

บริหารจัดการขยะ

รีไซเคิลและเพิ่ม

มูลคา

หมูบานละ 1 แหง       50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 หมูบานชุมชนมี

ความสะอาดมาก

ขึ้น

การบริหารจัดการ

ขยะรีไซเคิลและเพิ่ม

มูลคาทําใหหมูบาน

ชุมชนสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

4 โครงการ 1 อปท.1 

ถนนทองถ่ินใจ

สิ่งแวดลอม

เพื่อกระตุนให อปท.

และประชาชนในพื้นที่

มีสวนรวมในการ

จัดการส่ิงแวดลอม

บริเวณถนน

พ้ืนที่ตําบสนวน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ 90 อปท.

และประชาชนใน

พ้ืนที่มีความพึง

พอใจ

อปท.และประชาชน

ในพ้ืนมีสวนรวมและ

มีจิตสํานึกในการ

รักษาความสะอาด

กอง

สาธารณสุขฯ

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 -  -  -

1 โครงการปรับปรุง

โรงเรือนเกษตร อบต.

สนวน

เพ่ือปรับปรุง

โรงเรือนเกษตร 

อบต. สนวน

โรงเรือนเกษตร

ภายใน อบต.

50,000  - - 50,000  - รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม

มีโรงเรือนเกษตร

สําหรับผลิตกลาไม

แจกจายประชาชน

ในพ้ืนที่

กองชาง ,กอง

เกษตร

2 โครงการขุดลอกสระน้ํา

หนองโสน หมูที่ 1

เพ่ือใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ขนาด กวาง 40.00 ม.

 ยาว 55.00 ม. ลึก

เฉลี่ย 3.00ม. ปริมาตร

ดินขุด 6,600 ลบ.ม.

165,000  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 แผนงานสาธารณสุข
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

3 โครงการวางทอระบาย

น้ําหนองระเบิก

เพ่ือใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

หนองระเบิกหมูท่ี 2 500,000  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

4 โครงการลอมรั้วลวด

หนามรอบสระน้ําหนอง

โสน หมูที่ 1

- เพ่ืออนุรักษ

แหลงน้ําในไวใช

ประโยชนในหมูบาน

- เพ่ือปองกันแหลง

น้ําจากสัตว

เสาสูง 2.50 ม. 

ระยะหาง 1.50 ม. 

จํานวน 180 ตน

(รวมเสาค้ํา,ลวด

หนาม ,ดินถม)

-  - -  - 50,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ไวใชประโยชน

รวมกัน และปองกัน

สัตวพลัดตก

กองชาง

5 โครงการขุดลอกหนอง

กระสัง หมูท่ี 3 (แกมลิง

นาตากิจ)

เพ่ือใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ขนาดกวาง 20.00

 ม. ยาว 35.00 ม.

 ปริมาณดินไมนอย

กวา 7,200 ลบ.ม.

-  - 300,000  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

6 โครงการขุดลอกหนอง

จบก หมูที่ 6

เพ่ือใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

หนองจบก หมูที่ 6 500,000  - -  -  - - รอยละ ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใชเพ่ิม

มากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

7 โครงการกอสรางรั้วลวด

หนามลอมรอบหนองมะ

โนไพร หมูที่ 7

- เพ่ืออนุรักษ

แหลงน้ําในการ

ผลิตน้ําประปา

หมูบาน

- เพ่ือปองกันแหลง

น้ําจากสัตว

รั้วลวดหนาม

ลอมรอบหนองมะโน

ไพร หมูที่ 7

450,000  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีแหลงนํ้า

ไวผลิตน้ําประปา 

และปองกันสัตว

พลัดตก

กองชาง
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

8 โครงการกอสราง

ธนาคารน้ําใตดิน

เพ่ือแกไขปญหา

การขาดแคลนน้ํา

ในการอุปโภค  

บริโภคแกประชาชน

เจาะบอ ขนาด Ø 

0.60 ม. ลึก 

10.00 ม. ลงหิน

ใหญ คละขนาด

พรอใลงทอ PVC 

ขนาด  Ø 3"ชั้น 8.5

 ในพ้ืนที่ตําบลสนวน

- 500,000 -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

1,665,000 500,000 300,000 50,000 50,000 -  -  -

1 โครงการอนุรัก

พันธุกรรมพืช

เน่ืองมาจากพระราชดําริ

 สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

เพ่ือเปนการอนุรัก

พันธุกรรมพืชและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน

ในเขตพ้ืนที่ ตําบล

สนวน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

เขารวม กิจกรรม/

จัดงาน/อบรม

อนุรักพันธุกรรมพืช

ทองถ่ิน

กองสงเสริม

การเกษตร

2 โครงการสงเสริมการ

ปลูกตนไมและดูแล

รักษาตนไม

เพ่ือสรางจิตสํานึก

การสงเสริมและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมสงเสริม

การปลูกตนไมและ

ดูแลรักษาตนไม    

หมูที่ ๑-๑๒

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละที่เพ่ิมขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนท่ีมี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษธรรมชาติ

สรางจิตสํานึกการ

สงเสริมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ได

กองสงเสริม

การเกษตร

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 แผนงานการเกษตร

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 73     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

3 โครงการปลูกหญาแฝก

เฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือสรางจิตสํานึก

การสงเสริมและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

พ้ืนที่ตําบลสนวน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 รอยละที่เพ่ิมขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนท่ีมี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษธรรมชาติ

สรางจิตสํานึกการ

สงเสริมและอนุรักษ

ทรัพยากร

กองสงเสริม

การเกษตร

4 โครงการธนาคารตนไม เพ่ือสรางจิตสํานึก

การสงเสริมและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

พ้ืนที่ตําบลสนวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละที่เพ่ิมขึ้น

ของจํานวน

ประชาชนท่ีมี

จิตสํานึกในการ

อนุรักษธรรมชาติ

สรางจิตสํานึกการ

สงเสริมและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ได

กองสงเสริม

การเกษตร

5 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในบริเวณ

สํานักงาน

เพ่ือปรับปรุงภูมิ

ทัศนและสงเสริม

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

ดําเนินการตาม

โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 บริเวณสํานักงาน

อบต. มีความนา

อยูมากขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน

และสงเสริมและ

อนุรักษทรัพยากร ฯ

กองสงเสริม

การเกษตร

6 โครงการรณรงคไถกลบ

ตอซังขาว

เพ่ือลดการเผาตอ

ซังขาวปองกันหนา

ดินเสีย รักษา

สิ่งแวดลอม

เกษตรกรทํานา  ทุก

ครัวเรือน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 12 

หมูบาน

เกษตรกรเห็นคุณคา

ของการไมเผาตอซัง

ขาว ปองกันหนาดิน

เสีย รักษาสิ่งแวดลอม

กองสงเสริม

การเกษตร
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

7 โครงการรณรงคการทํา

เกษตรอินทรีย

เพ่ือความปลอดภัย

ในการดํารงชีวิต 

หางไกลจาก

สารเคมี โดยใช

เกษตรอินทรีย

เกษตรกรในตําบล

สนวน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูบานชุมชนมี

ความสะอาดมาก

ขึ้น

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

ดํารงชีวิต หางไกล

จากสารเคมี โดยใช

เกษตรอินทรีย

กองสงเสริม

การเกษตร

8 โครงการฝกอบรมอาชีพ

เกษตร

เพ่ือเพ่ิมความรูและ

เพ่ิมทักษะดาน

อาชีพเกษตร  การ

ปลูกผักและผลิต

ขาวพันธใหแก

ประชาชน

ประชาชนและ

เยาวชนตําบลสนวน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความรูและเพ่ิม

ทักษะดานอาชีพ

เกษตร

สามารถเพ่ิมความรู

และเพ่ิมทักษะดาน

อาชีพเกษตรใหแก

ประชาชนและ

เยาวชนตําบลสนวน

กองสงเสริม

การเกษตร

9 โครงการสงเสริมปศุสัตว เพ่ือสงเสริมการ

ปลูกพืชอาหาร

สัตวและ

บํารุงรักษาสุขภาพ

สัตวและปองกัน

และกําจัดโรค

ระบาดสัตว

ประชาชนและ

เยาวชนตําบลสนวน

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของ

กลุมเปาหมายมี

ความรูและเพ่ิม

ทักษะดานปศุสัตว

สงเสริมการปลูกพืช

อาหารสัตวและ

บํารุงรักษาสุขภาพ

สัตวและปองกันและ

กําจัดโรคระบาดสัตว

กองสงเสริม

การเกษตร

10 โครงการปลูกขาวโพด

เลี้ยงสัตว

เพ่ือสงเสริมให

เกษตรกรปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว

ไวจําหนายเปน

รายไดเสริม

สงเสริมการ

เพาะปลูกจํานวน ๑

 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รายไดเกษตรกรท่ี

รวมโครงการ

เพ่ิมขึ้น

เพ่ือใหเกษตรกร

ปลูกขาวโพดเลี้ยง

สัตวไวจําหนายเปน

รายไดเสริม

กองสงเสริม

การเกษตร
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

11 โครงการศูนยการเรียนรู

ปลูกผักปลอดสารพิษ

เพ่ือจัดใหมีสถานที่

บริการและ

สนับสนุนให

เกษตรปลูกผัก

ปลอดสารพิษ

จัดอบรม/ศึกษาดู

งาน/จัดกิจกรรม 

จํานวน ๑ ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนตําบล

สนวน มีศูนยการ

เรียนรู

มีสถานที่บริการและ

สนับสนุนใหเกษตร

ปลูกผักปลอดสารพิษ

กองสงเสริม

การเกษตร

12 โครงการดําเนินการตาม

กิจกรรมของศูนยบริการ

และถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร

ประจําตําบลสนวน ตาม

ภารกิจที่ไดรับการถาย

โอน

เพ่ือดําเนินการ

กิจกรรมของศูนย ฯ

เชน ทําปุยอินทรีย

 การยอมสีไหมฯ

ดําเนินการตาม

ภารกิจฯ จํานวน ๑ 

ครั้ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละที่เพ่ิมขึ้น

ของกลุม 

เปาหมายมีความรู

ดําเนินการกิจกรรม

ของศูนย ฯ เชน ทํา

ปุยอินทรีย การยอม

สีไหมฯ

กองสงเสริม

การเกษตร

13 โครงการหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือดําเนินการตาม

โครงการหมูบาน

เศรษฐกิจพอเพียง

ดําเนินการตาม

โครงการ จํานวน ๑

 ครั้ง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 รอยละ ที่เพิ่มขึ้น

ของหมูบานที่เขา

รวมโครงการ

ดําเนินการตาม

โครงการฯ ได

กองสงเสริม

การเกษตร

14 โครงการทดลองวิจัย

ทดสอบดานการเกษตร

เพ่ือทดลองวิจัย

ทดสอบดาน

การเกษตร

ดําเนินการตาม

โครงการ จํานวน ๑

 ครั้ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เขารวมโครงการ

ครบ ๑๒ หมูบาน

ทดลองวิจัยทดสอบ

ดานการเกษตร

กองสงเสริม

การเกษตร

15 โครงการจัดทําปุยอินทรีย เพ่ือจัดทําปุย

อินทรียไวใชในใน

ครัวเรือน

ประชนชน จํานวน 

100 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เขารวมโครงการ

ครบ ๑๒ หมูบาน

จัดทําปุยอินทรียไว

ใชในครัวเรือน

กองสงเสริม

การเกษตร
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แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

16 โครงการเพาะขยายและ

กระจายพืชพันธุดีสูชุมชน

เพ่ือเพาะขยาย

และกระจายพืช

พันธุดีสูชุมชน

พ้ืนที่ตําบลสนวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เขารวมโครงการ

ครบ ๑๒ หมูบาน

เพาะขยายและ

กระจายพืชพันธุดีสู

ชุมชน

กองสงเสริม

การเกษตร

17 โครงการคลองสวย - เพื่อรณรงคให

ประชาชนในพื้นที่ดูแล

รักษาแหลงน้ํา ลําคลอง

- เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน

แมน้ําลําคลอง

พ้ืนที่ตําบลสนวน 50,000  -  -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ/

กิจกรรม

ประชาชนในพื้นที่

แกไขปญหาน้ํา

แหลงน้ํา ลําคลอง

กองชาง,  

สํานักปลัด

730,000 650,000 650,000 650,000 650,000 -  -  -

1 โครงการจัดประชุม

ประชาคมหมูบาน

เพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถิ่น

จัดประชุม

ประชาคมหมูบาน/

ตําบล หมู ๑-๑๒

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จํานวนรอยละ 

70ประชาชนท่ี

เขารวมประชุม

ประชาคม

สงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน

ในการพัฒนาทองถ่ิน

สํานักปลัด

2 โครงการสนับสนุนการ

สรางความเขมแข็ง

คณะกรรมการหมูบาน

เพื่อสนับสนุนการ

สรางความเขมแข็ง

คณะกรรมการหมูบาน

คณะกรรมการ

หมูบานหมู 1-12

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 รอยละความพึ่งพอใจ

ของประชาชนตอการ

เขารวมกิจกรรม/จัด

งาน/อบรม

คณะกรรมการหมูบานมี

ความเขมแข็งมีความรู

ความสามารถ และ

เขาใจในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

3 โครงการเสริมสรางการ

ปรองดองสมานฉันท

และความสามัคคี

เพื่อเสริมสรางการ

ปรองดองสมานฉันท 

และความสามัคคี

ประชาชนในพื้นที่

ตําบลสนวน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของจํานวน

ประชาชนที่ไดเขา

รวมกิจกรรม

สามารถเสรมิสรางการ

ปรองดองสมานฉันท 

และความสามัคคีได

สํานักปลัด

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดท่ี  1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสมรรถนะการเมืองการบริหารและความเขมแข็งของชุมชน

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 แผนงานการเกษตร

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2   ดานสังคมและคณุภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ย่ังยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 77     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

4 โครงการปกปองสถาบัน

ชาติ

เพ่ือใหประชาชน

ไดแสดงความรัก

ตอสถาบันชาติ 

และเกิดความ

สามัคคีในชุมชน

ประชาชนไดเขารวม

กิจกรรมปกปอง

สถาบันชาติ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอยละของ

จํานวนผูเขารวม

โครงการที่มีสวน

รวมในการปกปอง

สถาบันชาติ

ประชาชนมีความ

ภูมิใจในสถาบันชาติ

สํานักปลัด

5 โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง

 ผูบริหาร /สมาชิก 

อบต. ตามที่กฏหมาย

ทองถิ่นระเบียบฯ

หนังสือสั่งการที่กําหนด

ผูบริหาร/สมาชิก

อบต.

- - 780,000 - - รอยละของผูมีสิทธิ

เลือกตั้ง

ประชาชนมาใชสิทธิ

เลือกตั้งเกินรอยละ 

60

สํานักปลัด

6 โครงการประชาสัมพันธ

และการจัดเก็บภาษี

เคลื่อนที่

เพ่ือประชาสัมพันธ

การจัดเก็บภาษี

และบริการ

ประชาชน

ประชาสัมพันธและ

บริการประชาชน 

จํานวน ๑ ครั้ง

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละที่เพิ่มขึ้น

ของรายไดจาก

การจัดเก็บภาษี

ประชาสัมพันธการ

จัดเก็บภาษีและ

บริการประชาชนได

กองคลัง

7 ปรับปรุงระบบแผนท่ี

ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ในการจัดเก็บ

รายได ตาม

แนวทางการปฎิบัติ

ตาม พ.ร.บ. ที่ดิน

และสิ่งกอสราง

พัฒนา/ปรับปรุง

การจัดเก็บรายไดใน

ตําบลสนวน

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละที่เพ่ิมขึ้น

ของรายไดจาก

การจัดเก็บภาษี

ทําใหการจัดเก็บ

รายไดของ อบต.

เพ่ิมมากขึ้น

กองคลัง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 78     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

8 โครงการอบรมใหความรู

ดานกฏหมายแกผูบริหาร

 สมาชิกสภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

และประชาชนตําบล

สนวน

เพ่ือใหความรู

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล

 ลูกจางพนักงาน

จางและประชาชน

ตําบลสนวน

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางพนักงานจาง

และประชาชน

ตําบลสนวน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 รอยละ 80 ของผู

ฝกอบรม มี

ความรูดาน

กฏหมาย เพ่ิมข้ึน

ผูเขารับการฝกอบ

รบมีความรูดาน

กฏหมาย สามารถ

นํามาปรับใชใน

กระบวนการใหมี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน

สํานักปลัด

9 โครงการสงเสริมและ

พัฒนาองคความรูใหแก

บุคลากรขององคการ

บริหารสวนตําบลสนวน

เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

บริหารงานและการ

ใหบริหารราชการ

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางพนักงานจาง

และตัวแทนกลุม

อาชีพตําบลสนวน  

จํานวน 50 คน

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 รอยละ 70 ของผู

ฝกอบรมมี

ประสิทธิภาพใน

การทํางานที่ดีข้ึน

ผูเขารับการฝกอบ

รบมีการปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และ

สามารถนํา

ประสบการณมาปรับ

ใชในกระบวนการให

มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน

สํานักปลัด

10 โครงการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

เพ่ือสงเสริมการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด

เด็ก เยาวชน 

ประชาชน จํานวน 

100 คน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเปาหมายที่

เขารวมครบตาม

เกณฑ

สงเสริมการปองกัน

และแกไขปญหายา

เสพติด

สํานักปลัด

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 79     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

11 อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด กิจกรรม:อบรมให

ความรูตามแผน

ยุทธศาสตรการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติดอําเภอหวยราช 

จังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือใหผูอบรมมี

ความรูตามแผน

ยุทธศาสตรการ

ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด มี

สวนรวมในการเฝา

ระวัง ปองกันการ

แพรระบาดยาเสพ

ติด

8 ตําบล 80 

หมูบาน อําเภอหวย

ราช

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

ประชาชน ตําบล

สนวนไดรับขอมูล 

หนังสือสั่งการที่

เก่ียวของรวดเร็ว

 สํานักปลัด/ที่

ทําการปกครอง

อําเภอหวยราช

 ฝายความมั่งคง

12 อุดหนุนโครงการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพ

ติด กิจกรรม:การจัดหา

วัสดุตรวจสารเสพติด

และอุปกรณเพื่อคนหาผู

เสพ ผูติดยาเสพติด เขา

รับบําบัดรักษา ฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพ

ติด อําเภอหวยราช 

จังหวัดบุรีรัมย

เพ่ือจัดหาวัสดุ

ตรวจสารยาเสพ

ติดและอุปกรณ

สําหรับคนหาผูเสพ

ติด เขารับการ

บําบัด รักษาฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยา

เสพติด

กลุมเด็ก เยาวชน 

นักเรียน นักศึกษา

และประชาชน กลุม

วางงาน กลุมอาชีพ

รับจาง หรือ

ประชาชนกลุมเสี่ยง

ทั่วไป

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

ไดคนหาผูเสพติดเขา

รับการบําบัด รักษา

 ฟนฟูสมรรถภาพผู

ติดยาเสพติด

 สํานักปลัด/ที่

ทําการปกครอง

อําเภอหวยราช

 ฝายความมั่งคง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 80     



แบบ ผ.02     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด

(KPI)
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ

ผิดชอบหลัก

13 โครงการสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม

ในการปองกันการทุจริต

เพ่ือใหบุคลากรมี

ความรู ความเขาใจ

 หลักธรรม และ

ปลูกจิตสํานึกมุ

คุณธรรม จริยธรรม

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางพนักงานจาง

และประชาชน

ตําบลสนวน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 รอยละ 90 

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาง 

พนักงานจาง

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

ผูบริหาร สมาชิก

สภาทองถ่ิน 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง พนักงานจาง

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

สํานักปลัด

14 อุดหนุนโครงการศูนย

ปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน อําเภอหวยราช 

จังหวัดบุรีรัมย 

เพ่ือปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

อําเภอหวยราช

ประชาชนของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 8 แหง

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ

ประโยชน

ประชาชน ตําบล

สนวนไดรับขอมูล 

ตามหนังสือสั่งการที่

เก่ียวของรวดเร็ว

สํานักปลัด

1,116,000 1,116,000 1,896,000 1,116,000 1,116,000 -  -  -รวมยุทธศาสตรท่ี 4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 81     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570

1 โครงการสงเสริมการ

เรียนรูเด็กปฐมวัย 

ทองถิ่น ผานของเลน

เพื่อพัฒนาศูนยเด็ก

เลก็ใหเปนศูนย

เรียนรูในดานการ

สงเสริมพัฒนาการ

และทักษะสมอง

เด็กปฐมวัย

เด็กและเยาวชนมี

การ พัฒนาในทุก ๆ

 ดาน

1,700,000 - - - - เด็กนักเรียนรวม

กิจกรรมรอยละ 

100

เด็กมีพัฒนาการ

ครบทั้ง 4 ดาน

 กองการศึกษาฯ

2 โครงการกอสราง

โรงเรียนอนุบาลตาํบล

สนวน

เพื่อใหมีโรงเรียน

อนุบาลเพียงพอ

ตอจํานวนเด็กและ

การดําเนินงาน

ดานตาง ๆ ตาม

มาตรฐาน

ตําบลสนวนมีอาคาร

เรียนที่เพียงพอตอ

จํานวนเด็กและการ

ดําเนินงานดาน

ตางๆตามมาตรฐาน

      3,500,000 - - - - อาคารเรียน

เพียงพอ

ตําบลสนวนมี

อาคารที่เพียงพอตอ

จํานวนเด็กและการ

ดําเนินงานดาน

ตางๆตามมาตรฐาน

 กองการศึกษา

ฯ/กองชาง

5,200,000 0 0 0 0 -  -  -

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  2  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง" และยุทธศาสตรที่  4  ดานรักษาความม่ันคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”

ยุทธศาสตรที่ 1 อบต.สนวน นาอยูมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.2 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

รวมยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานการศึกษา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 82     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางลาน

กีฬาอเนกประสงค

ประสงค  หมูที่ 2

เพื่อเปนสถานที่

ออกกําลังกายของ

ประชาชนในพื้นที่

สนามกีฬาและ

เครื่องออกกําลังกาย

 พื้นที่ หมูที่ 2

-  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีพื้นที่

ออกกําลังกาย 

รางกายแข็งแรง 

และหางไกลยาเสพ

ติด

กองชาง

2 โครงการกอสรางลาน

กีฬาอเนกประสงค  

หมูที่ 4

เพื่อเปนสถานที่

ออกกําลังกายของ

ประชาชนในพื้นที่

สนามตะกรอ

,ฟุตบอล 7 คน,หอม

เก็บอุปกรณ เครื่อง

ออกกําลังกาย

-  - ๑,๘๐๐,๐๐๐  - - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีพื้นที่

ออกกําลังกาย 

รางกายแข็งแรง 

และหางไกลยาเสพ

ติด

กองชาง

3 โครงการกอสรางลาน

กีฬาอเนกประสงค  

หมูที่ 6

เพื่อเปนสถานที่

ออกกําลังกายของ

ประชาชนในพื้นที่

สนามกีฬาและ

เครื่องออกกําลังกาย

 พื้นที่ หมูที่ 6

- ๒,๐๐๐,๐๐๐ -  -  - รอยละความพ่ึง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีพื้นที่

ออกกําลังกาย 

รางกายแข็งแรง 

และหางไกลยาเสพติด

กองชาง

4 โครงการกอสรางลาน

กีฬาอเนกประสงค 

หมูที่ 7

เพื่อเปนสถานที่

ออกกําลังกายของ

ประชาชนในพื้นที่

สนามกีฬาและ

เครื่องออกกําลังกาย

 พื้นที่ หมูที่ 7

๑,๘๐๐,๐๐๐ - -  -  - รอยละความพ่ึง

พอใจของ

ประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการ

ประชาชนมีพื้นที่

ออกกําลังกาย 

รางกายแข็งแรง 

และหางไกลยาเสพติด

กองชาง

1,800,000 2,000,000 1,800,000 2,000,000 0 -  -  -รวมยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่  1  ดานเศรษฐกิจ “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก และพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 83     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

1 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 1 เชื่อม หมูที่ 3

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจร กวาง 

6.00 ม. ยาว 

815.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 4,890

 ตร.ม.

๒,๗๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

2 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลติ

กคอนกรีต หมูที่ ๑ ต.

สนวน อ.หวยราช 

เชื่อม หมูที่ ๑๙ ต.

สวายจีก อ.เมือง จ.

บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวาง 

๖.๐๐ ม. ยาว 

๓,๓๕๐ ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

20,100 ตร.ม.

-  - ๕,๓๐๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

3 โครงการปรับปรุง

ถนนผวิจราจรแอสฟล

ติกสคอนกรีต หมูที่ 1 

เชื่อมหมูที่ 11 ,หมูที่ 

12

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

พื้นที่ดําเนินการรวม

 26,205.00 ตร.ม.

๖,๘๖๘,๘๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเที่ยว  

2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 84     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

4 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ริมหวยตลาด หมูที่ 1 

เชื่อม หมูที่ 11 (สอง

ฝงคลอง)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

-ฝงซาย กวาง 6.00

 ม. ยาว 1,335.00

 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 

8,010.00 ตร.ม.

-ฝงขวา กวาง 6.00

 ม. ยาว 1,335.00

 ม. หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นผิวจราจรไม

นอยกวา 

8,010.00 ตร.ม

-  - - - ๙,๒๓๒,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 1 ต.สนวน อ.

หวยราช จ.บุรีรัมย 

เชื่อม บานตากแดด 

ต.สวายจีก อ.เมือง จ.

บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 8.00 ม. ยาว

 1,900.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

15,200.00 ตร.ม.

 ไหลทางขางละ 

0.50 ม.

-  - - ๘,๓๖๐,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 85     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

6 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 1 ต.สนวน อ.

หวยราช จ.บุรีรัมย 

(จากสะพานไปบาน

ตากแดด)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 

4.00 ม. ยาว 

72.00 ม. หนา 

0.15 ม.ชวงที่ 2 

กวาง 2.00 ม. ยาว

 100.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 480 

ตร.ม.

๘,๓๖๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

7 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 1

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

8 โครงการกอสราง

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ หมู

ที่ 1 

เพื่อจัดใหมีน้ํา

สะอาดสาํหรับ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ 

ตามแบบมาตราฐาน

-  - - ๓,๕๐๐,๐๐๐  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 86     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

9 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 ถนนหนาวัด

เชื่อมบานยายป วงศ

สุวรรณ

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 280.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,400

 ตร.ม.

๗๗๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

10 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 เสนรอบ

หมูบานจาก

ถนนลาดยาง ถึงบาน 

นางบูญมี กุมรัมย 

(ขางรานขายของเกา)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 780.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,900

 ตร.ม.

-  - - ๒,๑๔๕,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

11 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 เชื่อม หมูที่ 6 

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 3,300.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

19,800.00 ตร.ม.

 ไหลทางขาง 0.50

 ม.

๙,๙๙๔,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 87     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

12 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 ซอยบานนาย

บุญทัศน  กะรัมย  

เชื่อมซอยบาน นาย

วิชิต  ผลาหาญ (คุม

สระเพลง)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 5.00 ม.

 ยาว 110.00  ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 550 ตร.ม. 

ชวงที่ 2 กวาง 5.00 ม.

  ยาว 160.00 ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตร.ม.

-  - -  - ๕๐๐,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

13 โครงการขยายถนนผิว

จราจรแอสฟลติกคอ

นกรีต หมูที่ ๒ ต.

สนวน อ.หวยราช. จ.

บุรีรัมย เชื่อม หมูที่ ๓

 ต.สวายจีก อ.เมือง 

จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขยายผิวจราจรกวาง

 ขางละ ๓.00 ม. 

ระยะทาง ๖,๕๐๐.

00 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 19,500 

ตร.ม.

๒๐,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

14 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 2 รอบคุมโคก

ไพร จากบาน น.ส.

สํารวย ถนนลาดยาง

ไปบานจบก   

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 350.00 ม. หนา 

 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,750

 ตร.ม.

- ๙๖๒,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 88     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

15 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาถนนสาธารณะ 

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 6

 ,หมูที่ 9

-เพื่อถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม.

ระยะหาง 30 - 35

 ม.  ระยะทาง 

4,000 ม. จํานวน 

135 ตน

- ๑,๓๕๐,๐๐๐ -  -  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

16 โครงการติดตั้งโคม

ไฟฟาถนนสาธารณะ 

พลังงานแสงอาทิตย 

หมูที่ 2 เชื่อมหมูที่ 8

-เพื่อถนนมีแสง

สวางในยามค่ําคืน

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

เสาสูง 8.00 ม. 

ระยะหาง 30- 35 

ม.  ระยะทาง 

3,000 ม. จํานวน 

100 ตน

-  - - ๑,๐๐๐,๐๐๐  - มีการติดตั้งไฟ

พลังงานแสง 

อาทิตยไมนอย

กวารอยละ 80

-ถนนมีแสงสวาง

-ประชาชนไดรับ

ความสะดวก

-ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

กองชาง

17 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 2

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 0.50

 ม. ลึก 0.60 ม.

- ขนาดบอผันน้ํากวาง 

0.80 ม. ยาว 0.80 ม.

 ลึก 0.80 ม.

- ๕๐๐,๐๐๐ -  -  - -ปญหาน้ําทวมขัง

ลดลงรอยละ 70

-รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ในพ้ืนที่ดาํเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

18 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 ซอยคุมเศรษฐี

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 3.00 ม. ยาว

 360.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,080

 ตร.ม.

-  - - ๕๙๔,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 89     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

19 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 คุมประชารวม

ใจ (ซอยบานนาย

ปรีชา )

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 185 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 925 

ตร.ม.

-  - ๕๑๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

20 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 (ศาลาคุมโคก

ตาบุตร - ทางแยกไป

หนองโพธิ์)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 445.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,780

 ตร.ม.

๙๗๙,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 ถนนขาง

โรงเรียนวัดบานสนวน

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 420.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 2,100

 ตร.ม.

- ๑,๑๕๕,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 90     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

22 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 คุมกระสัง

สามัคคีไปลําหวย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5  ม. 

ระยะทาง 525 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,675 ตร.ม.

๑,๔๔๓,๗๕๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

23 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 3 คุมแสนทอง  

ชวง 2 (ซอยบานตา

คืน - ยายถั่ว )

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ชวงที่ 1 กวาง 5.00 ม.

 ยาว 210.00 ม. หนา

 0.15 ม. ชวงที่ 2 

กวาง 5.00 ม. ยาว 

85.00 ม. พ้ืนที่ไมนอย

กวา 1475 ตร.ม.

๘๑๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน

 ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

24 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรสาย

 (ดวยระบบธนาคาร

น้ําใตดิน) หมูที่ 3

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 0.50

 ม. ลึก 0.60 ม.

- ขนาดบอผันน้ํากวาง 

0.80 ม. ยาว 0.80 ม.

 ลึก 0.80 ม.

- ๕๐๐,๐๐๐ -  -  - -ปญหาน้ําทวมขัง

ลดลงรอยละ 70

-รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ในพ้ืนที่ดาํเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

25 โครงการถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมูที่ 3 คุม

โคกตาบุตรเช่ือมคุม 

(แยกบานชางสิทธ์ิ) 

เชื่อมประชารวมใจ

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 430.00 ม. หนา 

0.15 ม.หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 2580 

ตร.ม.

-  - - ๙๔๖,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน

 ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 91     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

26 โครงการถนนดิน

พรอมหินคลุกหนอง

กระสังไปคุมโคกตา

บุตร หมูที่ 3

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ดินถม กวาง 6.00 ม. 

ยาว  1,600.00 ม. สูง

 1.50 ม. ปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา9,600 

ลบ.ม. หินคลุก กวาง 5

 ม. ยาว 1,600.00 ม.

 หนา 0.10 ม. 

ปริมาตรหิคลุกไมนอย

กวา 800 ลบ.ม.

๙,๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

27 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 คุมโคกสะอาด

 เชื่อม หมูที่ 7 (ศาลา

คุมมะโนไพร)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจร 

กวาง 6.00 ม. ยาว

 2,600.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

15,600 ตร.ม.

๘,๘๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

28 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 ต.สนวน อ.

หวยราช จ.บุรีรัมย 

เชื่อม บานโคลด ต.

สองชั้น อ.กระสัง จ.

บุรีรัมย 

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขนาดผิวจราจร 

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,900.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

11,400 ตร.ม.

- ๖,๒๗๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 92     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

29 โครงการกอสรางถนน

ดินเสริมหินคลุก

พรอมบดอัด หมูที่ 4

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 8.00 ม.  ยาว 

3,000.00 ม. สูง 

1.50 ม. ปริมาตรดิน

ถมไมนอยกวา 36,000

 ลบ.ม. หินคลุก กวา 

7.00 ม. ยาว 

3,000.00 ม. หนา 

0.10 ม. ปริมาตรหิน

คลกุไมนอยกวา 2,100

 ลบ.ม.

๔,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

30 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 ต.สนวน อ.

หวยราช จ.บุรีรัมย 

เชื่อม ต.สองชั้น อ.

กระสัง จ.บุรีรัมย 

(ทํานบยาว )

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 800.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 

48,000 ตร.ม.

๒,๖๔๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

31 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 จากสามแยก

สระน้ํานายสุทัย  แกว

อรสาร เชื่อมหนอง

ตลาดสะเดาบานโคลด

 หมูที่ 6 ต.สองชั้น  

อ.กระสัง จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00  ม. ยาว

 1,900.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

11,400 ตร.ม.

๖,๒๗๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 93     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

32 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 4 จากสามแยก

ศาลาหลวงปูคงนา

ตาเตือถึงสี่แยกบาน

นางชวน โพธิ์คา

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00  ม. ยาว

 375.00 ม.  หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,500

 ตร.ม.

๘๒๕,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

33 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขางศาลากลางสนาม

กีฬา หมูที่ 4

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 177.00 ม.   หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,062

 ตร.ม.

-  - ๕๘๔,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน

 ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

34 โครงการถนนดิน

พรอมหินคลุก หมูที่ 4

 จากสามแยกนาตาดี 

ยายใจ เชื่อมโคกไพร 

และเชื่อมทางโคงไป 

หมูที่ 6

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว 

 445.00  ม. สูง 

1.50 ม.

-  - - ๖๖๗,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน

 ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

35 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 4

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 0.50

 ม. ลึก 0.60 ม.

- ขนาดบอผันน้ํากวาง 

0.80 ม. ยาว 0.80 ม.

 ลึก 0.80 ม.

-  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - -ปญหาน้ําทวมขัง

ลดลงรอยละ 70

-รอยละความพึง

พอใจของประชาชน

ในพ้ืนที่ดาํเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 94     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

36 โครงการกอสราง

ระบบประปาบาดาล

โดยใชพลังาน

แสงอาทิตย หมูที่ ๔

เพื่อจัดใหมีน้ํา

สะอาดสาํหรับ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาบาดาลโดย

ใชพลังานแสงอาทิตย 

พ้ืนที่ หมูที่ ๔ จํานวน 1

 แหง

๔,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของประชาชน

ตอการดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

37 โครงการกอสราง

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ หมู

ที่บาน หมูที่ 4

เพื่อจัดใหมีน้ํา

สะอาดสาํหรับ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ 

ตามแบบมาตราฐาน

- ๓,๕๐๐,๐๐๐ -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

38 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลติ

กคอนกรีต สายบาน

สวายจีกนอย หมูที่ ๕

 ต.สนวน อ.หวยราช 

จ.บุรีรัมย เชื่อมคุม

ระกา หมูที่ ๔ ต.สอง

ชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 ผิวจราจร ๖.00 ม.

 ชวงที่ ๑ ระยะทาง

 ๔,๒๙๐.00 ม. 

ชวงที่ ๒ ระยะทาง 

๑,๘๐๐.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 36,540 ตร.ม.

๒๓,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

39 โครงการปรับปรุง

ถนนผวิจราจรแอสฟล

ติกคอนกรีต หมูที่ 5 

จากคุมกํานัน เชื่อม 

คุมโคกละลีง

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

- กวาง 5.00 ม. ยาว 

1,145.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 5,725 ตร.ม.

- กวาง 5.00 ม. ยาว 

160.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่ไม

นอยกวา 800 ตร.ม.

-  - ๑,๗๒๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตามมาตรฐาน

 ตามแบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพ่ึงพอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 95     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

40 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 5 คุมโคกประดู 

จากบานนางวราทิพย

เชื่อมถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กไปคุมโคก

ละลีง (สายนานางวง

เดือน)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 385.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,925

 ตร.ม.

๑,๐๕๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

41 โครงการกอสรางถนน

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมูที่ 5  จาก

บานนางเพยียด สุข

แสวง เชื่อม คุมโคก

ละลีง

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทางหลวงทองถิ่น 

สายทางระกา - 

สวายจีก

-  - - ๙,๐๐๐,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

42 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 5 ทางสามเสน

นอกหนาบานนายชาย

 กันรัมย เชื่อม หมูที่ 7

 วัดปานกกระเรียน

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,000.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

6,000 ตร.ม.

-  - -  - ๓,๓๐๐,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 96     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

43 โครงการกอสรางถนน

ดินพรอมหินคลุก หมูที่

 5  คุมโคกละลีงถึง

หนองจบก ต.สวายจีก

 อ.เมือง จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 4,700.00 ม. สูง

 1.50 ม.

๗,๓๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

44 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ ๕ จากประปา

หมูที่บานเชื่อมสาม

แยก บานนายสุพรรณ 

(สายระกา-สวายจีก)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง ๖.00 ม. ยาว

 ๒๒0.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,320

 ตร.ม.

-  - - ๗๒๖,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

45 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 5

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

-  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 97     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

46 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 6 คุมจบกกลาง

จากหนานายพยง กิ

รัมย ถึง สามแยกปา

ชาไปคุมตะแบง

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม.  ยาว

 250.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 960 

ตร.ม.

-  - -  - ๕๕๐,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

47 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 6 จากคุมไทย

หนาโรงเรียนถึง ทาง

แยกบานตาเงือน

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม.  ยาว

 295.00  ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1180 

ตร.ม.

๖๔๙,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

48 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ ๖  คุมไทย

พัฒนาจุดแยก อ.ภีมย 

เชื่อมบานแซะซอ 

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม.  ยาว

 42๐.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 2,520

 ตร.ม.

-  - ๑,๓๘๖,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 98     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

49 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ ๖  คุมหัวหนอง 

จากทางแยกบานนาย

ละเอียด รอบแควน 

ถึงทางแยกบานนาง

แจง

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม.  ยาว

 265.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,325

 ตร.ม.

๗๓๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

50 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 6

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

- ๕๐๐,๐๐๐ -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

51 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 เชื่อมบาน

ลําดวน ต.สองชั้น อ.

กระสัง  จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 กวาง 6.00 ม.  

ระยะทาง 

1,200.00 ม. สูง 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

7200 ตร.ม.

๓,๙๖๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 99     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

52 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 จาก ทอลอด

คลองสงน้ําขางสวนตา

เต้ีย ถึง ทางแยกไป 

หมูที่ 5 (ถนนสาย

ระกา-สวายจีก)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 8.00 ม. ยาว

 1,200.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

9,600 ตร.ม.

- ๕,๒๘๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

53 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 (ศาลา) ถึง 

บานมะคา(ทางแยกโค

กกลัน-สวายจีก)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 820.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 4,920

 ตร.ม.

๒,๗๐๖,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

54 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 จากหนองมะ

โนไพร ถึงคลองขาง

สวนปาตาเตี๊ย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,600.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

9,600 ตร.ม.

- ๕,๒๘๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 100     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

55 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7  จากคุมมะโน

ไพรเชื่อมหมูที่ 10 

หนองโพธิ์

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00   ม. 

ยาว 65๐.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

3,900 ตร.ม.

๒,๒๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

56 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7  จากคุมโคก

มะคา เชื่อมบานตา

ไทย ต.สองชั้น อ.

กระสัง จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 2,700 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 

16,200 ตร.ม.

-  - ๘,๙๑๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

57 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7  ซอยบาน

นายประหยัด สุมหิรัญ

 เชื่อมคลอง (ขางสวน

ฝรั่ง)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 390.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,950

 ตร.ม.

๑,๐๗๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 101     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

58 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 จากสะพาน

ขามคลองเชื่อม หมูที่ 

5 คุมโคกละลีง (ศาลา

โคกละลีง)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,200.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

7,200 ตร.ม.

- ๓,๙๖๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

59 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 จากหนาบาน

นางวันเพ็ญ  รีรัตน 

เชื่อมสามแยกบาน

ยายชอบ กางรัมย 

(แยกบานนายดําลวน)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00   ม. 

ยาว 270.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,350 ตร.ม.

- ๗๕๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

60 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 7 จากสะพาน

ขามคลอง เชื่อม วัด

ปานกกระเรียน

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,200.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

7,200.00 ตร.ม. 

ไหลทางขางละ 

0.50 ม.

๙๔๖,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 102     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

61 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 7

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

62 โครงการกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลติ

กคอนกรีต สายบาน

พลวงนอย หมูที่ ๘ ต.

สนวน อ.หวยราช 

เชื่อมบานโคกมะกอก 

ต.อิสาณ  อ.เมือง จ.

บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวาง ๖.

00 ม. ระยะทาง 

2,800.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 16,800 ตร.ม.

-  - -  - ๔,๓๖๘,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

63 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 8 ขางศาลาคุม

ตะครอง   

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 260.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,300

 ตร.ม.

๗๑๕,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 103     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

64 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 8 จากคุมแสน

สุขถึงวัดบานดอนศิลา

ราม

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง  6.00   ม. 

ยาว 1,800.00 ม.

 หนา 0.15 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 10,800 ตร.ม.

-  - ๕,๙๐๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

65 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายบานพลวงนอย 

หมูที่ ๘ ต.สนวน อ.

หวยราช เชื่อมบาน

โคกมะกอก ต.อิสาณ 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ผิวจราจรกวาง ๖.

00 ม. ระยะทาง 

2,800.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 16,800 ตร.ม.

-  - - ๙๒๔,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

66 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 8 บาน

พลวงนอย

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

- ๕๐๐,๐๐๐ -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 104     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

67 โครงการกอสราง

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ หมู

ที่ 8

เพื่อจัดใหมีน้ํา

สะอาดสาํหรับ

อุปโภค-บริโภค

ระบบประปาแบบ

บาดาลขนาดใหญ 

ตามแบบมาตราฐาน

๓,๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค บริโภคอยาง

เพียงพอ

กองชาง

68 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

เสนรอบคุมระหาร 

หมูที่ 9 บานระกา ต.

สนวน ถึง บานเกตุใต 

ต.บานตะโก อ.หวย

ราช จ.บุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 525.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 2,625

 ตร.ม.

-  - -  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

69 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 9 จากบานเลขที่

 53 ถึง บานแลขที่ 6 

(ทางแยกบานนาย

ประดิษฐ)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม. ยาว

 350.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,400

 ตร.ม.

๗๗๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 105     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

70 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 9  จากบาน

นายหยุด เก็บรัมย ถึง

สระน้ําหนองขี้เหล็ก

ถึงบานเกตุ

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 375.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 2,160

 ตร.ม.

๑,๒๓๗,๕๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

71 โครงการกอสรางถนน

ดินเสริมหินคลุก หมูที่

 9 บริเวณดานทิศใต

และทิศตะวันออกสระ

ขี้เหล็กบานระกา

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 270.00 ม. สูง

เฉลี่ย1 ม.

๕๙๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

72 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 9  จากหนอง

ขี้เหล็กถึง

ถนนลาดยางจากบาน

เกตุ - บานจอม

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 550.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,300

 ตร.ม.

- ๑,๘๑๕,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 106     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

73 โครงการวางทอ

ระบายน้ําบริเวณคุม

ระหารและบริเวณ

ศาลากลางบานระกา 

หมูที่ 9

เพื่อใหการระบาย

น้ํามีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

วางทอระบายน้ํา 

ขนาด ศก. 0.60 ม.

 2 ชวง  ยาว 400 

ม.

-  - ๖๔๐,๐๐๐  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

การระบายน้ํามี

ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้นลดการทวมขัง

ของน้ํา

กองชาง

74 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 บานนาย

เรือง เชื่อม คุมโคกตา

บุตร หมูที่ 3

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม.    

ยาว 775.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

4,650 ตร.ม.

-  - ๒,๖๐๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

75 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 บานหนอง

โพธิ์ เชื่อมหมูที่ 7 

บานโคกกลัน

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,255.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นผวิจราจรไมนอย

กวา 7,530.00 

ตร.ม. ไหลทางขาง

ละ 0.50 ม.

- ๔,๒๐๐,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 107     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

76 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 บานหนอง

โพธิ์ เชื่อม หมูที่ 2 

บานสนวนนอก (โคก

ไพล)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 1,760.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

10,560.00 ตร.ม.

 ไหลทางขางละ 

0.50 ม.

๕,๘๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

77 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 10 ซอยบานตา

หนอไปหาบานตายัด

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00   ม.  

ยาว 275.00 ม. 

หนา 0.15 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 

1,100 ตร.ม.

-  - - ๖๐๐,๐๐๐  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

78 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 10 บาน

หนองโพธิ์

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 108     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

79 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 11 จาก

โรงเรียนบานสวายจีก

ถึงลําหวยตลาด

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม. ยาว

 635.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,810

 ตร.ม.

๒,๐๙๕,๕๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

80 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 11  ศาลาเมรุ 

เชื่อมหมูที่ 12

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 375.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 3,000

 ตร.ม.

๑,๐๓๑,๒๕๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

81 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 11 จากคลอง

สงน้ําเชื่อมโรงเรียน

สวายจีก

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 6.00 ม.  ยาว

 280.00 ม. หนา 

0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,680

 ตร.ม.

- ๙๒๔,๐๐๐ -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 109     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

82 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 11

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

-  - -  - ๕๐๐,๐๐๐ -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

83 โครงการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

หมูที่ 12 จาก ทาย

หมูที่บานถึงสามแยก

สามแยกมุมโรงเรียน

(บานฝรั่ง)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 5.00 ม. ยาว

 240.00  ม. หนา

 0.15 ม. หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 1,200

 ตร.ม.

-  - ๖๖๐,๐๐๐  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

84 โครงปรับปรุงผิว

จราจรลงหินคลุกบาน

โคกสุวรรณ หมูที่ 12 

(ทางบานยาแจ)

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กวาง 4.00 ม.ยาว 

1,000.00 ม. หนา

 0.10

๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 110     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

85 โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ําไรทอ 

(ดวยระบบธนาคารน้ํา

ใตดนิ) หมูที่ 12

-เพื่อปองกันน้ํา

ทวมผวิจราจร

-ชวยระบายน้ํา

- ขนาดรองกวาง 

0.50 ม. ลึก 0.60

 ม.

- ขนาดบอผันน้ํา

กวาง 0.80 ม. ยาว

 0.80 ม. ลึก 0.80

 ม.

- ๕๐๐,๐๐๐ -  -  - -ปญหาน้ําทวม

ขังลดลงรอยละ 

70

-รอยละความพึง

พอใจของ

ประชาชนใน

พื้นที่ดําเนิน

โครงการ

-ชวยปองกันการ

เสยีหายของผิว

จราจรจากน้ําทวม

-ชวยการระบายน้ํา

กองชาง

86 โครงการปรับปรุง

ถนนลาดยางสายหวย

ราชบานปรือ จาก

บานสนวนนอกเชื่อม

บานปรือ ต.สวายจีก 

อ.เมืองบุรีรัมย

เพื่อใหมีถนนที่ได

มาตรฐานสําหรับ

การสัญจรไปมา 

สะดวกและ

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 กวาง 6.00 ม.  

ระยะทาง 

8,200.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา

 49,200 ตร.ม.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - -ถนนที่กอสราง

เปนไปตาม

มาตรฐาน ตาม

แบบกําหนด

-รอยละของ

ประชาชนพึ่ง

พอใจ

ประชาชนมีเสนทาง

คมนาคมที่สะดวก

และปลอดภัยมากขึ้น

กองชาง

87 โครงการกอสรางโดม

อเนกประสงค หมูที่ 2

เพื่อใชเปนสถานที่

ในการตอนรับ

นักทองเที่ยวที่มา

ชมหมูบาน

ทองเที่ยวไหม

กอสรางโดม

อเนกประสงค

จํานวน 1 หลัง หมูที่

 2

๔,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - รอยละความพึ่ง

พอใจของ

ประชาชนตอ

การดําเนิน

โครงการ

มีสถานที่ในการ

ตอนรับ

นักทองเที่ยวที่มา

ชมหมูบานทองเที่ยว

ไหม

กองชาง

163,310,800 37,946,000 29,210,000 28,462,000 19,950,000 -  -  -รวมยุทธศาสตรที่ 2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

1 โครงการขุดลอก

หนองทํานบ หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

กวาง 150.00 ม. ยาว

 600.00 ม. ลึก 3.00

 ม. ปริมาณดินขุดไม

นอยกวา 270,000 

ลบ.ม.

๖,๗๕๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

2 โครงการขุดลอก

หนองทํานบยาว

สาธารณะประโยชน 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

หนองทํานบยาว 

หมูที่ 4

-  - -  - ๙,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

3 โครงการขุดลอกหนอง

เสดาราษฎร หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

กวาง 170.00 ม. 

ยาว 200.00 ม. 

ขุดลกึเฉลี่ยจากดิน

เดิม 3 ม.

-  - ๙,๕๐๐,๐๐๐  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

4 โครงการขุดลอกแกม

ลิงพรอมลํารางสงน้ํา 

หนองทํานบยาว

สาธารณประโยชน 

หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

หนองทํานบยาว 

หมูที่ 4

๒๕,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

5 โครงการขุดลอกสระ

น้ําโคกละลีง หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 23,650 

ลบ.ม.

๑,๕๐๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพ่ิมมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม "ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิต และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่  3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 112     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

6 โครงการขุดลอกคลอง

จากคลองสงน้ําถึง

ศูนยกสิกรรมสวนปา

ตาเตียและพรอมแกม

ลิงสองแกมลิง หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

กวาง  6.00 ม. ยาว

 1,025.00 ม. ลึก

เฉลี่ย 3.00 ม.

๒,๒๖๓,๒๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

7 โครงการขุดลอก

หนองมะโนไพร

สาธารณประโยชน 

หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

หนองมะโนไพร หมู

ที่ 7

-  - - ๖,๐๐๐,๐๐๐  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

8 โครงการขุดลอกสระ

น้ําโคกกระเรียน หมูที่

 7

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ขุดลอกสระน้ําโคก

กระเรียน (ธนาคารน้ํา

ใตดินระบบเปด) ขนาด

กวาง 180.00 ม. ยาว

 150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 

8 ม. บอกักเก็บน้ํา

ภายในสระ กวาง 

80.00 ม. ยาว 80.00

 ม. ลึกเฉลี่ย 4.00 ม. 

จํานวน 3 บอ รวม

ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 292,800 ลบ.ม.

๑๐,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

9 โครงการขุดลอกสระ

ถนนขาด หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 23,650 

ลบ.ม.

-  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 113     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

10 โครงการขุดลอกสระ

น้ําคุมตะครอง หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 23,650 

ลบ.ม.

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

11 โครงการขุดลอกสระ

น้ําหนองหวา หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

เนื้อที่ประมาณ 2 ไร - ๗๐๐,๐๐๐ -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

12 โครงการขุดลอกสระ

น้ําหนองขี้เหล็ก หมูที่

 9

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

เนื้อที่ประมาณ 2 ไร ๗๕๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

13 โครงการขุดลอกสระ

น้ําหนองโพธิ์ หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

กวาง 135.00 ม. 

ยาว 160.00 ม.

-  - -  - ๑,๙๐๐,๐๐๐ - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

14 กอสรางฝายกักเก็บน้ํา

แบบรถยนตสัญจร

ผานได หมูที่ 12 ต.

สนวน อ.หวยราช จ.

บุรีรัมย

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ตามแบบ

มาตราฐานกรม

ชลประทาน

๙,๐๐๐,๐๐๐  - -  -  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 114     



แบบ ผ.02/2     

2566 2567 2568 2569 2570
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา ตัวช้ีวัด

(KPI)
ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ 

ผิดชอบหลัก

15 โครงการขุดลอกลํา

หวยตลาด ต.สนวน 

เชื่อม ต.หวยราช อ.

หวยราช เชื่อม ต. 

สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย

เพื่อใหประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

กวาง 10.00 ม.  

ยาว 6,000.00 ม.

-  - - ๙,๐๐๐,๐๐๐  - - รอยละ 

ประชาชน/

เกษตรกรมีน้ําใช

เพิ่มมากขึ้น

ประชาชนเกษตรกร

มีน้ําใชอยางเพียงพอ

กองชาง

55,263,200 2,200,000 11,000,000 15,000,000 10,900,000 -  -  -รวมยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 115     



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานสาธารณสุข คาครภุัณฑ ครภุัณฑการเกษตร จัดซื้อครุภัณฑเครื่องพนยุงแบบหมอกควัน จํานวน  ๒  

เครื่อง

- - - - 118,000   กองสาธารณสุขฯ

2 แผนงานสังคม

สงเคราะห

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค 

(Smart Card Reader)  จํานวน 10 เครื่อง

1,400       1,400     1,400     1,400  1,400       กองสวัสดิการสังคม

3 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา จํานวน 1 ชุด 

(อาคารธรรมาภิบาล)

8,500        -  - -  - กองสวัสดิการสังคม

4 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน ตูเก็บเอกสารชนิดบานทึบชนิด 2 บาน จํานวน  4 หลัง 

(อาคารธรรมาภิบาล)

15,000      - 15,000    -  - กองสวัสดิการสังคม

5 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน โตะพับหนาไฟเบอร (พับครึ่งได) จํานวน 20 ตัว (อาคาร

ธรรมาภิบาล)

32,000      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

6 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (รวมคาติดตั้ง) แบบตั้ง

พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน  5  

เครื่อง (อาคารธรรมาภิบาล)

162,000    - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

7 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสนักงาน พัดลมติดผนัง  จํานวน 8 ชุด 

(อาคารธรรมาภิบาล)

8,000       - 8,000      -  - กองสวัสดิการสังคม

8 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน เกาอี้แบบแถว 3 ที่น่ัง จํานวน 8 ชุด 

(อาคารธรรมาภิบาล)

30,000      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

องคการบริหารสวนตําบลสนวน อําเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 116     



แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2566 2567 2568 2569 2570 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

งบประมาณ

9 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑสํานักงาน ชั้นวางรองเทา จํานวน 1 ชุด 

(อาคารธรรมาภิบาล)

10,000      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

10 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณา

และเผยแพร

จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา ขนาดเสนทแยงมุม 150 

นิ้ว จํานวน 1 จอ (อาคารธรรมาภิบาล)

21,800      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

11 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑโฆษณา

และเผยแพร

เครื่องมัลติมีเดยีโปรเตคเตอร ขนาด 4,000 ANSI 

Lumens  จํานวน 1 เครื่อง (อาคารธรรมาภิบาล)

42,500      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

12 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟา

และวิทยุ

กริ่งสัญญาณเขาแถวพรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด

 (อาคารธรรมาภิบาล)

5,000        - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

13 แผนงานสรางความ

เขมแข็งของชุมชน

คาครุภัณฑ ครภุัณฑไฟฟา

และวิทยุ

เครื่องเสียงพรอมติดตั้งอาคารธรรมาภิบาล จํานวน 1 ชุด

 (อาคารธรรมาภิบาล)

50,000      - -  -  - กองสวัสดิการสังคม

386,200 1,400 24,400 1,400 119,400รวม

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององคการบริหารสวนตําบลสนวน 117     



๑๑๘ 

 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 

สวนที่ สวนที่ 44  
 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาท่ีดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายใน 
สิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป     
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนกระบวนการสำคัญตอการพัฒนาทองถิ่นเพราะระบบ
การติดตามและประเมินผล เปนเครื่องบงชี้วาแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถนำไปใชใหเกิดการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง ผลจากการดำเนินงานเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม และทำใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะไดนำขอมูลดังกลาว
ไปปรับปรุง แกไข และพัฒนาตอไป 

 การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
 ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย 
 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสามคน 
 (2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคดัเลือกจำนวนสองคน 
 (3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคดัเลือกจำนวนสองคน 
 (4) หัวหนาสวนการบริหารที่คดัเลือกกันเองจำนวนสองคน 
 (5) ผูทรงคณุวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง
คนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอำนาจหนาที่ ดังนี ้
 (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
  

การติดตามและประเมินผล 



๑๑๙ 

 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 

 ๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 
   ประกอบดวย 
 1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวเิคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน 
   (2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
   (4) วิสัยทัศน  5 คะแนน 
   (5) กลยุทธ 5 คะแนน 
   (6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
    (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
    (8) แผนงาน 5 คะแนน 
   (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
 
 



๑๒๐ 

 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น 

 ประกอบดวย 
 2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 

 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
    (2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
   (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน 
   (12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 

 

แผนพฒันาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 ๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น จากแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 
 ตลอดระยะเวลาที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลสนวนไดดำเนินการ พัฒนาทองถ่ิน โดยใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคการบริหารสวนตำบลสนวน เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนองความตองการ
พัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจำป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การสรุปผลในภาพรวมของทองถ่ิน เปนการติดตามผลการนำยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลท้ังในเชิงปรมิาณ และเชิงคุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิง
สถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี ้

 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยใชแบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิง 
ปริมาณและคุณภาพ  
  (๑)  แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพฒันาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยนื ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มกีารประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  (๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton 
  (๓) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) 
  (๖) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน หรือ Problem-
Solving Method  
  (๗) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
  (๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (๑๐) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
  (๑๑) แบบอื่นๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดข้ึน ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (๑) –
(๑๐) หรือเปนแบบผสมก็ได 

 3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆคอือะไร คาใชจาย (Cost) เวลา  
(Time) เปนไปตามที่กำหนดไวหรือไม 

 3.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 3.4 วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
 3.5 ผลกระทบ (Impact) 

 โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี ้
 แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 
 แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

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

 ๔. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
  ( ๑) ปญหาสาธารณภัยตางๆ ที่เกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันไดแก ภัยแลง วาต
ภัย น้ำทวมอัคคีภัย ท่ีเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 
บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสามารถดำเนินการไดทันทวงท ี
  (๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอชีวิตประชาชน 
และสัตวตางๆ ในตำบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบา 
แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นท่ีระงับการเกิดโรคระบาด 
การทำลาย การรักษา 
  (๓) ปญหาประชาชนในตำบลยังมีคนรายไดนอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดำรงชีวิต 
คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ 
ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายไดนอย สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดาน
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การศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปด
ภาคเรียนเพ่ือมีรายได 
  (๔) ปญหายาเสพติดในตำบล เพ่ือเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการรณรงค
ปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด 
  (๕) ปญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจาก ในตำบลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เสนทางการคมนาคมบางจุดยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุมเปนบอ เกิดปญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการแกไข จัดทำแผนงาน 
โครงการกอสรางถนนในเสนทางสำคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น 

  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ขอสังเกต  จากการสำรวจขอมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาที่
จะตองดำเนินการแกไขอยูมาก ดังนี้  ดานการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ำประปา/แหลงน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ดาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไขปญหา
เองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทำใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจำนวนมาก        
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจำกัดไมเพียงพอตอการจัดการได 
  ขอเสนอแนะ  จากขอสังเกตดังกลาว  มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาตางๆ ดังนี้ ปญหา
ตางๆ ที่ถูกเสนอมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมาชิกสภา
ทองถิ่น ผูนำหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานที่เก่ียวของ ประชาชนท่ัวไป รวมกันพิจารณา
จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเขาแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 
  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาท่ีผานมาพบวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดแกไขปญหา
ใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกดาน  มีผลการประเมินอยูในเกณฑที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป  ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ การเลี้ยงสัตว วัว ควาย หมู ที่สง
กลิ่นเหม็นรำคาญ  และในพ้ืนที่เสนทางคมนาคมยังไมครบ  
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