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   แผนพัฒนาสามปี   เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ   โดยมีหลกัใน
การคิดที่ว่า   ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ซึ่งจะต้องน ามาด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   เป้าหมาย   จุดมุ่งหมายการพัฒนาและวิสัยทัศน์ในที่สุด 
  นอกจากนั้น   แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี กล่าวคือ   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรม   จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนภายในท้องถิ่น 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

         
 

      โครงการ        โครงการ             โครงการ 
 -    กิจกรรมที่ 1             -    กิจกรรมที่ 1   -   กิจกรรมที่ 1  

- กิจกรรมที่ 2             -    กิจกรรมที่ 2       -   กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3             -    กิจกรรมที่ 3   -   กิจกรรมที่ 3 

 
 

 

1.1   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

ส่วนที่  1 

บทน า 
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   นิยามของแผนพัฒนาสามปี   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ได้ให้ค านิยามไว้ว่า   “ แผนพัฒนาสามปี ”  หมายถึง   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี   โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   
ดังนั้น   โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี   โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีนั้น   
ควรมีความพร้อมอย่างน้อย   2   ประการ   คือ 
  1.  มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้
ของโครงการ กิจกรรม   รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ / กิจกรรม 
  2.  กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี   ควรมีความพร้อมในเรื่อง
รูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร   เพ่ือให้สามารถน ารายการในแผนพัฒนาไปใช้จัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
  แผนพัฒนาสามปี   มีลักษณะกว้าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจนและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่จะด าเนินการ 
  3.  เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี 
  4.  เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีมีวัตถุประสงค์   ดังนี้ 
  2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ์  ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2.2  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุลงในเอกสาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

2.4  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          2.5  เพ่ือเป็นเครื่องมือประสานและการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเกษตรและหน่วยงานอื่น 
 

1.2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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   หลังจากมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วก็
จะต้องถึงข้ันตอนในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ซึ่งก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็น
แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ   7   ขั้นตอน   ดังนี้ 
ขั้นตอนที่   1   การเตรียมการจัดท าแผน 
  1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ตลอดจนเพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ห้วงเวลาระหว่าง   
พ.ศ.2559 - 2561    ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวเพ่ือ
เป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน  
(ตัวอย่างโครงการในภาคผนวก) 
  2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ   ได้แก่   
คณะกรรมการพัฒนา    คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    หน่วยงานภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและท าประชาคม 
ขั้นตอนที่   2   การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1.  ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. จะสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง   ปัญหาความ
ต้องการของท้องถิ่น   รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อ าเภอ   และนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
  2.  คณะกรรมการพัฒนา    จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา   ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา   โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งแรก   ให้เวที
การประชุมดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่สมควรน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี   เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป  
แต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งต่อไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งปี)  ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณา
ทบทวนดูว่า  จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ / กิจกรรมที่ก าหนดไว้ยังมีความ
เหมาะสมหรือไม่  ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาที่จะน ามาใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้   รวมทั้งก าหนดโครงการ / 
กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  3.  เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ / กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
  4.  โครงการ / กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก   ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้
จะต้องมีการด าเนินการ   ดังนี้ 

(1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา  หาก    
ก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้วจะต้องก าหนดห้วงเวลาการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน  
   (2)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม  เพ่ือที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
ได้อย่างเหมาะสม   นอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย    

 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
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เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจต้องใช้ 
เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปีดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องในระยะยาวด้วยซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีได้  

   (3)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย   ดังนั้น   ในขั้นตอนการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม   องค์กรปกครองท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ   ดังต่อไปนี้ 
      -   งบประมาณรายรับ   รายจ่ายขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
  -  ทรัพยากรการบริหารอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
  -  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการใน 
เรื่องนั้นๆ เมื่อพิจารณาในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย 3  ประเภท  
คือ 
    (1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง   กล่าวคือ   มีขีดความสามารถท้ัง
ทางด้านการเงิน   ก าลังคน   วัสดุอุปกรณ์   และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการเอง    
    (2)  โครงการที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่   แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยตั้งงบประมาณเป็นเงิน
อุดหนุนให้ตามระเบียบและวิธีการของทางราชการ 
   (3)  โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง    
ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจ   หน่วยงานอื่น   และภาคเอกชน   อันเนื่องมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่หรือเป็น
โครงการที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้  รวมถึง
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   (ซึ่งมีกรอบการพิจารณาเงินอุดหนุนอยู่แล้ว  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 

 

ขั้นตอนที่   3   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อ
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนา   แนวทางการพัฒนาที่เลือก   ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ    ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด
และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง   โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก   เพ่ือให้
สามารถน ามาวิเคราะห์  SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) ได้ 
  2.  การวิเคราะห์ข้อมูล    ประกอบด้วย   4   กิจกรรม   คือ 
       1)  การประเมินผลการพัฒนาในปีที่ผ่านมา 
       2)  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       3)  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
       4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
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  รายละเอียดของแต่ละกิจกรรม   มีดังนี้ 
(1)  การประเมินผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา    สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาแล้วน าเสนอท่ี
ประชุมซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาฯ  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือท าการ
ประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ    

  (2)  การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว  ให้ที่ประชุมตามข้อ 1  ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาคมหมู่บ้าน / ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี  (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้)  ในกรณีท่ีเห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังมิได้ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้  แต่ทั้งนี้ต้องแสดง
ถึงหลักการ  เหตุผล  และวัตถุประสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิสัยทัศน์
การพัฒนาท้องถิ่น  และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

  (3)  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย   ซึ่งล้วนแต่ความจ าเป็น
ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น    แต่มีความส าคัญและความจ าเป็น
เร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน  ดังนั้น  ที่ประชุมตามข้อ  1  จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญและความ
เร่งด่วนของแนวทางการพัฒนาดังกล่าว    ซึ่งไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาทุกแนวทางเม่ือได้รับการ
พิจารณาแล้วต้องด าเนินการ   แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนานั้น   อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาเน้นการปฏิบัติ  วิธีการจัดล าดับความส าคัญมีหลายวิธี   ตั้งแต่วิธีง่ายๆ คือ   ประชุมตกลงกันหรืออาจใช้
วิธีการลงคะแนนคัดเลือก  โดยใช้บัตรลงคะแนนเพ่ือน ามาลงคะแนนและจัดล าดับ   วิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจใช้วิธี  Rating  Scale  หรือ  Strategic  Issues  Graph   หรือวิธีอ่ืนๆ  ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งสามารถเลือกวิธีในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
 

   (4)  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
  หลังจากจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาแล้ว  ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนว
ทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ   แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น   ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติเพราะในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคลเป็นหลัก  ดังนั้น  เพื่อเป็น
การทบทวนการจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนาว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่  จึงควรน า
แนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  (Swot Analysis) อีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นตอนที่   4   การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว  ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก 
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา   โดยพิจารณา
คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสามปี   โดยน าวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปีต่อไป 
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  ตัวอย่าง   วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     (1)  เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
     (2)  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม    
  2.  บางครั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นตอนการ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  แต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วง
สามปี 
  3.  ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือกและกิจกรรมที่จะด าเนินการต้องมีความหลากหลาย   ซึ่งที่ประชุมจะต้อง
พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย   คือ 
   (1)  พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ที่ก าหนดอย่างรอบคอบ  เพ่ือให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน   ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ / กิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการ 
  (2)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของโครงการ / กิจกรรม   ควรพิจารณา
ทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  (3) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของ
ผลการด าเนินการ   เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  (4)  พิจารณาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน 
ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และ
ระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
ขั้นตอนที่   5   การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือก
โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมในด้าน
เป้าหมาย  ผลผลิต   ผลลัพธ ์ งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความส าเร็จ (KPI)  โดยเน้น
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในแผนพัฒนาสามปีแรก   เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ในล าดับต่อไป 
ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดยมี 
เค้าโครงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ   4  ส่วน   ดังนี ้

ส่วนที่  1  บทน า 
ส่วนที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่  4  แนวทางการติดตามประเมินผล 
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี  
และรับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. น าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุง 
แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่   7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีเพ่ือเสนอ
ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง  ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาใช้ในการตัดสินใจก าหนด
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ   เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไป   ประกอบด้วย 
  เงิน (Money)  ทัง้เงินและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแหล่งงบประมาณ
ภายนอกรวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
  คน (Man)  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับ  ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะและทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้   รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือประสิทธิภาพการท างาน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างแล้วอาจหมายความรวมถึงประชาชนใน
ท้องถิ่น  ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
  วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  หมายถึง   เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ
สามารถน ามาใช้ในการบริหารการจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน   และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
  การบริหารจัดการ (Management)  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการ
ข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 



แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  
  

-8- 
 

 
 

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557  
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557  ไปแล้วนั้น   เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์มากน้อยเพียงใด และเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุท า
ให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้และจากการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาดังกล่าว   
ซึ่งจะน ามาประยุกต์ใช้   ปรับปรุง   และแก้ไขแล้วน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาต่อไป 

 
   

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ  ปัญหา / ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
วิเคราะห์จากข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ท่ีผ่านมาและคาดการณ์
ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของต าบลเมืองเกษตร 
  จากการที่ได้จัดเก็บ  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ แล้วปรากฏว่ามีหลายปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรจะต้องด าเนินการตาม
ผลชี้วัดปัญหา  เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรโดยมีการก าหนดประเด็นปัญหาในสาขาต่าง ๆ ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น  ดังต่อไปนี้ 
ปัญหา 

1) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1  การคมนาคม ไม่สะดวก  เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา บางแห่งยังเป็นดินก่อให้เกิด 
    ฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บางช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อและช ารุดเสียหาย 
1.2   การไฟฟ้า ถนนบางสายขาดไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ท าให้ขาดแสงสว่างเวลาสัญจรไปมาในเวลา    
       กลางคืน 
1.3  การประปา  ท่อประปาภายในหมู่บ้านเกิดหินปูนท าให้การส่งน้ าไม่สะดวก 

2) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1   ราษฎรมีรายได้ต่ า เนื่องจากมีอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มีความรู้ด้านอาชีพ 

  ที่ราษฎรถนัดและสนใจ   
2.2   ราษฎรว่างงาน เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการท านา ท าไร่ ก่อให้เกิดการ 
        อพยพออกไปหางานท ายังต่างถ่ิน 

3) ปัญหาด้านสาธารณสุข 
3.1   ราษฎรขาดความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง 
        โรคไข้หวัดใหญ่และโรคเอดส์ 
3.2   เด็กก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่เพียงพอ   
 
 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
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4) ปัญหาด้านการเกษตร 
4.1   ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติมีน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ 
       มักจะแห้งขอดในฤดูแล้ง 
4.2   ผลผลิตจากการท านา ท าไร่ ตกต่ า เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชรบกวนและเกษตรกรขาด   

  ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
5)  ปัญหาด้านสังคม 

5.1  ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี เนื่องจาก 
- ราษฎรในหมู่บ้านขาดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- สวัสดิการและกองทุนส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการไม่ทั่วถึง 

6)  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1  ป่าไม้ถูกท าลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ได้รับการดูแลเนื่องจากประชาชนขาดจิตส านึก 
        ในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

7)  ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 
7.1  ราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการปกครองและด้านกฎหมาย 

        8)  ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8.1  ขาดกิจกรรมทางด้านศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม 

  ความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1   ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้าน 
1.2   ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
1.3   วางท่อประปาภายในหมู่บ้าน 

2) ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพในการด าเนินกิจการของกลุ่ม 
2.2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ ปุ๋ยและการ
ก าจัดศัตรูพืชให้กับราษฎร 

3) ด้านสาธารณสุข 
3.1   อบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในเรื่องของ การปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ 
3.2   ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกัน ควบคุมและระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ 

4) ด้านการเกษตร 
4.1   ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลองตาธรรมชาติ สระน้ าและดาดล าเหมืองเพ่ือให้ราษฎรมีน้ าใช้อย่างเพียงพอ 
4.2.  ก่อสร้างซ่อมแซมประปาในหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาล 

5) ด้านสังคม 
5.1   สนับสนุนอาหารเสริมพร้อมนมให้กับเด็กท่ีขาดสารอาหาร 

   5.2  สนับสนุนกิจกรรมด้านนันทนาการและการกีฬา 
   5.3  สนับสนุนสวัสดิการ กองทุนส าหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ 
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6)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1   รณรงค์การปลูกป่าและจัดการอบรมและสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม 

7)   ด้านการเมือง และการบริหาร 
7.1   จัดอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารและการปกครอง 

    7.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและการบริหารงานของ ต าบล 
8)  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม 

8.1   สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
-  ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน   ( Internal  Analysis) 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 
  1. มีแหล่งน้ าใต้ดินที่มีรสจืดเพ่ือใช้ส าหรับอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งปี 
 2 มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มัน ส าปะหลัง 
อ้อย   พริก เป็นต้น  
 3 มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพพัฒนาแหล่งน้ า   
 4 มีนักการเมืองที่มีคุณภาพพร้อมที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 5 มีความร่วมมือที่ดีของบุคลากรภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีความเข็มแข็ง พร้อมให้การสนับสนุนใน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ 
 6. มีบุคลากรที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการท างานที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และจัดวางบุคลากรให้
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
7. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได้ 
และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงสามารถท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้  

1. ปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอ แหล่งน้ าหลายแห่งไม่
สามารถเก็บน้ าได้พอเพียงในฤดูร้อน   
2. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านหลาย
แห่งยังไม่สะดวก ทั้งนี้ยังมีโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนหลายสายที่ช ารุดในหมู่บ้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน  
3. บุคลากรที่มีอยู่ยังต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ได้มีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ
หลายอย่างเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร  
4. เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่มีหรือไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อนึ่งหมายรวมถึง อุปกรณ์
ส านักงานต่าง ๆ อุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ 
ทางช่าง รถยนต์ รถบรรเทาสาธารณภัย   เป็นต้น  
5. ชุมชนยังขาดความเข้มแข็งสามัคคี การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ขาดความร่วมมือจากชุมชน การท ากิจกรรมไม่
ต่อเนื่อง ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ต าบล เช่นจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
เป็นต้น 
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วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  (External  Analysis) 
ปัจจัยภายนอก 

โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats) 
 1. นโยบายของรัฐบาล ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหา
ความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการก าหนดแนวทางการพัฒนาใน
หลายด้านเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน มี
การสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการ
พัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน มีกิจกรรมการพัฒนา
หลากหลาย 
2.  ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและอาหารปลอด
สารพิษ 
3.  สามารถสร้างพันธมิตรกับท้องถิ่นอ่ืนๆ ท าให้สามารถ
ให้บริการในด้านต่างๆ ของ อบต. ได้โดยสะดวก และ
รวดเร็ว 
4. มีหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาร่วมสนับสนุนการ
พัฒนาในท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ
โรงเรียนประถมศึกษา มีการจัดท าแผนการพัฒนาร่วมกัน 
เช่นโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬาและการ
ต่อต้านยาเสพติด โครงการด้านการสาธารณสุขต่าง ๆ ที่
สามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
จากความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าว 
 

1.  การผันผวนของราคาสินค้า เช่นน้ ามัน ทองค า อัน
เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้
ภาคประชาชนลดการใช้พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยองค์กรของรัฐต้องเป็นต้นแบบ การส่งเสริมการท า
โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น 
โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการท าปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพ การส่งเสริมกิจการร้านค้าชุมชน อันเป็น
การลดการเดินทางไปสู่ตัวเมือง 
2.  มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจ ากัด การ
ด าเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ 
จ าเป็นต้องสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก เช่น งบจาก
ส่วนกลาง งบจากจังหวัด(CEO)  งบจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จึงได้จัดท าแผนพัฒนาโดยมีการแยก
แผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ เพื่อเสนอขอ
งบประมาณอุดหนุน และทบทวนแผนงานทุกปี 
3. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น ไทยมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA  สินค้าจาก
ต่างประเทศน าเข้าในราคาถูก มีการละเว้นภาษีน าเข้า 
กระทบต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องค านึงถึง
ผลกระทบด้านนี้ ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
4.  สภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย มีแนวโน้ม
ที่จะไปสู่ความแห้งแล้งมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการตัด
ไม้ท าลายป่า ซึ่งจะมีผลอย่างชัดเจนต่อภาวะโลกร้อน  
5. โรงงานรับซื้อสินค้าทางภาคเกษตรกรรมอยู่ห่างไกล 
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“  เมืองแห่งการเกษตร  เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด  คนดีมีคุณภาพ  ปราศจากโรคร้าย   
ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่    เชิดชูศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ” 
 
 

 ค ำแถลงนโยบำยของ 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
วันที่    ๘    มิถุนำยน  ๒๕๕๕ 

-------------------------------------------------- 
ตามท่ีได้มีการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๕๕  

ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระ ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง   เมื่อวันที่   ๒๔   พ.ค.  ๒๕๕๕    นายเสนอ    
เกี้ยวกลาง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พ.ค.  ๒๕๕๕ 

ในการจัดท านโยบายกระผมได้น านโยบายที่ได้ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งที่ได้ก าหนด 
นโยบายมุ่งพัฒนาต าบล  ชุมชนและสถาบันสังคมมีความเข้มแข็งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเกื้อกูลกัน ภายใต้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและทรัพยากรทางธรรมชาติ  มีระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้  รวมทั้งมีการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรมใช้ระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมอันเป็นรากฐานการพัฒนา   จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้  โดยมี
หลักการเพื่อสำนงำนต่อ ก่องำนใหม่ โดยจะยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒   และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาต าบลเมืองเกษตรให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี 

          เพ่ือให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๘/๕  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗    และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ กระผมจึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรให้สอดคล้องกับ 

ส่วนที่  3 
กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
 

กำรพัฒนำตำมนโยบำยของคณะผู้บริหำร 
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นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวต าบลเมืองเกษตร ส่งเสริม 
การศึกษา  การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ดูแลและบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน    ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ถนนและแหล่งน้ าอย่างทั่วถึง โดยได้ก าหนดนโยบายไว้   ๘   ด้าน   ดังนี้ 
 ๑. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้และลด
รายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ดังนี้ 
          ๑. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
          ๒. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  เพ่ือให้มี
ความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้มากขึ้น 
          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
๒. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน       และส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
ให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ต่าง ๆ  ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ  
เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      ๒. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขบัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและ 
เยาวชนในกลุ่มเสี่ยง  และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
         ๓. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
        ๔. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          ๕. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ 
          ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬา 

๗. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
          ๘. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
๓. นโยบำยกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

มีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
ต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้และที่ดิน ดังนี้ 
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   ๑. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
        ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมให้การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
        ๓. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
         ๔. ส่งเสริมการดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ โดยการปลูกป่าทดแทน และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้น
น้ าล าธาร  
๔. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 

มีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งให้ดีและสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง การช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า เพ่ือให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง   ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนที่ 

๒. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
๓. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
๕. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า และติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนนตามสภาพพ้ืนที่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ให้คลอบคลุมและทั่วถึง 
๕. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ   

มีนโยบายส่งเสริมการศึกษา   ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบ

และนอกระบบ เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๒. ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชน 

๖. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
มีนโยบายส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

คงอยู่สืบต่อไป 
๒. การท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
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๗. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรท้องถิ่นให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี 

มีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมการในพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้ 
        ๑. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้และประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 
        ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และการป้องกันการทุจริต 
       ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน ประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง 
        ๔ . พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
        ๕. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการเพ่ือให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี 
 ๖. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิน่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
        ๗. การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
        ๘. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบ  
๘.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 มีนโยบายในการพัฒนาและและส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนี้ 

๑.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น  การจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง  
การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ฯลฯ  เป็นต้น 
  
 
 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้วิเคราะห์สภาพปัญหา  จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และ 

อุปสรรคในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  และความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1  แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ    มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
1.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน 
1.2 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง 

การเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  2.1  แนวทางการการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 

2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายและส่งเสริมการกีฬาทุก 
      ประเภท 

  2.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
  2.4  แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

3.1 แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
3.2 แนวทางการพัฒนาการก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
3.3 แนวทางการพัฒนาด้านควบคุมมลพิษและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระเบียบและพัฒนาชุมชน 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการคมนาคม 
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้า 
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านประปา 
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
4.5 แนวทางการพัฒนาด้านการสื่อสาร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
5.1  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  

และประชาชน 
5.2  แนวทางการเพ่ิมโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 

ยุทธศำสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  6.1  การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน 
  6.2  ส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
  มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

7.1 การให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
8.1 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากการประชุมประชาคม องค์การบริหารบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเกษตรมีแนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
  1)  เร่งพัฒนาระบบบริการข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

                     -  ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ าให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐาน 
                     -  ด าเนินการติดตั้ง  บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะตามถนน  ตรอก/ซอยให้ทั่วถึง    

     ทุกหมู่บ้าน 
                      -  เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า  เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง 
                     - ปรับปรุงแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร 

             2)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย   โดยจะหาภาชนะรองรับให้             
เพียงพอและจัดให้มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ 
   3)  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
                 4)  จัดให้มีสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

        5)  สนับสนุนการจัดตั้งหมู่บ้านน่าอยู่น่ามองทุกหมู่บ้าน 
         6)  จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

7)  สร้างความตระหนักแก่ประชาชนให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรน้ าและ 
มีส่วนรับผิดชอบในการใช้น้ าอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

8) แก้ไขปัญหายาเสพติด/อบายมุขภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
9) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10)   ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องสาธารณสุขพ้ืนฐานและให้บริการด้าน  

สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทุกครัวเรือน 
11)  ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

               12)  การรักษาความสงบเรียบร้อยและสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
                     13)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
                     14)  การปรับปรุงแผนพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

    15)  การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

 แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
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     16)  การปรับปรุงและสนับสนุนกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
      17)  การสนับสนุนการกระจายอ านาจสู่ชุมชน  ให้ความรู้  ความเข้าใจแก่ประชาชนใน 

เรื่องการเมืองท้องถิ่น   การบริการและการจัดการรู้ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมรับผิดชอบในชุมชน 
 

จุดดีกำรเปิดประชำคมอำเซียน 
1. มีการบริโภคเพ่ิมมากข้ึน 
2. การผลิตมาก  ต้นทุนต่ า 
3. มีแรงดึงดูดเงินลงทุนนอกอาเซียนสูงขึ้น 
4. สิบเสียงย่อมดีกว่าเสียงเดียว อ านาจในการต่อรอง 

จุดเสียกำรเปิดประชำคมอำเซียน 
1.  การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง 
2. ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน 
3.  การสร้างบัณฑิตแข่งขันในอาเซียน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

1.1  ประสานและบริหารการจดัการน้ า  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัวฯ  เมื่อปี  2538  เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภยัอย่างเป็นระบบ 
1.2  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อ
การเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหา 
น้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  และให้เข้าใจเรื่อง
การใช้น้ า  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 

 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
การศึกษา 

2.1  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดา้นการศึกษา  (ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
นักเรียน)  ให้เป็นผูม้ีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
2.3  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมือและ
ประกอบการศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
2.4   สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอรร์ะดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับใหเ้ตรยีมพร้อมและตระหนักถึง
ความส าคญัของการสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน  เช่น  ด้านแรงงาน  ด้านอาชีพ 
ฯลฯ  โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน  เช่น  ภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 
2.5  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
การเกษตร 

3.1  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคณุภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่ม
ผลผลติ  โดยส่งเสริมให้เกดิเกษตรอุตสาหกรรม  เกดิพันธ์ุพืชใหม่ ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  
โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.2  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมลูค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลติผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
3.3  สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บา้น  (อกม.)  หารูปแบบใหม่ ๆ 
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.4  ส่งเสรมิสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
น าเครื่องจักร  และเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาใช้  เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้า
คุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสรมิการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการ
ร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.5  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
3.6  ส่งเสรมิประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภค  เพื่อ
จ าหน่ายและเพื่อการอนรุักษ์  โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต     
จังหวัดนครรำชสีมำ 
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4. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม 4.1  ส่งเสรมิและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
4.2  ส่งเสรมิโครงการพัฒนาระดบัหมู่บ้าน  ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น  
มีสาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน 
4.3  ส่งเสรมิ  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมทีเ่หมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทุน  หรือจัดหา
งบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคณุภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม  เพื่อพึ่งพาตนเอง  เลี้ยง
ตนเองและครอบครัวได้อย่างมเีกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบคุคลทั่วไป 
4.4  ส่งเสรมิ  พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
4.5  ส่งเสรมิ  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  
เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.6  ด าเนินการสนับสนุน    และประสานรัฐบาล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปญัหาการเสพ  การผลิตและการ
จ าหน่ายยาเสพตดิในทุกระดบั 
4.7  ด าเนินการโครงการ อบจ.สญัจรเพื่อให้บริการประชาชน  และรับทราบปญัหา  
อุปสรรค  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
4.8  ส่งเสรมิและประกาศเกียรตคิุณผู้ที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม  รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรตยิศ ( Hall  of  Fame)  เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
ผู้มีคณุูปการ  และสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่จังหวัดนครราชสีมา 

 

5. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

5.1  สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้าน
และชุมชนที่มีคณุภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการทีด่ี  ท่ัวถึง   
และทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  และหน่วยงาน  
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5.3  ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน  ให้มี
สุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรยีนรูก้ารดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกัน
โรค  การใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรบัประทานอาหารที่มีประโยชน์  และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย ์

 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 6.1  ส่งเสรมิสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคณุภาพชีวิตพื้นฐาน  
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่าง
พอเพียง 
6.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึงให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ  และแก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน  โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลติทางการเกษตร  แหล่งท่องเที่ยว  และพื้นท่ีอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ของประชาชน 
6.3  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมอืกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญ
ในการก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหต ุ
 6.4  ประสานในการแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค  

และส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอยา่งคุ้มค่า 
6.5  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแกไ้ขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบยีบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 

7. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี  
และกีฬา 

๗.๑   พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๗.๒  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม
ด้านการท่องเที่ยว  และส่งเสริมอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิม่ขึ้น 
๗.๓  สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคณุภาพสินคา้และบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพฒันาคุณภาพ
สินค้าและขยายตลาดสินคา้ทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ 
๗.๔  ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแขง่ขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิด
ความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงการสรา้งความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
อาชีพในระดับชาติและนานานชาติ 

 

8. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๘.๑  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบตัิภารกิจหน้าท่ี  
ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคม
อาเซียน  ทั้งนี้  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลีย่นความรู้และทัศนคติใน
ด้านต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ 
ในโลก 
๘.๒  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยดึถือประโยชน์สูงสดุของประชาชน  
ผู้รับบริการเป็นส าคญั 
๘.๓  สนบัสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย  เพิ่มพูน
ความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน  และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซยีน 
๘.๔  บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด  
แก่ประชาชนจงัหวัดนครราชสีมา 
๘.๕  เปดิโอกาสให้ประชาชนได้เขา้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
๘.๖  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

 

9. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

๙.๑  ส่งเสรมิและสนับสนุนการตดิตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ  และภัยพิบัตติ่างๆ 
๙.๒  ส่งเสรมิ  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือ 
ผู้ประสพภัย 
๙.๓  ส่งเสรมิ  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน  และสถานท่ี
ส าคัญ  เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของ
ประชาชน 
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 ๙.๔  สนบัสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบา้น  และอาสาป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ  และดูแลรักษา
ความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน 

 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า   
ลุ่มน้ าล าคลอง  และปา่ไม้ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒  ส่งเสริม   สนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
๑๐.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนและสรา้งความร่วมมือกับส่วนราชการทีเ่กี่ยวข้อง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 

 
 
 

 
วิสัยทัศน์  “โคราช   เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

เป้ำประสงค์รวม 
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิตทางเกษตรแบบ

ครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP  
2. เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพ่ิมรายได้กระจายโอกาสให้คนจน ส่งเสริมพัฒนาด้าน

การศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม  
3. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลภาวะ  
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ  

 

ประเด็นยุทธศำสตร์  
1. พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley)   
2. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
3. พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  

 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley  
2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต  
3. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและจ าหน่ายสินค้า OTOP 

     

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 

(1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร(Product champion) การคมนาคมขนส่ง และ               
     ระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
(2) เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และผู้บริโภคในอาเซียน  
(3) แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
(4) เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและOTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)  
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 

    แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม 
(2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ 
(3) ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส 
(4) สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจให้แก่แรงงาน 
(5) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว อาชญากรรม คุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ 
3. เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ  

    แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ 
(2) ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว 
(3) การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

1. เพ่ือจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน  
3. เพ่ือควบคุมก ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 
(1) พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(2) เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
 
 
1. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

1.1  วสิัยทัศน์   
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
1.2  พันธกิจ 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  บนหลักการของการน า 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมติของการพัฒนา  มีพันธกิจดังนี้   
1.2.1 สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้  ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 
 1.2.2  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย  ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคง  ด้านอาหารและพลังงาน  
รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ   พร้อมทั้งปรับโครงสร้าง
สาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.2.3  สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีเหตุผล 
2.  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลัก 

2.1  วัตถุประสงค์ 
 2.1.1  พัฒนาให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  และสังคมมีธรรมาภิบาล 
 2.1.2  พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคมให้มีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง  และอยู่กับการ 

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุข  
 2.1.3  ปรับโครงสร้างและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และเติบโตอย่างมี
คุณภาพ  สังคมและการเมืองมีความม่ันคง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  ประเทศมี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

2.2  เป้าหมายหลัก 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ซึ่งจะมีการก าหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมใน 

ขั้นตอนต่อไป  ของการจัดท าร่างรายละเอียดแผนฯ  ได้แก่ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี  11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
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2.2.1 สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลเพิ่มข้ึน 
2.2.2 ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
2.2.3 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม  และในแต่ละภาคการผลิต 
2.2.4 เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร  เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคบริการ 
2.2.5 เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.2.6 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูง 
2.2.7 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง  สังคมสงบสันติ  และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยาก  และมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง  และส่งผลกระทบวงกว้าง  ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่  11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ 
ให้เข้มแข็ง  รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยความส าคัญกับยุทธศาสตร์  ที่มีล าดับ
ความส าคัญสูงในมิติสังคม  เน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนา
การศึกษาท่ีเชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  และการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงขึ้น  และยกระดับเป็นชนชั้น
กลาง  ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  ภายใต้  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 

- การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและ 
สร้างโอกาสได้ 

- สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

- การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วม 
ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 
- การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ 

พ้ืนที่ 
- พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
- ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขบเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศ 
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3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมสมดุลและม่ันคงของอำหำรและพลังงำน 
มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 

- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
- สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
- สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
- สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
- ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเศรษฐกิจฐำนควำมรู้และกำรสร้ำงปัจจัยแวดล้อม 

มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 
- พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
- พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
- พัฒนาภาคบริการ 
- พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
- พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
- พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
- ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจและควำมม่ันคงในภูมิภำค 

มีแนวทางส าคัญ  ดังนี้ 
- ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทย 

ในภูมิภาคต่าง ๆ  
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ 
- พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
- ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และเชื้อโรค 
- บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  ที่เก่ียวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ 

ของชาติ  ทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน   
- การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
- การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือน าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
- การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีความ 

ยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
- การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 



แบบ ผ. 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    1.1  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000

    1.2  แนวทางการพฒันาความรู้ด้านวชิาการ  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 270,000

           ผลผลิตทางการเกษตร

รวม 6 180,000 6 180,000 6 180,000 12 540,000

     2.1 แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค 9 507,500 9 507,500 9 507,500 27 1,522,500

     2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายและ 5 1,090,000 5 1,090,000 5 1,090,000 15 3,270,000

           ส่งเสริมการกีฬาทกุประเภท

     2.3 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาด้าน 11 6,020,200 11 6,020,200 11 6,020,200 33 18,060,600

           สวสัดิการสังคม

     2.4 แนวทางการพฒันาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น 7 1,730,000 7 1,730,000 7 1,730,000 21 5,190,000

           ของประชาชน

รวม 32 9,347,700 32 9,347,700 32 9,347,700 96 28,043,100

2.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวติ

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

ป ี2559 ป ี2561 รวม 3 ปีป ี2560



แบบ ผ. 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

     3.1 แนวทางการพฒันาการสร้างจติส านึกและตระหนักในการจดัการ 11 8,090,000 11 8,090,000 11 8,090,000 33 24,270,000

           ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

     3.2 แนวทางการพฒันาการก าจดัขยะอยา่งถกูสุขลักษณะ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

     3.3 แนวทางการพฒันาด้านควบคุมมลพษิและระบบบ าบัดน  าเสีย 1 60,000 1 60,000 1 60,000 3 180,000

     3.4 แนวทางการพฒันาด้านการจดัระเบียบและพฒันาชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000

รวม 15 8,200,000 15 8,200,000 15 8,200,000 45 24,600,000

     4.1 แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม 102 44,886,240 102 44,886,240 102 44,886,240 306 134,658,720

     4.2 แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้ 36 7,938,000 36 7,938,000 36 7,938,000 108 23,814,000

     4.3 แนวทางการพฒันาด้านประปา 15 3,138,000 15 3,138,000 15 3,138,000 45 9,414,000

     4.4 แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตรและแหล่งน  าเพือ่การ 13 26,098,500 13 26,098,500 13 26,098,500 39 78,295,500

           อปุโภคบริโภค

     4.5 แนวทางการพฒันาด้านการส่ือสาร 3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 420,000

รวม 169 82,200,740 169 82,200,740 169 82,200,740 507 246,602,220

ป ี2561

4. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

รวม 3 ปี

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

-119-

ป ี2559 ป ี2560



แบบ ผ. 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    5.1 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาส 21 3,091,520 21 3,091,520 21 3,091,520 63 9,274,560

           ทางการศึกษาให้แกเ่ด็ก  เยาวชนและประชาชน

    5.2 แนวทางการพฒันาการเพิม่โอกาสการรับรู้ขา่วสารให้แกป่ระชาชน 4 340,000 4 340,000 4 340,000 12 1,020,000

รวม 25 3,431,520 25 3,431,520 25 3,431,520 75 10,294,560

    6.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมพระพทุธศาสนาและศาสนาอี่น 5 180,000 5 180,000 5 180,000 15 540,000

    6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 110,000 4 110,000 4 110,000 12 330,000

รวม 9 290,000 9 290,000 9 290,000 27 870,000

    7.1 แนวทางการพฒันาการใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 464,000 5 464,000 5 464,000 15 1,392,000

    7.2 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 12 7,889,500 12 7,889,500 12 7,889,500 36 23,668,500

    7.3 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร 4 475,000 4 475,000 4 475,000 12 1,425,000

รวม 21 8,828,500 21 8,828,500 21 8,828,500 63 26,485,500

ป ี2561 รวม 3 ปี

5. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

ป ี2559 ป ี2560

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ  ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปญัญำท้องถ่ิน

7. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรรำชกำรท้องถ่ินให้เปน็ไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ี

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

-120-

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร



แบบ ผ. 03

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    8.1 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 2 260,000 2 260,000 2 260,000 6 780,000

รวม 2 260,000 2 260,000 2 260,000 6 780,000

รวมทัง้สิ้น 279 112,738,460 279 112,738,460 279 112,738,460 831 338,215,380

8. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 รวม 3 ปี

-121-

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    1.1  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน

    1.2  แนวทางการพฒันาความรู้ด้านวชิาการ  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ - - - - - - - -

           ผลผลิตทางการเกษตร - - - - - - - -

รวม - - - - - - - -

     2.1 แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค - - - - - - - -

     2.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายและ - - - - - - - -

           ส่งเสริมการกีฬาทกุประเภท

     2.3 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาด้าน - - - - - - - -

           สวสัดิการสังคม

     2.4 แนวทางการพฒันาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น - - 1 1,200,000 - - 1 1,200,000

           ของประชาชน

รวม - - 1 1,200,000 - - 1 1,200,000

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ

2.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวติ

ส่วนที ่5   บัญชโีครงกำรพัฒนำ

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำทีเ่กินศักยภำพ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม 3 ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

     3.1 แนวทางการพฒันาการสร้างจติส านึกและตระหนักในการจดัการ - - - - - - - -

           ทรัพยากรธรรมชาติ

     3.2 แนวทางการพฒันาการก าจดัขยะอยา่งถกูสุขลักษณะ - - - - - - - -

     3.3 แนวทางการพฒันาด้านการจดัระเบียบและพฒันาชุมชน - - - - - - - -

รวม - - - - - - - -

     4.1 แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม 1 1,050,000 - - 7 21,150,000 8 22,200,000

     4.2 แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้ - - - - - - - -

     4.3 แนวทางการพฒันาด้านประปา - - - - 1 1,800,000 1 1,800,000

     4.4 แนวทางการพฒันาแหล่งน  าเพือ่การเกษตรและแหล่งน  าเพือ่การ - - 3 11,300,000 4 17,200,000 7 28,500,000

           อปุโภคบริโภค

     4.5 แนวทางการพฒันาด้านการส่ือสาร - - - - - - - -

รวม 1 1,050,000 3 11,300,000 12 40,150,000 16 52,500,000

ส่วนที ่5   บัญชโีครงกำรพัฒนำ
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3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม

4. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภค

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำทีเ่กินศักยภำพ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยุทธศำสตร/์แนวทำง

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม 3 ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    5.1 แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาส - - - - - - - -

           ทางการศึกษาให้แกเ่ด็ก  เยาวชนและประชาชน

    5.2 แนวทางการพฒันาการเพิม่โอกาสการรับรู้ขา่วสารให้แกป่ระชาชน - - - - - - - -

รวม - - - - - - - -

    6.1 แนวทางการพฒันาส่งเสริมพระพทุธศาสนาและศาสนาอี่น - - - - - - - -

    6.2 แนวทางการพฒันาส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น - - - - - - - -

รวม - - - - - - - -

    7.1 แนวทางการพฒันาการใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - - - - - - - -

    7.2 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000

    7.3 แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพบุคลากร - - - - - - - -

รวม 1 1,500,000 - - - - 1 1,500,000

ส่วนที ่5   บัญชโีครงกำรพัฒนำ
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5. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ

6. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ  ประเพณี วฒันธรรม และภูมิปญัญำท้องถ่ิน

7. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรรำชกำรท้องถ่ินให้เปน็ไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรทีด่ี

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำทีเ่กินศักยภำพ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยทุธศำสตร/์แนวทำง

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 รวม 3 ปี



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

    8.1 แนวทางการพฒันาการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว - - - - - - - -

รวม - - - - - - - -

รวมทัง้สิ้น 2 2,550,000 4 12,500,000 12 40,150,000 18 55,200,000

ป ี2558 ป ี2559

ส่วนที ่5   บัญชโีครงกำรพัฒนำ
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ป ี2560 รวม 3 ปี

8. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเทีย่ว

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำทีเ่กินศักยภำพ

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. 2558 - 2560)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมอืงเกษตร

ยทุธศำสตร/์แนวทำง



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก (Food  Valley)
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเกษตร

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
1.1  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน  -เพื่อส่งเสริมความรู้และ จ านวน ๕๐  คน 50,000 50,000          50,000          ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม  -ประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจ ส านักงานปลัด

พฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ โครงการได้รับการอบรม ในหลักวชิาการในการประกอบ
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ และสามารถน าความรู้ อาชีพเพิ่มมากขึ้นและสร้าง
ชุมชนภายในเขตองค์การ ไปปฏบิัติได้จริง ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ
บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร

๒ โครงการจัดท าปุ๋ยหมักชีวภาพ  -เพื่อส่งเสริมความรู้และ จ านวน ๕๐  คน 20,000   20,000          20,000          ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม  -ประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจ ส านักงานปลัด
พฒันากลุ่มอาชีพต่างๆ โครงการได้รับการอบรม ในหลักวชิาการในการท าปุ๋ยหมัก
สร้างความเข้มแข็งใหก้ับ และสามารถน าความรู้ ชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
ชุมชนภายในเขตองค์การ ไปปฏบิัติได้จริง

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่มดอกไม้จันทน์  -เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ จ านวน ๕๐  คน 20,000   20,000          20,000          ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม  -กลุ่มสตรีในชุมชนมีความรู้และ ส านักงานปลัด
ต าบลเมืองเกษตร ของกลุ่มสตรี โครงการได้รับการอบรม ทักษะในการท าดอกไม้จนัทน์และ

และสามารถน าความรู้ พวงหรีดสามารถน าไปประกอบ

ไปปฏบิัติได้จริง อาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก (Food  Valley)
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเกษตร

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
1.2  แนวทางการพฒันาการพฒันาความรู้ด้านวชิาการ  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้  -เพื่อส่งเสริมความรู้และ จ านวน ๕๐  คน 30,000   30,000          30,000          ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม  -ประชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจ ส านักงานปลัด

และการด าเนินชีวติตามหลักเศรษฐกิจ พฒันากลุ่มอาชีพต่างๆใหก้ับ โครงการได้รับการอบรม ในหลักวชิาการในการประกอบ
พอเพยีง ประชาชนภายในเขตองค์การ และสามารถน าความ อาชีพเพิ่มมากขึ้น

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร รู้ไปปฏบิัติได้จริง

2 โครงการพัฒนาศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน -มีการจัดต้ังศูนย์จัดการศัตรูพชื -จดัต้ังศูนยจ์ดัการศัตรูพืช 50,000   50,000          50,000          ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม -ชมุชนมีศูนยจ์ดัการศัตรูพืชชมุชน ส านักงานปลัด
อบต.เมืองเกษตร ชุมชนให้เป็นรูปธรรม สามารถ ชุมชน จ านวน  1 ศูนย์ โครงการได้รับการอบรม ใหเ้ป็นรูปธรรม และด าเนินกจิกรรมต่อเนือ่งได้

ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่งได้ -อบรมใหค้วามรู้ และสามารถน าความ -คณะกรรมการศูนย์ฯได้รับความรู้

-จดัอบรมคณะกรรมการศูนยฯ์ จ านวน  30  คน รู้ไปปฏบิัติได้จริง และเผยแพร่ความรู้ได้
ให้มีความรู้สามารถเผยแพร่ความรู้

แก่เกษตรกรทั่วไปได้
-เกษตรกรสามารถเพาะขายเชื้อรา

เพื่อป้องกนัก าจดัศัตรรูพืชได้ทันเวลา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก (Food  Valley)
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเกษตร

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ
1.2  แนวทางการพฒันาการพฒันาความรู้ด้านวชิาการ  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการจัดซ้ือจอบเพื่อใช้ในการเกษตร  -เพื่อใหม้วีัสดุอปุกรณ์ใช้ส าหรับ อุปกรณ์ส าหรับใช้ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 มีวสัดุอุปกรณ์  -มีอุปกรณ์ใช้ในการเกษตร ส่วนสาธารณสุขฯ

งานการเกษตร ในการเกษตร ทางการเกษตรไว้ใช้ในการปฏบิติังาน -การปฏบิติังานด้านการเกษตร
จอบจ านวน 20 ด้าม ท าให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ควบคุมและปอ้งกัน  -เพื่อปอ้งกันและควบคุมโรค จ้านวน ๑  ครั ง 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๑๐๐ เป็นพื นที่  -ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ ส่วนสาธารณสุขฯ

โรคติดต่อ มิใหเ้กิดขึ น/ปอ้งกันการแพร่ ปลอดโรคติดต่อ สมบรูณ์ แข็งแรง และชุมชน
ระบาดของโรคต่างๆ ปราศจากโรคร้ายแรง

๒ โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค  -เพื่อปอ้งกันการเกิดโรคติดต่อ จ้านวน ๑ ครั ง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๑๐๐ เป็นพื นที่  -ไม่มีผู้เปน็ไข้เลือดออกในเขต ส่วนสาธารณสุขฯ
ไข้เลือดออก จากสัตวสู่์คน ปอลดโรคติดต่อ ต้าบลเมืองเกษตร

๓ โครงการควบคุมและปอ้งกันโรค  -เพื่อปอ้งกันการเกิดโรคติดต่อ จ้านวน ๑ ครั ง 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของสุนัข  -ป้องกนัการเกดิโรคติดต่อจาก ส่วนสาธารณสุขฯ
พษิสุนัขบา้ จากสัตวสู่์คน ทีไ่ด้รับการฉดีวัคซีน สัตวสู่์คน

๔ โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหา  -เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหา จ้านวน ๑ ครั ง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เสพ  -เสริมสร้างสุขภาพที่เพียงพอและ ส่วนสาธารณสุขฯ
ยาเสพติดในชุมชน ยาเสพติดภายในหมู่บา้น ยาเสพติดทีไ่ด้รับการ เหมาะสม

บ้าบัดและไมก่ลับไปเสพ

อกี

-32-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหติใหแ้ก่  -เพื่อใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ประชาชนทั ง ๗ 5,000     5,000         5,000        ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยกาชาด  -หน่วยเคล่ือนที่กาชาด มี ส่วนสาธารณสุขฯ

ที่ท้าการปกครองอ้าเภอขามสะแกแสง โครงการรับบริจาคโลหติ ของ หมู่บา้น ภายในเขต มีงบประมาณเพียงพอในการ งบประมาณในการใช้จ่ายในการ

หน่วยกาชาดจงัหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วน ปฏบิัติหนาที่ ออกรับบริจาคโลหติ
ต้าบล

๖ โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรม  -เพื่อใหก้ารสนับสนุนส่วน ประชาชนทั ง ๗ 5,000     5,000         5,000        ร้อยละ ๘๐ ของผู้ได้รับ  -กาชาดจังหวดันครราชสีมา ส่วนสาธารณสุขฯ
สาธารณกุศลและใหค้วามช่วยเหลือ ราชการอื่น ในการใหก้าร หมู่บา้น ภายในเขต การช่วยเหลือมีสขภาพดีขึ น มีงบประมาณเพยีงพอในการ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วน ด้าเนินการกิจกรรมเพื่อ
จังหวดันครราชสีมา    ประจ้าปี- ต้าบล ช่วยเหลือประชาชน
งบประมาณ ๒๕๕9

๗ อุดหนุนโครงการสนับสนุนการพฒันา  -เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ประชาชนทั ง ๗ 52,500   52,500       52,500      ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้มาใช้  -อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า ส่วนสาธารณสุขฯ
สาธารณสุข การแก้ไขปญัหาสาธารณสุข  หมู่บา้น ภายในเขต บริการได้รับการป้องกนั หมู่บา้นมีความรู้ในการจัดการ

การจัดการสุขภาพเบื องต้น องค์การบริหารส่วน และระงับโรคติดต่อที่ สุขภาพเบื องต้น และให้ความช่วยเหลือ

ใหแ้ก่ อสม. ต้าบล อาจเกดิขึ น ผู้ปว่ยในเบื องต้นได้
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมสุขภาพและการปอ้งกันโรค

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพฒันา  -เพื่อส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมและ อสม.ต้าบลเมืองเกษตร 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เขา้ร่วม  -แกนน้าสร้างเสริมสุขภาพต้าบลเมืองเกษตร ส่วนสาธารณสุขฯ

ศักยภาพแกนน้าสร้างเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี โครงการได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
และสามารถน้าความ หน้าที่ของตัวเอง น้ามาความรู้ที่ได้มาเป็น

รู้ไปปฏบิัติได้จริง แนวทางในการด้าเนินกิจกรรม

๙ โครงการสมทบกองทนุหลักประกัน  -เพื่อเปน็การบรูณาการด้านการ ประชาชนทั ง ๗ 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -ประชาชนภายในเขตองค์การ ส่วนสาธารณสุขฯ
สุขภาพทอ้งถิ่น ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่กองทนุ หมู่บา้น ร่วมโครงการได้รับการ บริหารส่วนต้าบลเมืองเกษตร

หลักประกันสุขภาพระดับ รักษาพยาบาลและมี ได้รับการรักษาพยาบาลในเบื องต้น

ทอ้งถิ่น สุขภาพทีดี่ ได้อย่างเพยีงพอ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒัาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา -วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการออกก้าลังกายและส่งเสริมการกีฬาทกุประเภท

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.  -เพื่อใหป้ระชาชน และเยาวชน ประชาชนทั ง ๗ 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -ประชาชน และเยาวชนรู้จัก ส่วนสาธารณสุขฯ

เมืองเกษตรเกมส์ ต้านยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ หมู่บา้น ภายในเขต ร่วมโครงการมสุีขภาพ การใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์
สร้างความสมัครสมานสามัคคี อบต.เมืองเกษตร แขง็แรงและเกดิความรัก โดยการออกก้าลังกาย มีสุขภาพ

ใหเ้กิดขึ น สมคัรสมานสามคัคี ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก
ในหมูค่ณะ สมัครสมานสามัคคี

2 โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล  -เพื่อใหป้ระชาชนมีความพงึพอ เพื่อก่อสร้างสนาม 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เล่นกฬีา  -ประชาชนมีสถานทีใ่นการออก ส่วนโยธา
อบต.เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององค์การ ฟตุซอล จ้านวน ๑ มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง ก้าลังกายและใช้เวลาว่างใหเ้ปน็

บริหารส่วนต้าบลเมืองเกษตร แหง่ และเกดิความรักสมคัร ประโยชน์
 -ประชาชนมีสถานที่ในการออก สมานสมคัคีในหมูค่ณะ

ก้าลังกายเพิ่มมากขึ น

๓ โครงการติดตั งโครงตาขา่ยส้าหรับติดตั ง  -เพื่อใหป้ระชาชน มีสถานที่ ประชาชนทั ง ๗ 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เล่นกฬีา  -ประชาชน และเยาวชนรู้จัก ส่วนสาธารณสุขฯ
ปา้ยข้างสนามฟตุซอลและโครงตาข่าย ออกก้าลังกาย  และมีสุขภาพ หมู่บา้น ภายในเขต มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง การใชเ้วลาว่างให้เกดิประโยชน์
กั นฟตุบอล 2  ข้างสนามฟตุซอล ร่างกายแข็งแรง สร้างความสมัครสมาน อบต.เมืองเกษตร และเกดิความรักสมคัร โดยการออกก้าลังกาย มีสุขภาพ

อบต.เมืองเกษตร สามัคคีใหเ้กิดขึ น สมานสามคัคีในหมูค่ณะ ร่างกายแข็งแรง เกิดความรัก
สมัครสมานสามัคคี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒัาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา -วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.2  แนวทางการพฒันาส่งเสริมและสนับสนุนใหม้ีการออกก้าลังกายและส่งเสริมการกีฬาทกุประเภท

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการส่งทมีนักกีฬาเข้าร่วมการ  -เพื่อใหก้ารสนับสนุนการ พนักงาน อบต. 50,000   50,000       50,000      ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -สร้างความสมคัรสมานสามคัคี ส่วนสาธารณสุขฯ

แข่งขันกีฬาสัมพนัธ ์วนัทอ้งถิ่นไทย แข่งขันกีฬาทอ้งถิ่นสัมพนัธ์ ทกุทา่น ร่วมโครงการมสุีขภาพ ในที่ท้างานและใช้เวลาวา่งให้
ต้านยาเสพติด ประจ้าปงีบประมาณ แขง็แรงและเกดิความรัก เปน็ประโยชน์ต่อสุขภาพ
พ.ศ.๒๕๕9 สมคัรสมานสามคัคีใน

หมูค่ณะ

๕ โครงการจัดซื อโต๊ะเทเบลิเทนนิส  -ประชาชนมวีัสดุอปุกรณ์ส้าหรับ จ้านวน  1  ชุด 10,000   10,000       10,000      ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เล่นกฬีา  -ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับใช้ ส่วนสาธารณสุขฯ
ใช้ในการออกก้าลังกายเพิ่มมากขึ น มสุีขภาพร่างกายแขง็แรง ในการออกกา้ลังกายและใช้เวลาวา่ง

 -เพื่อใหป้ระชาชน และเยาวชน และเกดิความรักสมคัร ใหเ้ปน็ประโยชน์
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ สมานสมคัคีในหมูค่ณะ

สร้างความสมัครสมานสามัคคี
ใหเ้กิดขึ น

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาด้านสวสัดิการสังคม

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้สูงอายุ  -เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงมี สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ 4,815,600 4,815,600 4,815,600 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้สูง  -ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ ส้านักงานปลัด

คุณสมบติัตามเกณฑ์ก้าหนด ผู้สูงอายุ 606 คน อายไุด้รับการช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด้าเนิน
และมคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึ น ชีวติประจ้าวนัและมีคุณภาพ

ชีวติดีขึ น

๒ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้พกิาร  -เพื่อช่วยเหลือผู้พกิารที่มี สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ 777,600 777,600 777,600 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้พิการ  -ผู้พกิารได้รับการสงเคราะห์ ส้านักงานปลัด
คุณสมบติัตามเกณฑ์ก้าหนด ผู้พกิาร 81 คน ได้รับการช่วยเหลือและ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด้าเนิน

มคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึ น ชีวติประจ้าวนัและมีคุณภาพ
ชีวติดีขึ น

๓ โครงการสงเคราะหเ์บี ยยังชีพผู้ปว่ย  -เพื่อช่วยเหลือผู้ปว่ยเอดส์ สงเคราะหเ์บี ยยังชีพ 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วย  -ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับการสงเคราะห์ ส้านักงานปลัด
เอดส์ ซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีก่้าหนด ผู้ปว่ยเอดส์ ๒ คน เอดส์ได้รับการช่วยเหลือ เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการด้าเนิน

และมคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึ น ชีวติประจ้าวนัและมีคุณภาพ
ชีวติดีขึ น

๔ โครงการฌาปนกิจหมู่บา้น  -เพื่อใหไ้ด้รับความรู้ความเข้าใจ ประชาชนในต้าบล 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้ร่ม  -ประชาชนมีหลักประกนัความ ส้านักงานปลัด
และส่งเสริมการจัดตั งกลุ่ม เมืองเกษตร โครงการมหีลักประกนั มั่นคงในครอบครัวและมคุีณภาพ

ฌาปนกิจในหมู่บา้นชุมชน ความมัน่คงแกค่รอบครัว ชีวติดีขึ น

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาด้านสวสัดิการสังคม

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการ อบต.เมืองเกษตรร่วมใจ  -เพื่อบรรเทาทกุข์ประชาชนที่ จัดซื อผ้าหม่กัน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ได้  -ประชาชนทีไ่ด้รับความเดือดร้อน ส้านักงานปลัด

ต้านภยัหนาว ประสบปญัหาความเดือดร้อน หนาวใหก้ับผู้ รับการช่วยเหลือมี ได้รับความช่วยเหลือเบื องต้น
ประสบปญัหาความ คุณภาพชีวิตทีดี่ขึ น

เดือดร้อนในเขต
อบต.เมืองเกษร

๖ โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห์  -เพื่อบรรเทาทกุข์ประชาชนที่ ผู้ประสบภยั 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ได้รับ  -เกดิความภมูใิจเหน็คุณค่าของ ส้านักงานปลัด
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัธรรมชาติ ประสบปญัหาความเดือดร้อน ธรรมชาติทั ง ๗ การช่วยเหลือมคุีณภาพ ตนเอง และมีการรวมตัวของ

หมู่บา้น ชีวิตทีดี่ขึ น องค์กรเปน็รูปธรรมมากขึ น

๗ โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาเพื่อมี  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมีงานท้าใน นักเรียน-นักศึกษา 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ๑๐๐ ของนักเรียน  -เด็กมงีานท้าในช่วงปดิภาคเรียน ส้านักงานปลัด
รายได้ระหวา่งปดิภาคเรียนประจ้าปี ช่วงปดิภาคเรียน และมีรายได้ ๕๐ คน  -นักศึกษามรีายได้ช่วย และมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว

๒๕๕9 ภายใต้การแก้ไขปญัหาความ ช่วยเหลือครอบครัว เหลือครอบครัวและมี

ยากจนเชิงบรูณาการ คุณภาพชีวติที่ดีขึ นรู้จักใช้

เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.3  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมและสนับสนุนในการพฒันาด้านสวสัดิการสังคม

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบา้น  -เพื่อใหผู้้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในต้าบล 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ได้รับ  -ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและ ส่วนโยธา

ผู้ยากไร้ในต้าบลเมืองเกษตร และยากจน ได้อยูใ่นที่ที่ปลอดภยั เมืองเกษตร การช่วยเหลือมคุีณภาพ ยากจนได้รับการดูแลจาก อบต.

และเหมาะสม ชีวิตทีดี่ขึ น

๙ โครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ  -เพื่อใหป้ระชาชนชาวต้าบล ประชาชนในต้าบล 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  -ประชาชนได้รับการดูแลจาก ส้านักงานปลัด
เมืองเกษตรได้รับ/มีการจัด เมืองเกษตร ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล ภาครัฐและท้าใหชุ้มชนมีความ
สวสัดิการสังคมที่ดี มคุีณภาพชีวิตทีดี่ขึ น เข้มแข็งขึ น

๑๐ โครงการค่ายพฒันาครอบครัวไทย  -เพือ่ใหป้ระชาชนต้าบลเมืองเกษตร ประชาชนชาว 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -ประชาชนได้รับการดุแลจาก ส้านักงานปลัด
หา่งไกลยาเสพติดต้าบลเมืองเกษตร ได้รับการดูแลจากภาครัฐและ ต้าบลเมืองเกษตร ร่วมโครงการได้รับความรู้ ภาครัฐและท้าใหชุ้มชนมีความ

ท้าใหชุ้มชนมีความเข้มแข็ง และพัฒนาชุมชนใหเ้ขม้ เข้มแข็งขึ น
แขง็ปลอดยาเสพติด

๑๑ โครงการส่งเสริมพฒันาความรู้ภมูิ  -เพื่อใหเ้ยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม  -ประชาชนได้รับการดูแลจาก ส้านักงานปลัด
ปญัญาและศักยภาพของเยาวชนสตรี ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาส และยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการมอีาชีพและ ภาครัฐและท้าใหชุ้มชนมีความ
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ได้ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็ประโยชนใ์นการและยากจน รายได้เป็นของตนเอง เข้มแข็งขึ น
และครอบครัว ถ่ายทอดความรู้ใหสั้งคม ชุมชน มี ในต้าบลเมืองเกษตร

อาชีพและรายได้เปน็ของตนเอง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.4  แนวทางการพฒันาด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการพฒันาประสิทธภิาพการ  -เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่ และสมาชิก จัดส่งเจ้าหน้าที่และ 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -เจ้าหน้าที่และสมาชิก อปพร. ส้านักงานปลัด

ปฏิบัติงานด้านการป้องกนัและบรรเทาภัย อปพร. ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ สมาชิก อปพร.เข้า ร่วมโครงการได้รับการ น้าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้

ต่างๆ มาพฒันาขีดความสามารถ ประชุม/อบรม อบรมและสามารถน้า มาเปน็แนวทางท้างานสามารถ
ความรู้ไปปฏบิัติได้จริง ท้าใหห้น่วยงานมีประสิทธภิาพ

เพิ่มขึ น

๒ โครงการจดัซื อวสัดุอุปกรณ์การป้องกนัภัย  -เพื่อใหศู้นย์ อปพร.มีวสัดุ อุปกรณ์ส้านักงาน 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  -มีอุปกรณ์ป้องกันภัยไวเ้พือ่การ ส้านักงานปลัด
ประจ้าศูนย์ อปพร.และค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการปฏบิติังานใหค้รบ และอปุกรณ์ปอ้งกนัภยั อปุกรณ์มปีระสิทธิภาพ ปฏบิติัหน้าที่
เคร่ืองดับเพลิงน ้ายาเคมี เพื่ออ้านวยความสะดวกในการ และค่าวสัดุ สามารถอ้านวยความ

ปฏบิติัหน้าที่ เคร่ืองดับเพลิง สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

น ้ายาเคมี ได้ยิง่ขึ น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.4  แนวทางการพฒันาด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการปอ้งกันและลดอุบติัภยั  -เพื่อให้ศูนย ์อปพร.มีงบประมาณ อุดหนุนกิจการ อปพร. 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของการเกดิ ๑.อปพร อบต.เมืองเกษตรมี ส้านักงานปลัด

บนทอ้งถนน เพือ่จัดซื อจัดหาวัสดุในการด้าเนิน อบต.เมืองเกษตร อบุัติเหตุทีไ่ด้รับการช่วย ขวญัก้าลังใจในการปฏบิติังาน
กจิการภายใต้การควบคุมบงัคับบญัชา เพื่อใหก้ารปฏบิติังาน เหลือ และดูแลความ ๒.ประชาชนในทอ้งถิ่นได้รับการ

ของผู้อ้านวยการศูนย์ อปพร. อบต. ของศูนย์ อปพร.ฯ มี ปลอดภยัในชีวิตและ ช่วยเหลือจากหน่วย อปพร.
เมอืงเกษตร ในด้านธุรการของศูนย์ ศักยภาพและประสิทธิภาพ ทรัพยสิ์น อบต.เมืองเกษตร ในความ
และการช่วยเหลือแกท่างราชการ มากขึ นบังเกิดผลดีต่อ ปลอดภยัทั งชีวติและทรัพย์สิน

อบต.เมืองเกษตร ยิ่งขึ น
และทอ้งถิ่นตลอดจน ๓.สร้างความสัมพนัธร์ะหวา่ง 
ภาครัฐและเอกชน อปพร. กับภาครัฐและเอกชน

และสร้างชื่อเสียงใหก้ับ อบต.

๔ โครงการฝึกทบทวน อปพร.  -เพื่อใหม้ีงบประมาณในการฝึก อุดหนุนการฝึกซ้อม 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เขา้  -ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส้านักงานปลัด
ซ้อมแผนสาธารณภยัต่างๆที่อาจ ด้านการปอ้งกันภยั ร่วมโครงการได้รับการ ชีวติและทรัพย์สินมากยิ่งขึ น
เกิดขึ นและใหป้ระชาชนมีความ ที่สอดคล้องกับภยั อบรมและสามารถน้า

ปลอดภยัหากเกิดเหตุขึ นจริง ที่เกิดขึ นในพื นที่ ความรู้ไปปฏบิัติได้จริง

ร่วมกับอ้าเภอ/
จังหวดั

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวติ
2.4  แนวทางการพฒันาด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการจัดหารถยนต์กู้ชีพกู้ภยัประจ้า  ๑.เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและ จ้านวน ๑ คัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ได้รับ  -เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนและ ส้านักงานปลัด

ต้าบล ใหก้ารช่วยเหลือเปน็ไปด้วยความ การช่วยเหลือมคีวาม ลดความเสียหายในชีวติและ
รวดเร็ว ปลอดภยัในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนและได้
๒.เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความ ทรัพยสิ์น รับการดูแลจาก อปท.
ปลอดภยัมากที่สุดขณะเกดิเหตุ

หรือเกดิภยั

๖ โครงการก่อสร้างศูนย์บรูณาการรักษา  -เพื่อใหม้ีสถานที่ส้าหรับปฏบิติั จ้านวน ๑ หลัง 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ใช้  -มสีถานที่ส้าหรับปฏบิติังานร่วม ส่วนโยธา
ความสงบเรียบร้อยของ อปพร.และ งานร่วมกันในการรักษาความ บริการมีความพึงพอใจใน กนัในการรักษาความปลอดภยัใน

ต้ารวจ ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน การปฏบิัติงานของศูนย์ ชีวติและทรัพย์ของประชาชน
ของประชาชน

๗ โครงการดูแลความปลอดภยัในชีวติและ  -เพื่อรักษาความปลอดภยัใน ประชาชนในต้าบล 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ  -ประชาชนมีความปลอดภัยใน ส้านักงานปลัด
ทรัพย์สินของประชาชนในต้าบล ชีวติและทรัพย์สินของประชาชน เมืองเกษตร ประชาชนมีความปลอดภัย ชีวติและทรัพย์สิน
เมืองเกษตร และส่วนราชการในเขตต้าบล ในชีวิตและทรัพยสิ์น

เมืองเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1  แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวนัส าคัญ  -เพื่อดูแลโดยสภาพแวดล้อม  -ปลูก ซ่อมแซม ต้นไม้ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของพืน้ทีป่่า  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ส่วนสาธารณสุขฯ

ต่าง ๆ ของหมู่บา้น/ชุมชน ตามแนวถนนบริเวณที่ ในเขต อบต. ได้รับการ รักษา
 -เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสมดุล สาธารณะชุมชนใน ดูแลรักษา

ของธรรมชาติและสร้างความ เขต อบต.

ร่มร่ืนใหแ้ก่ต าบล  -จัดหาพันธุ์ไม้ และส่ง

เสริมให้ประชาชนปลูก

ต้นไม้ตามที่สาธารณะ

และที่ว่างเปล่า

๒ โครงการบา้นสวย  เมืองสุข  -เพื่อรักษาความสะอาดและ ๗ หมู่บา้น ในเขต 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของอาคาร  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ส่วนสาธารณสุขฯ

เทดิไทอ้งค์ราชัน ความเปน็ระเบยีบเรียบร้อย พืน้ที ่อบต.เมืองเกษตร บ้านเรือนและบริเวณ รักษา
ของบา้นเมือง รอบหมู่บา้นได้รับการดูแล  -ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

รักษาและเป็นระเบียบ บา้นเมือง
น่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1  แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการกิจกรรม ๕ ส  -เพื่อรักษาความสะอาด และ อาคารส านักงาน 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของอาคาร  -อาคารส านักงานสะอาดและ ส านักงานปลัด

ความเปน็ระเบยีบของอาคาร บริเวณรอบๆ ส านักงานได้รับการดูแล เปน็ระเบยีบ น่าอยู่
ส านักงานและบริเวณรอบๆ อาคารส านักงาน รักษาและเป็นระเบียบ

อาคารส านักงาน น่าอยู่

๔ โครงการพลังชุมชนลดภาวะโลกร้อน  -เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้าง ประชาชนทั้ง ๗ 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ส านักงานปลัด
ความต่ืนตัวในการร่วมมือกัน หมู่บา้นในเขตพื้นที่ ร่วมโครงการได้รับความรู้ รักษา
เพื่อรับมือและลดภาวะโลก อบต. และน าไปปฏบิัติได้จริง

ร้อน

๕ โครงการปลูกต้นไม้เพื่อส่งเสริมการ  -เพื่อส่งเสริมใหม้ีการปลูก ปลูกเป็นแนวร้ัว ปลูกแบบ 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของไมโ้ตเร็ว  -สามารถน าไม้โตเร็วมาผลิต ส านักงานปลัด
ผลิตพลังงานทดแทน ต้นไม้โตเร็วเพื่อเปน็พลังงาน สลับตามแนวถนนบริเวณ สามารถน าไปผลิตพลังงาน พลังงานทดแทนได้

ทดแทนอย่างยั่งยืน ที่สาธารณะชุมชนในเขต อบต. ทดแทนได้  -เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 -จดัหาพันธุ์ไมแ้ละส่งเสริม  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล
ใหป้ระชาชนปลูกต้นไมต้าม รักษา
ทีส่าธารณะและทีว่่างเปล่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1  แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ด้านความเข้าใจ  -เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจ จ านวน ๕๐ คน 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้รับ  -ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ส านักงานปลัด

ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและ การอบรมมีความรู้ด้านพลังงาน ด้านพลังงานทดแทนและสามารถ

เพื่อสามารถใช้พลังงานทดแทนในชุมชน อนุรักษพ์ลังงาน พลังงานทดแทนและสามารถ ใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ น าไปใชใ้นชมุชนได้ อย่างมีประสิทธภิาพ

๗ โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตถ่าน  -เพือ่ใหค้วามรู้และความเข้าใจ จ านวน ๒ เตา 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม  -ประชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในการผลิตถา่น ส านักงานปลัด
คุณภาพสูงจากเตาเผาถ่านถัง ๒๐๐ ในการผลิตถ่านจากเตาเผาถัง ๒๐๐ ลิตร โครงการสามารถผลิตถ่าน จากเตาเผา  ถงั๒๐๐ ลิตร   และน าไปใชใ้น

ลิตร(แบบนอน) และส่งเสริมให้ประชาชนใช้และผลิตถ่าน ใช้เองและน าไปขยายผล ครัวเรือนและชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

ใช้เองในชุมชน สู่ชุมชนได้

๘ โครงการส่งเสริมการใช้ชีวมวลเพื่อลด  -เพื่อสร้างจิตส านึกของ ประชาชน ๗ หมูบ่้าน 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ ๘๐ ของผ้เข้าร่วม  -ประชาชนสามารถน าเตาชีวมวล ส านักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในชุมชน ประชาชนในหมู่บ้านได้ตระหนัก ในเขตพื้นที่ อบต. โครงการได้น าไปใช้แทน ไปใช้ในชีวิตประจ าวันทดแทนการ

หนักถึงการใช้พลังงานอย่างเพียงพอ (หมูบ่า้นละ ๑ แหง่) เตาแกส๊หงุต้ม ใช้เตาแก๊สหุงต้มได้อย่างมีประสิทธภิาพ

๙ โครงการลดใช้ถุงพลาสติก  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติก ประชาชนในต าบล 10,000   10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณ  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล ส่วนสาธารณสุขฯ

 ให้ใช้ถุงกระดาษ ถุงผ้า ตะกร้า หรือ เมืองเกษตร ขยะลดลง รักษา
น าถุง ภาชนะที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.1  แนวทางการพฒันาการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ท าการ -เพื่อรักษาไวซ่ึ้งความสมดล ที่ท าการ อบต.เมืองเกษตร 5,000     5,000 5,000 ร้อยละ 80 ของพื้นที่ -ที่ท าการ อบต.เมืองเกษตร มีภูมิทัศน์ ส่วนสาธารณสุขฯ

อบต.เมืองเกษตร ของธรรมชาติ และปรับปรุงภมูทิศัน์ ในทีท่ าการ อบต.เมืองเกษตร ที่สวยงามและมีความร่มร่ืน 
สร้างความร่มร่ืนให้แกท่ี่ท าการ มีทัศนียภาพที่สวยงามน่าอยู่

อบต. เมืองเกษตร

11 โครงการประหยัดพลังงานในชุมชน  -เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 3,793 ครัวเรือน 7,970,000 7,970,000 7,970,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสวา่งใช้อย่างทั่วถึง ส่วนโยธา
 (ติดต้ังชุดหลอดประหยัดไฟ LED) ใชใ้นครัวเรือนและประหยดัพลังงาน ครัวเรือนละ 3 หลอด ครัวเรือนทั้งหมด สามารถลดค่าใช้จ่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟา้

และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลังงาน ค่าไฟฟ้าได้

และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.2  แนวทางการพฒันาการก าจัดขยะอย่างถูกวธิี

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรังวดัที่สาธารณะ (นสล.)  -เพือ่ให้มีหลักฐานแสดงทีห่ลวง ภายในต าบลเมือง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของพืน้ที่  -มีหนังสือส าคัญแสดงที่หลวง ส่วนสาธารณสุขฯ

ที่ชัดเจน เกษตร สาธารณะได้รับการดูแล ที่ชัดเจน
รักษา

๒ โครงการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตส านึก  -เพื่อก าจัดขยะใหถู้กสุข ประชาชนในต าบล 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม  -ประชาชนมีความรู้และสามารถ ส่วนสาธารณสุขฯ

การก าจัดขยะใหถู้กสุขลักษณะ ลักษณะ เมืองเกษตร โครงการมคีวามรู้ในการ ก าจัดขยะได้อย่างถูกวธิแีละ
 -ลดปญัหาด้านมลพษิ ก าจดัขยะอยา่งถกูวิธี ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.3  แนวทางการพฒันาด้านควบคุมมลพษิและระบบบ าบดัน้ าเสีย

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างบอ่พกัน้ าทิ้ง  -เพื่อก าจัดขยะใหถู้ก จ านวน ๑๐ บอ่ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือน  -น้ าเสียได้รับการบ าบัดกอ่นปล่อย ส่วนโยธา

สุขลักษณะ ทีม่กีารบ าบัดน้ าเสีย ลงสู่พื้นที่
 -ลดปญัหาด้านมลพษิ  -ลดปริมาณมลพษิที่ลงสู่พื้นที่
ส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  3  พฒันาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
3.4  แนวทางการพฒันาด้านการจัดระเบยีบและพฒันาชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ๑.เพื่อส่งเสริมการขายของ อบรมการส่งเสริม ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม  -ผู้ประกอบการมีจติส านึกในการ ส่วนสาธารณสุขฯ

จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ผู้ประกอบการในที่หรือทาง อาชีพและพฒันา โครงการได้รับการอบรม ช่วยกนัรักษาส่ิงแวดล้อม มทีศันคติ

สาธารณะ ทกัษะแก่ผู้จ าหน่าย และสามารถน าไปปฏบิัติ ทีดี่ต่อ อบต.และสามารถจ าหน่าย

๒.เพื่อจดัระเบียบการจ าหน่าย สินค้าในที่หรือ ได้จริง สินค้าได้เพิ่มมากขึ้น
สินค้าหรือทางสาธารณะ ทางสาธารณะ

เส้นทางสาธารณะ
ในต าบลเมืองเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจาก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 168,000 168,000 168,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางการคมนาคม ส่วนโยธา

หนองเสม็ด บา้นหนองไผ่  (ม.๑) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 800x๔x๐.๑๕ ม. (2557:168,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร และมเีส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

เชื่อมทางไปประค า และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังจากประปา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 168,000 168,000 168,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางการคมนาคม ส่วนโยธา
หนองไผ่  บา้นหนองไผ่   (ม.๑) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 800x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร และมเีส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ถึงบา้นหนองขาม ต.หนองบวั (ระดับ 1) และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๓ โครงการก่อสร้างคอนกรีตรอบหมู่บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางการคมนาคม ส่วนโยธา
หนองไผ่ซอยศาลาประชาคม ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 250x๓x๐.๑๕ ม. (2558:900,000) . ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร และมเีส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

บา้นหนองไผ่  (ม.๑) และปลอดภยั (2557:600,000) คมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยอุทศิ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 351,000 351,000 351,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางการคมนาคม ส่วนโยธา
ประชาสรรค์ บา้นหนองไผ่ (ม.๑) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 1300x5x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร และมเีส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ วา่งทอ่ระบายน้ าถนนดินซอยปา่ช้า  -เพื่อระบายน ้าในช่วงฤดูฝน จ านวน  4  จุด  55,000 55,000 55,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครังเรือน -ระบายน ้าได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ส่วนโยธา

บา้นหนองไผ่   (ม.๑)  (ระดับ 2) และปอ้งกันน้ าทว่มถนน (๖ ท่อน ขนาด ๔๐ นิ้ว) ทัง้หมด มีการระบายน้ าทีส่ะดวก และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
น้ าไมท่่วมขงั

๖ โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหนองไผ่  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง ๓,๕๐๐ 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองไผ่  (ม.๑) (ระดับ  3) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก เมตร (2558:500,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหลังบา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 168,000 168,000 168,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
วลัิย-บา้นง้ิว  บา้นหนองไผ่   (ม.๑) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 800x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๘ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกบา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หนองไผ่  (ม.๑)   -  บา้นเมืองทอง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๘๐๐x๔x๐.๑๐ (2558:500,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

หมู่บา้นซอยบา้นนายวลัิย เคร่ืองกลาง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 2,5๐๐x๔x๐.๑๐ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
บา้นหนองไผ่  (ม.๑) ถึงบา้นหนองขาม และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบา้นหนองไผ่  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
(ม.๑) - บา้นหนองขาม ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๕๐๐x๔x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๑ โครงการซ่อมแซมทอ่ระบายน้ าภายใน  -เพื่อการระบายน้ าใหไ้หล จ านวน ๔ จุด 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -ระบายน ้าได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ส่วนโยธา
บา้นหนองไผ่ (ม.๑) สะดวกยิ่งขึ้น (2556:27,000) ครัวเรือนทัง้หมด มทีาง และปอ้งกันน้ าทว่มขัง

ระบายน้ าทีส่ะดวก ป้อง

กนัน้ าท่วม

๑๒ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล . -เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็นถนนในการสัญจรไปมา ระยะทาง 15x4x0.15 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -มีลานคอนกรีตที่แข็งแรง การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนโยธา
บริเวณหนา้ศาลาประชาคมบา้นหนองไผ่ ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

(ม.1) ตากพชืผลทางการเกษตรและ คมนาคมที ่สะดวก และได้เข้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกนั

เปน็สถานที่จัดกจิกรรมของหมู่บา้น รวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการก่อสร้างถนนดินเด่ินสนาม-  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

หนองตะคร้อ บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๓,๐๐๐x5x๐.๑๐ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
นายอุไร  ยอดแก้ว บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๗๐๐x๓x๐.๑5 ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๕ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 67,500 67,500 67,500 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยโกรกคันทรง บา้นคูเมือง (ม.๒)  ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 250x๓x๐.๑๕ (2558:75,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ระดับ  3) และปลอดภยั เมตร (2557:450,000) คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยยายปุ๊ก บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 50x๓x๐.๑๕ (2558:75,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ระดับ  1) และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 97,000 97,000 97,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยโพธิเ์งิน ๓  บา้นคูเมือง (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๖๐x๔x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
 (ระดับ  1) และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาเนิน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
สันคลองตาปานตอนบน - ตอนล่าง  ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 2,000x๓x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
บา้นคูเมือง  (ม.๒) และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนดินแยกถนน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หนองไผ่ตลุกเต็ง  บา้นคูเมือง (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๙๐๐x๓x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวก สบายขึ้น

และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก

รวดเร็ว

๒๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 648,000 648,000 648,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
จากศาลตาปู่ - สุดซอย บา้นคูเมือง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 300x4x๐.๑๕ (2558:1,300,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
 (ม.๒) และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รวดเร็ว
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๑ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยโพธิเ์งิน ๑  บา้นคูเมือง  (ม.๒) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 8๕๐x๔x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
เชื่อมบา้นเมืองทอง ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

๒๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยพฒันานิกูล  บา้นคูเมือง  (ม.๒) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๑๕๐x๓x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวก สบาย รวดเร็ว

๒๓ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
คอนกรีตซอยเมืองเก่า บ้านคูเมือง (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๓๕๐x๓ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

-54-

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๒๔ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ผิวจราจรกวา้ง 5 ม. ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ ๖,๒๕๙,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

จากบา้นคูเมอืง ม.2 ต าบลเมอืงเกษตร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ยาว 3,800 ม. หรือพืน้ที่ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

เชื่อมต่อบ้านง้ิว  ต าบลโนนเมือง และปลอดภยั รวมทั้งส้ินไม่น้อยกวา่ คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
19,000 ตร.ม. รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

๒๕ โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง ซอยสามพีน่้อง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 7๐๐x๔x๐.๑๕ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รวดเร็ว ที่สะดวกสบายขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๖ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู  -เพื่อการระบายน้ าใหไ้หล ระยะทางรวม ๕๐๐ 1,800,000  1,800,000 1,800,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -ระบายน ้าได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ส่วนโยธา

พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคูเมือง  (ม.๒) สะดวกยิ่งขึ้น เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มทีาง และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
 -จุดที่ ๑ หน้าบา้นนายยวง-หน้าบา้น ระบายน้ าทีส่ะดวก ป้อง

นายสาม หาสูงเนิน กนัน้ าท่วม

 -จุดที่ ๒ จากหน้าวดั-ถึงซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บา้น
 -จุดที่ ๓ ซอยเมืองเก่า

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าจาก  -เพื่อการระบายน้ าใหไ้หล ระยะทาง ๑๕๐ 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -ระบายน ้าได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ส่วนโยธา
บา้นนายก้อน-บา้นนายหนั บา้นตะโก สะดวกยิ่งขึ้น เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มทีาง และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
(ม.3) ระบายน้ าที่สะดวก ป้องกนัน้ าท่วม

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 540,000 540,000 540,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ซอยยายเปล้ือง บา้นตะโก  (ม.3) ใช้ในการคมนาคม 250x4x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ซอยยายเปล้ือง  บา้นตะโก  (ม.3) ใช้ในการคมนาคม 250x5x๐.๑๕ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๐ โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลูกรัง  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยประชาพัฒนา (เปล้ือง)  บา้นตะโก ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 1,000x6  เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.๓) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

๓๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ไปบา้นพอ่เชย - บา้นนายจวน ใช้ในการคมนาคม ๗๐x4x๐.๑๕ (2558:50,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
บา้นตะโก  (ม.๓)  (ระดับ  3)  เมตร คมนาคมที ่สะดวก รวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

๓๒ โครงการถนนดินซอยยายเปล้ือง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
(ส่วนต่อขยาย)  บา้นตะโก  (ม.๓) ใช้ในการคมนาคมและอ านวย 3๐๐x๕x๑.๐ เมตร (2558:400,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

ความสะดวกอื่นๆ คมนาคมที ่สะดวก มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

๓๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
จากซอยบา้นนางอบ - สุดซอย ใช้ในการคมนาคม ๓๐x๓x๐.๑๕ เมตร (2558:55,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
บา้นตะโก  (ม.๓) คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

-57-

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๓๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาเนินจาก  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 800,000  800,000 800,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นตะโก - บา้นคูเมือง  บา้นตะโก ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๓,๐๐๐x4x๐.๑๕ (2558:800,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.๓)   (เส้นฝายตะโก) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

๓๕ โครงการก่อสร้างถนนดินฝ่ังคลองจาก  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บล๊อกคอนเวอทถ์ึงถนนลาดยาง ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๔๐๐x๖x๑.๐๐ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
บา้นตะโก  (ม.๓) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ เมตร คมนาคมที ่สะดวก ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวก สบาย รวดเร็ว

๓๖ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล . -เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็นถนนในการสัญจรไปมา ระยะทาง 22x10x0.1 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -มีลานคอนกรีตที่แข็งแรง การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนโยธา
บริเวณหน้าศาลาประชาคมบา้นตะโก ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย เมตร  หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ (2557:100,000) . ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

(ม.3)  (ระดับ 1) ตากพชืผลทางการเกษตรและ 220  ตร.ม. คมนาคมที ่สะดวก และได้เข้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกนั

เปน็สถานที่จัดกจิกรรมของหมู่บา้น รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม

-58-

-59-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

วตัถุประสงค์



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๗ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 3,700,000 3,700,000 3,700,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา

จากบา้นยายเยีย่ม บา้นโนนตต าหนกั (ม.๔) - ใช้ในการคมนาคม ๑,๗๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
เชื่อมต่อต าบลโนนเมือง คมนาคมที ่สะดวก มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

รวดเร็ว

๓๘ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
จากแยกบา้นยายชม - ส านักสงฆ์ ใช้ในการคมนาคม ๑,๐๐๐x๔x๐.๑๕ ม. (2558:100,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
โกรกหอย บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมสะดวก

๓๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 300,000  300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
โนนต าหนัก (ม.๔) - เชื่อมต่อต าบลโนนเมือง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๗๐๐x๔x๐.๑ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-60-



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

๔๐ โครงการถนนหนิคลุกจากกระทอ่ม  -เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 110,000 110,000 110,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ยายเจือ ซอยตานี บ้านโนนต าหนัก (ม.๔) ทางการคมนาคมที่สะดวก สบาย ๓๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
(ระดับ 3) คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคม

๔๑ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกโกรกหอย  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๕๐๐x๔x๐.๑ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบายขึ้น

๔๒ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยแม่ไหล  -  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง ๓๐๐ ม. 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นนายสวาท บา้นโนนต าหนัก (ม.๔) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-61-

โครงการ/กิจกรรม



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยปา้ล าไย  บา้นโนนเกษตร (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๓๐x๔x๐.๑๕ ม. (2558:260,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั (2557:260,000) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๔๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยตาไสว  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๕๐x๔x๐.15 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๔๕ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกซอย  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
เกษตรสมบรูณ์  บา้นโนนเกษตร (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๗๐๐x3x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๔๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยโคจร  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 38x๔x๐.15 ม. (2557:98,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ระดับ  2) และปลอดภยั (2556:600,000) คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-62-



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔๗ โครงการถนนหนิคลุกซอยยายสม  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 35,000  35,000 35,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๖๐x๔x๐.1๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๔๘ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หมู่บา้นโนนเกษตร (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 400x๔x๐.๑๐ ม. (2558:99,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๔๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 98,000 98,000 98,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หมู่บา้นโนนเกษตร (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 500x๔x๐.๑๐ ม. (2558:98,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั (2557:97,000) คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๕๐ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ซอยยายชุม  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 156,880  156,880 156,880 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยยายหม้อ บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๗4x๔x๐.15 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยยายข่อ - ยายหลง บา้นโนนเกษตร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๗๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
(ม.๕) และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

๕๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยตาบวั  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๕๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

๕๔ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 371,200 371,200 371,200 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยตาช่วย  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๖๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕๕ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 117,660 117,660 117,660 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยยายอิ่ม  บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 74x3x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น
และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

๕๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยบญุวฒันา  บา้นโนนเกษตร (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 200x3x๐.๑๕ ม. (2557:200,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาช่วย  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) เชือ่มบา้นตะโก ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 5๐๐x5x1.0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบายขึ้น

๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาเนิน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 60,000  60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ซอยจ าลอง  (ม.๕) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 2๐0x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก

๕๙ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกบ้านโนนเกษตร   (ม.๕)  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีเส้นทาง ส่วนโยธา
ร่วมเมืองทอง  (เพิ่มหนิคลุก) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๐๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมที่สะดวกขึ้น

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖๐ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยปา่  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 550,000  550,000 550,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

เต็งหนา บ้านเมืองทอง  (ม.๖) - เชื่อมต่อ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๕๐๐x๕x๐.๑๐ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
ต าบลหนองหวัฟาน คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกสบายขึ้น

๖๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยปู่ทนิ  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๕๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบายขึ้น

๖๒ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยปา่เต็งหนา - บา้นตาโอ  ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑,๕๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
บา้นเมืองทอง  (ม.๖) สบาย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๖๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 928,000 928,000 928,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นเมืองทอง  (โนนวดั)  (ม.6)  - ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 400x๔x๐.๑๕ ม. (2558:128,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
เชื่อมต่อต าบลหนองหวัฟาน สบาย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

แบบ ผ. 01
-66-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอย  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 60,000  60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ตาสร้อย  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๒๐๐x๓x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
สบาย คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากถนน  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ทางหลวงนานางพนิ- นานางฝ้าย ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 5๐๐x4x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
มีก าปงั  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวกสบาย

๖๖ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกรด  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 310,000 310,000 310,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ปรับเกล่ียบดอัดแน่น  บ้านเมืองทอง (ม.๖)  ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๘๕๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
เชื่อมต่อซอยโพธิเ์งิน ๑ บา้นคูเมือง ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๖๗ โครงการเกรดปรับเกล่ียถนนฝ่ังคลอง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
จากเมืองทองรีสอร์ท - นานางศรีไพร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๒,๐๐๐x4 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
บา้นเมืองmv'  (ม.๖) ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖๘ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกโนนวดั  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000  99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

บา้นเมืองทอง (ม.6)  -  บา้นหนองไผ่ ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 45๐x๔x๐.๑0 ม. (2558:600,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.1) และปลอดภยั คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๖๙ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หมู่บา้นเมืองทอง (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๖๐๐x๔x๐.๑0 ม. (2558:99,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๗๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หมู่บา้นเมืองทอง (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๖๐๐x๔x๐.๑0 ม. (2558:98,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๗๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาเนิน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยนายลอด บา้นเมืองทอง   (ม.6) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 3๐๐x3x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๗๒ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังตาเนิน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000  99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในต าบลมีความ ส่วนโยธา
ซอยบา้นตาโอ - วัดเมอืงทอง บา้นเมอืงทอง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 6๐๐x3.5x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
(ม.6)  (ระดับ 2) คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก

แบบ ผ. 01
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗๓ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยไก่ชน   บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 61x3x๐.๑๕ ม. (2557:99,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
สบาย คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๗๔ โครงการเกรดปรับเกล่ียสันคลอง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 198,000 198,000 198,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ล าหว้ยน้อย  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 5,๐๐๐x3.5 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๗๕ โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ   -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 48,000 48,000 48,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยลุงเสง่ียม  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 200x3x0.80 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ขึ้น คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๗๖ โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก  -เพื่อการระบายน้ าใหไ้หล จ านวน 1 แหง่ 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -ระบายน ้าได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ส่วนโยธา
บ้านก านันประคอง-บ้านนางแฉล้ม  สวัสดี สะดวกยิ่งขึ้น ครัวเรือนทัง้หมด มทีาง และปอ้งกันน้ าทว่มขัง
บา้นเมืองทอง  (ม.6)  (ระดับ  3) ระบายน้ าที่สะดวก ป้องกนัน้ าท่วม

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗๗ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกจาก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 335,000  335,000 335,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

คุ้มโกรกกันชา - คลองตาปานตอนบน ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 8๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.6) และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๗๘ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000  99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
หมู่บา้นหนองโบสถ์ - เชื่อมปา่ลวก  ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 3,0๐๐x๔x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.๗) และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

๗๙ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยนิคม  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 255,000 255,000 255,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗)  (ระดับ1) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 6๐๐x๔x๐.๑5 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๐ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุกซอยปู่ดี  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗)  (ระดับ1) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๑๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘๑ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 84,000  84,000 84,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

ซอยศรีโบสถ์  บา้นหนองโบสถ์ (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 2๐๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
 (ระดับ1) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว สะดวกสบายขึ้น

สะดวกสบาย

๘๒ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกซอย  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 98,000 98,000 98,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ประปา  บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๔๐๐x๔x๐.๑0 ม. (2557:150,000) ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
 (ระดับ1) ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสุบนิ  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 30,000  30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง ๓๐๐x๔x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-71-

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 144,000  144,000 144,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

นางนงค์  บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 8๐๐x๔x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยผดล  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 36,000  36,000 36,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 2๐๐x๔x๐.๑0 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๖ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อประชาชนในพื้นที่มีเส้น ระยะทาง 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
ซอยเจริญพร บา้นหนองโบสถ์ (ม.๗) ทางการคมนาคมและมีเส้นทาง 300x4x0.15 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิตการเกษตรที่ คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
สะดวกสบาย ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๗ โครงการยกระดับถนนซอยผดล  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 220,000 220,000 220,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๐๐๐ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘๘ โครงการยกระดับถนนซอยเจริญพร  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

(เสริมคัน) บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 5๐๐x5x0.5 เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกสบายขึ้น

๘๙ โครงการก่อสร้างถนนดินซอยอ าไพ  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 40,000  40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๑๐๐x๓x๐.๘๐ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
ที่สะดวกสบายขึ้น

๙๐ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล . -เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็นถนนในการสัญจรไปมา ระยะทาง 15x15x0.10 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -มีลานคอนกรีตที่แข็งแรง การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนโยธา
บริเวณรอบศาลาประชาคม ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย เมตร  ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

บา้นหนองโบสถ์  (ม.7)  (ระดับ 3) ตากพชืผลทางการเกษตรและ คมนาคมที ่สะดวก และได้เข้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกนั

เปน็สถานที่จัดกจิกรรมของหมู่บา้น รวดเร็ว

แบบ ผ. 01
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙๑ โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 1,900,000  1,900,000 1,900,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

บา้นหนองโบสถ์ (ม.๗) - เชื่อมต่อบา้น ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก ๘๖๐x๔x๐.๑๕ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
สระกรวด (ม.๒) ต าบลโนนเมือง และปลอดภยั พร้อมไหล่ทางลูกรัง คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

๙๒ โครงการเกรดปรับเกล่ียถนนภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ 7 หมู่บา้น  ภายในเขต 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มเีส้นทางการคมนาคม ส่วนโยธา
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกษตร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก อบต.เมอืงเกษตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร และมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

๙๓ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชน ผู้มาติดต่อ ระยะทาง 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ส่วนโยธา
อบต.เมืองเกษตร ราชการ มีถนนใช้ในการ ๔๐๐x๕x๐.๑๐ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การได้รับบริการจาก อบต.เมืองเกษตร

คมนาคม อย่างสะดวก คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวก

สบายและปรับเปล่ียนให้ส านักงานน่าอยู่ยิ่งขึ้น

๙๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ 7 หมู่บา้น  ภายในเขต 99,000 ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
 เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกษตร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก อบต.เมอืงเกษตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙๕ โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุกภายใน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ 7 หมู่บา้น  ภายในเขต 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา

 เขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.เมืองเกษตร ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก อบต.เมอืงเกษตร ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

96 โครงการก่อสร้างขอบคันหนิถนน  -เพื่อสร้างแนวขอบถนน กั้น ระยะทาง ๔๐๐ ม. 250,000 ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ส่วนโยธา
คอนกรีตภายใน อบต.เมืองเกษตร ทางเทา้ ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การได้รับบริการจาก อบต.เมืองเกษตร

คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวก

สบายและปรับเปล่ียนให้ส านักงานน่าอยู่ยิ่งขึ้น

๙๗ โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 320,000 320,000 320,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
โนนเกษตร (ม.5) เชื่อมบา้นเมืองทอง ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 5๐๐x6x1.0๐ ม. . ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทาง
(ม.6) และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ที่สะดวกสบายขึ้น

๙๘ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต คสล . -เพือ่ให้ประชาชนใช้เป็นถนนในการสัญจรไปมา ระยะทาง 15x40x0.15 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน -มีลานคอนกรีตที่แข็งแรง การสัญจรไปมาสะดวก ส่วนโยธา
บริเวณรอบศาลาประชาคม ใช้ส าหรับการออกก าลังกาย เมตร  . ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร ประชาชนได้ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ

บา้นโนนเกษตร (ม.5) ตากพชืผลทางการเกษตรและ คมนาคมที ่สะดวก และได้เข้าร่วมท ากจิกรรมร่วมกนั

เปน็สถานที่จัดกจิกรรมของหมู่บา้น รวดเร็ว

แบบ ผ. 01
-75-

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.1  แนวทางการพฒันาด้านการคมนาคม

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน  -เพื่อใหป้ระชาชนมีส่ิงก่อสร้าง ๗ หมู่บา้น ภายใน ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีส่ิงกอ่สร้าง ส่วนโยธา

ประเภทที่ดินและส่ิงก่อสร้างและ ด้านสาธารณูปโภคทีม่ีประสิทธภิาพ อบต.เมืองเกษตร ครัวเรือนทัง้หมด มีส่ิงก่อสร้าง ด้านสาธารณูปโภคที่มปีระสิทธิภาพ

สาธารณะณูปโภค ของ อบต. และ สะดวกสบายขึ้น และสาธารณูปโภค  และใช้งานได้ตามปกติ
เมืองเกษตร ทีม่ปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

๑๐๐ โครงการกอ่สร้างถนนดินสายป่าช้าหนองไผ่  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นหนองไผ่  หมู่ที่  1 ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 4๐๐x4x1.0๐ ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังฝ่ังคลอง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นคูเมือง  หมู่ที่  2 ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 2,0๐๐x4x0.15 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

102 โครงการปรับเกล่ียฝ่ังคลอง  -เพื่อใหป้ระชาชนมีถนนส าหรับ ระยะทาง 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทาง ส่วนโยธา
บา้นคูเมือง  หมู่ที่  2 ใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก 2,5๐๐x4 ม. ครัวเรือนทัง้หมด มกีาร การคมนาคมและมีเส้นทางล าเลียงผลผลิต

และปลอดภยั คมนาคมที่ สะดวกรวดเร็ว ทางการเกษตรทีส่ะดวกสบายขึ้น

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้รอบหมู่บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวน ๖ หลอด 20,000  20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา

 บา้นหนองไผ่  (ม.๑) แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั (2557:20,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (2556:50,000) แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน

๒ โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ขยายหม้อแปลงไฟฟา้ 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ จ านวน ๑ จุด (2558:250,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๓ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้ซอยยายปุ๊ก,  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวนโคมไฟฟา้ 59,500 59,500 59,500 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา
ซอยพัฒนานิกลูพร้อมเสาไฟฟ้า ๒ ต้น , แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั 8 จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
ซอยโพธิเ์งิน ๒, ซอยโพธิเ์งิน ๓ , ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เสาไฟฟา้ ๔ ต้น แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน
ซอยโกรกคันทรง , ซอยเมืองเก่าพร้อม
เสาไฟฟ้า ๒  ต้น , ซอยผาสุข , หน้าบ้าน

นายกร หวังหมู่กลาง บ้านคูเมือง (ม.๒)
(ระดับ  2)  

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า ถนน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ ๔ ต้น 50,000  50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

สายบา้นคูเมือง (ม.2) - เขตติดต่อ  ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ โคมไฟฟา้ ๑ จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
ต าบลโนนเมือง เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๕ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าซอย  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ ๑๖ ต้น 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ศาลตาปู่ใหม่  บา้นคูเมือง  (ม.2) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ โคมไฟฟา้ ๒ จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๖ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ ๒ ต้น 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ซอยเมืองเก่า  บา้นคูเมือง  (ม.๒) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ โคมไฟฟา้ ๑ จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๗ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า พร้อมเพิ่ม  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ 18 ต้น 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
หม้อแปลงไฟฟา้ ซอยบ้านนายอุไร  ยอดแก้ว   ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ หม้อแปลงไฟฟา้ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นคูเมือง  (ม.๒) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาด  50 KV แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๘ โครงการเปล่ียนเสาไฟฟา้พร้อมโคมไฟฟา้  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า จ านวนโคมไฟฟา้ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

ถนนบา้นพอ่เฉย -บา้นนายจวน ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ 2 จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นตะโก  (ม.๓) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เสาไฟฟา้ 2 ต้น แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

9 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๔๐๐ ม. 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
จากทางหลวง - บา้นนายแสวง  ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นตะโก  (ม.๓) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ 4 ต้น 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
จากหน้าวัดตะโก - บ้านนายก้อน  ญาติจันอัด ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ โคมไฟฟา้ 2 จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นตะโก  (ม.๓) (ระดับ 2) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๑ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้รอบหมู่บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ เสาไฟฟา้ ๒ ต้น 70,000  70,000 70,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา
พร้อมติดต้ังเสาไฟฟา้หน้าหมู่บา้น แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั โคมไฟฟา้ ๑ จุด (2558:70,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
บา้นตะโก  (ม.๓) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (2557:70,000) แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน

แบบ ผ. 01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้จากหน้าวดั  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ โคมไฟฟา้ ๕ จุด 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา

ตะโก - ทางหลวง  บา้นตะโก  (ม.3) แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั (2558:25,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน

13 โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ขยายหม้อแปลงไฟฟา้ 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บา้นตะโก  (ม.3) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ จ านวน  ๑  หม้อ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาด 50 KV แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากหน้าบ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า จ านวน 1๓ ต้น 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
นายสมพงษ ์ ยูงรัมย์ - ซอยตานี  ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากหน้าบ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๑๐๐ ม. 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
นายจรัญ  หวังฟงักลาง  - บา้นนายเล่ือน ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เสาไฟฟา้ ๓ ต้น ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
หวงัจองกลาง บา้นโนนต าหนัก (ม.๔) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจากหน้าบ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๑๕๐ ม. 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

นายสันติพงษ ์  มุ่งอ้อมกลาง - บา้น ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เสาไฟฟา้ ๔ ต้น (2558:40,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
นางพยุง สมวงษ ์  บา้นโนนต าหนกั (ม.๔) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๗ โครงการเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ขยายหม้อแปลงไฟฟา้ 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บา้นโนนต าหนัก  (ม.4) (ระดับ  1) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ จ านวน  ๑  หม้อ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล ขนาด 50 KV แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๘ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าซอย  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ 5 ต้น 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ยายชุม  (เร่ิมจากต้นซอย - สุดซอย) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นโนนเกษตร  (ม.5) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๑๙ โครงการเปล่ียนเสาไฟฟา้หน้าบา้น  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้ 1 ต้น 7,000 7,000 7,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
นางจอย  วงักลาง  บา้นโนนเกษตร ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
(ม.5) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าทางเข้าบ้านก านัน  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวน 13 หลอด 45,500 45,500 45,500 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา

โค้งบา้นตาไหว,ซ.โคจร,ซ.เสริมสุข, แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั พร้อมสายไฟ (2558:50,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
ซ.บุญวัฒนา ๒ หลอด หลังบ้านตาสาย, ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน
หลังวดั,หลังโบสถ์ ,บา้นนางนงค์
หวงัก่อกลาง, บา้นนางจอย วงักลาง,
หลังโรงเรียนบา้นบตุะโก,บา้นตาช่วย
บา้นโนนเกษตร  (ม.5) (ระดับ  1)

๒๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๑๐๐ ม. 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บา้นแม่มา  บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๒๒ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๓๐๐ ม. 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บ้านดาบเขียว-บ้านตาโอ  บ้านเมืองทอง ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เสาไฟฟา้ ๕ ต้น ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
(ม.๖) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง ๒๐๐ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

วดัเมืองทอง-บา้นนางเอี่ยม ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เมตร (2557:40,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
หวงัประสพกลาง บา้นเมืองทอง (ม.๖) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าซอย  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า จ านวน ๖ จุด 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
พอ่ทนิ บา้นเมืองทอง  (ม.๖) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ระยะทาง ๒๐๐ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เมตร แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๒๕ โครงการขยายเขตไฟฟฟา้แรงต่ าจากบา้น  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง  13๐ 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
นางนิ่ม-บา้นนายบญุช่วย พรมศรีนอ้ย ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นเมอืงทอง  (ม.๖) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๒๖ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง  500 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ถงัน้ าประปาหมู่บ้าน-บ้านนางประเสริฐ ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
มีเค้า   บา้นเมืองทอง  (ม.๖) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-83-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า ระยะทาง  500 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

บ้านนางจวน - บ้านนายร่วม  ถวิลนอก ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นเมืองทอง  (ม.๖) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล เสาไฟฟา้  12  ต้น แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๒๘ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้หนา้วัดเมอืงทอง,  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวน ๒๐ หลอด 60,000  60,000 60,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา
บา้นปติิภทัร ช่างเกวยีน,ซอยไก่ชน แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั (2558:100,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
(บา้นย่าลอย,บา้นผู้ใหญ่วนัชัย) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน
บา้นตาโอ,บา้นหมวดไหม,ซอยบา้นพอ่
ทนิ,บา้นยายพนิ,หน้าบา้นนางแสตมป,์
บา้นดาบเขียว,หน้าบา้นนางจวน 
หวงักลาง,บา้นนางส ารวย ประค านอก
,นานางส าเรียง ถวลินอก,ซอยตาสร้อย
หวงัหมู่กลาง(๒ โคม),ซ.ปา่เต็งหนา
ด้านทศิใต้(หน้าบา้นนางซ้อน อะมะโส
๓ หลอด),หน้าศาลาประชาคม ,
หน้าบา้นนายสมาน  แก่นพทุธา
บา้นเมอืงทอง  (ม.๖)

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-84-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๙ โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟา้ซอยนิคม  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า จ านวน  3  ต้น 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๓๐ โครงการติดต้ังโคมไฟฟา้ซอยประปา  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวน  6  หลอด 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา
บา้นนายปรีชา สุขศรีนาค  , ซอยนิคม แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั บ้านนายปรีชา 4 หลอด (2557:60,000) ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
บา้นหนองโบสถ์  (ม.7) ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซอยนิคม 2 หลอด แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน

๓๑ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้  5  ต้น 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ซอยศรีโบสถ์  บา้นหนองโบสถ์  (ม.7) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๓๒ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้  3  ต้น 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
ซอยปู่ดี  บา้นหนองโบสถ์  (ม.7) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-85-

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.2  แนวทางการพฒันาด้านไฟฟา้

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓๓ โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า เสาไฟฟา้  4  ต้น 28,000 28,000 28,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา

จากป่าลวก - บ้านนางส ารวย  เกล้ียงกลางดอน  ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้
บา้นหนองโบสถ์  (ม.7) เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

๓๔ โครงการย้ายเสาไฟฟา้ซอยนิคม  -เพื่อให้ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า จ านวน  2  ต้น 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีกระแสไฟฟา้ใช้ ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.๗) ใช้ในครัวเรือนภายในพื้นที่ ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า อย่างทั่วถึง และมีแสงสวา่งใช้

เขตองค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่างเพียงพอ ในทกุครัวเรือน

35 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์สูบน้ า  -เพื่อใหป้ระชาชน ชุมชนประหยัด จ านวน  7  หมู่บา้น 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ร้อยละ ๘๐ ของชุมชน -ประชาชนลดค่าใช้จา่ยในการจา่ยค่า ส่วนโยธา
เพื่อประปาชุมชน และลดต้นทุนในการจ่ายค่าไฟฟ้าใน หมู่บา้นละ 1  แหง่ สามารถลดต้นทุนในการผลิดน้ าประปาได้ น้ าประปา

ระบบประปาหมู่บา้น

36 โครงการติดต้ังโซล่าเซลล์แสงสวา่ง  -เพื่อใหป้ระชาชนมกีระแสไฟฟา้ จ านวน  7  หมู่บา้น 2,450,000 2,450,000 2,450,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีไฟฟา้แสงสว่างใช้อย่างทัว่ถึง/ ส่วนโยธา
แสงสว่างสาธารณะ/ปอ้งกนั หมู่บา้นละ 10  จุด ครัวเรือนทัง้หมด มไีฟฟ้า ปอ้งกันความเสียหายต่อชีวติ
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แสงสว่างเพียงพอ และทรัพย์สิน

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.3  แนวทางการพฒันาด้านประปา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการวางทอ่เมนระบบประปาใหม่  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง ๘๐๐ 200,000  200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา

ภายในหมู่บา้น  บา้นหนองไผ่ (ม.๑) การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๒ โครงการขยายเขตประปาจาก  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง ๕๐๐ 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
สระประปา-บา้นนายสมพงษ ์ยูงรัมย์ การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๓ โครงการซ่อมแซมประปาหมู่บา้น  -เพื่อก่อสร้างระบบประปาใหดี้ จ านวน ๑ จุด 95,000 95,000 95,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
(เสริมความแข็งแรงโครงสร้าง ) ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภค ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
บา้นโนนเกษตร  (ม.๕) บริโภค สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.3  แนวทางการพฒันาด้านประปา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  -เพื่อก่อสร้างระบบประปาใหดี้ จ านวน ๑ แหง่ 300,000  300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา

(ศาลากลางหมู่บา้น) บา้นเมืองทอง ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภค (2558:300,000) ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
(ม.๖) บริโภค สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๕ โครงการวางทอ่เมนระบบประปา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง 4๐๐ 99,000  99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
คุ้มโนนวดั  บา้นเมืองทอง  (ม.6) การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี เมตร  ทอ่ PVC ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
(ระดับ  1) เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๖ โครงการรวางทอ่เมนประปาจากศาลา  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง ๕๐๐ 95,000 95,000 95,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในเขต อบต. ได้มี ส่วนโยธา
ประชาคมทางทศิเหนือ (บา้นนาง การอุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
สมศรี แตงโม-นายวชิิต แซ่หนึง) สะอาด ส าหรับอปุโภค เพยีงพอ
บา้นเมืองทอง  (ม.๖) บริโภคตลอดทัง้ปี

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.3  แนวทางการพฒันาด้านประปา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ จ านวน  1  แหง่ 600,000  600,000 600,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา

ซอยปา่เต็งหนา  บา้นเมืองทอง  (ม.6) การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๘ โครงการซ่อมแซมประปาภายในหมูบ่า้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง 3,0๐๐ 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์ (ม.๗) (ระดับ 2) การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี เมตร ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๙ ติดต้ังเคร่ืองสลายหนิปนูอิเล็กทรอนิกส์  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน ๑ เคร่ือง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
ในระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองโบสถ์ ท างานของระบบประปา ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
(ม.๗) สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.3  แนวทางการพฒันาด้านประปา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
10 ติดต้ังเคร่ืองปั๊มน้ าในระบบประปา  -เพื่อพฒันาระบบประปาใหม้ี จ านวน ๑ เคร่ือง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา

หมู่บา้น บา้นหนองโบสถ์ (ม.๗) ประสิทธภิาพยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการ ขนาด ๕ แรง ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
อุปโภคบริโภค สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๑๑ โครงการขยายเขตประปาซอยปู่ดี  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง 1๐๐ ม. 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
บา้นหนองโบสถ์  (ม.7) การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี

 2 นิ้ว สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

๑๒ โครงการขยายเขตประปาซอยบา้น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้เพื่อ ระยะทาง 65๐ ม. 99,000 99,000 99,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา
นายเสง่ียม  หวงัเขตกลาง  การอุปโภค  บริโภคตลอดทั้งปี ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
บา้นหนองโบสถ์  (ม.7)  3 นิ้ว สะอาด ส าหรับอปุโภค

บริโภคตลอดทัง้ปี

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

-90-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.3  แนวทางการพฒันาด้านประปา

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ ติดต้ังปั๊มสูบแบบอัตโนมัติในระบบ  -เพื่อพฒันาระบบประปาใหม้ี ก าลังไฟฟา้มอเตอร์ 5,000  5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนในเขต อบต. ได้มี ส่วนโยธา

ประปา อบต.เมืองเกษตร ประสิทธภิาพยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการ ๑๒๕ วตัต์ ขนาด ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า น้ าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค
อุปโภคบริโภค ทอ่ดูด (เส้นผ่าศูนย์ สะอาด ส าหรับอปุโภค เพยีงพอ

กลาง) ๑ นิ้ว บริโภคตลอดทัง้ปี

จ านวน 1 เคร่ือง

๑๔ ติดต้ังปั๊มสูบน้ าแบบจุ่ม อบต.เมืองเกษตร  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ ขนาด ๑ แรงม้า 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ส่วนโยธา
บริหารงานของ อบต.เมอืงเกษตร จ านวน ๑ เคร่ือง ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า การได้รับบริการจาก อบต.
เกษตร และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ สะอาด ส าหรับอปุโภค เมืองเกษตรและประชาชนได้มี
ในการบริหาร บริโภคตลอดทัง้ปี น้ าอุปโภคบริโภคเพยีงพอ

๑๕ จดัซ้ือเคร่ืองสลายหินปูนอเิล็กทรอนิกส์  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ จ านวน  1  เคร่ือง 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีความพคึงพอใจ ส่วนโยธา
อบต.เมืองเกษตร ท างานของ อบต.เมืองเกษตร ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า ในการได้รับบริการจากองค์การ

และมีเค่ืองมือเคร่ืองใช้ในการ สะอาด ส าหรับอปุโภค บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
บริหารงาน บริโภคตลอดทัง้ปี

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-91-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.4  แนวทางการพฒันาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการขุดลอกสระศาลตาปู่  -เพื่อใหม้ีเหมืองน้ าสาธารณะ จ านวน ๔  ไร่ 800,000  800,000 800,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา

บา้นหนองไผ่  (ม.๑) สามารถใช้ในการเกษตรได้อย่าง ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
ทั่วถึง รับการดูแล

๒ โครงการขุดลอกสระวดั  บา้นหนองไผ่  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน ๑๐  ไร่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
(ม.๑) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

๓ โครงการขุดลอกสระน้ าหนองเสม็ด  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน ๒๐  ไร่ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
บา้นหนองไผ่  (ม.๑) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

๔ โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน ๒๕  ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
เชิงอนุรักษ ์ บา้นคูเมือง  (ม.๒) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

๕ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลองตาปาน  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน  2  แหง่ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
ตอนบน - ตอนล่าง บา้นคูเมือง (ม.๒) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-92-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.4  แนวทางการพฒันาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการขุดลอกสระน้ าประจ าหมู่บา้น  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน ๑๒  ไร่ 2,500,000  2,500,000 2,500,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา

(ม.๒) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
ทั้งปี รับการดูแล

๗ โครงการขุดลอกฝายบา้นตะโก (ม.๓)  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ ระยะทาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ๑,๗๐๐ เมตร ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
ทั้งปี รับการดูแล

๘ โครงการขุดลอกสระประปาคุ้ม  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ เนื้อที่ ๒ ไร่ 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
โกรกหอย  บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

๙ โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นและ  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ 4x๒๐x๐.๑๕ เมตร 914,500 914,500 914,500 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
ขุดลอกคลองโนนส าราญ  สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด ลึกจากเดิม ๑.๕ ม. เปน็ ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
บา้นโนนต าหนัก  (ม.๔) ทั้งปี ๑๔ ม. ยาว ๗๐๐ ม. รับการดูแล

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-93-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.4  แนวทางการพฒันาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการกอ่สร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ ยาว  ๓๐  เมตร 700,000  700,000 700,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา

ล าหว้ยน้อย  บา้นโนนเกษตร สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด กวา้ง  ๔  เมตร ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
(ม.๕) ทั้งปี รับการดูแล

๑๑ โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ ยาว  ๓๐  เมตร 700,000  700,000 700,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
ล าหว้ยน้อยตอนบน บา้นเมืองทอง สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด กวา้ง  ๔  เมตร ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ
(ม.6) ทั้งปี รับการดูแล

๑๒ โครงการขุดลอกสระน้ าบา้นหนองโบสถ์  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ ลึกจากเดิม ๓ 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ ๘๐ ของคูคลอง  - ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่การเกษตร ส่วนโยธา
(ม.๗) สามารถเก็บกักน้ าไวใ้ช้ได้ตลอด เมตร ทัง้หมดในเขต อบต. ได้ อย่างเพยีงพอ

ทั้งปี รับการดูแล

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-94-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  4  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

4.4  แนวทางการพฒันาด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อแก้  -เพื่อใหม้ีแหล่งน้ าสาธารณะ บอ่น้ าบาดาลขนาด ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อการ ส่วนโยธา

ปญัหาภยัแล้ง สามารถน ามาใช้ในการอุปโภค เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ครัวเรือนทัง้หมด มนี้ า อุปโภค บริโภคตลอดทั้งปี
บริโภคตลอดทั้งปี นิ้ว สะอาด ส าหรับอปุโภค

 -บา้นหนองไผ่ จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ บริโภคตลอดทัง้ปี

 -บา้นคูเมือง จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐
 -บา้นตะโก จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐
 -บา้นโนนต าหนัก จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐
 -บา้นโนนเกษตร จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐
 -บา้นเมืองทอง จ านวน 1 แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐
 -บา้นหนองโบสถ์ จ านวน 2 แหง่ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐ ๑๙๖,๐๐๐

แบบ ผ. 01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-95-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์กด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
4.5  แนวทางการพฒันาด้านการส่ือสาร

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อบริการ  -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้ ประชาชน ๗ หมู่บา้น ๔๐,๐๐๐  ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้รับความสะดวก ส านักงาน

ประชาชน และสะดวกสบายด้านการข้อมูล ประชาชนได้รับขอ้มลู สบายด้านการส่ืรอสาร ปลัด
ข่าวสารผ่านเทคโนโลยี ขา่วสารเพิม่ขึน้

สารสนเทศ

๒ โครงการวางระบบโทรศัพทภ์ายใน  -เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร อบต.เมืองเกษตร ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -การประสานรวดเร็วยิ่งขึ้น ส านักงาน
ส านักงาน อบต. ประสานงานในส านักงานให้ ประชาชนได้รับขอ้มลู ปลัด

สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิ ขา่วสารเพิม่ขึน้

ภาพการท างาน

๓ โครงการติดต้ังอินเตอร์เน็ตในศูนย์  -เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -การประสานรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่วนการ
พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ประสานงานในศูนย์พฒันาเด็ก อบต.เมืองเกษตร ประชาชนได้รับขอ้มลู ศึกษาฯ

เล็กฯ ใหส้ะดวกยิ่งขึ้นเพื่อ ขา่วสารเพิม่ขึน้

ประสิทธภิาพการท างาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ  ๑. เพื่อจัดกิจกรรมในวนัเด็ก จัดกิจกรรมเนื่องใน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -เด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ ส่วนการศึกษาฯ

แหง่ชาติ โอกาสฉลองงาน เด็กและเยาวชนได้พัฒนา ความรู้และความสนุกสนาน
๒. เพื่อใหเ้ด็กได้แสดงออกใน วนัเด็กแห่งชาติปีละ ความรู้และประสบการณ์ เพลิดเพลิน
ความสามารถ เช่น การร้า,เต้น, ๑ ครั ง เด็กและ
ร้องเพลง การตอบปญัหา ฯลฯ เยาวชนในต้าบล
๓. เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนฯได้ เมืองเกษตร
รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จ้านวน ๒๐๐ คน
พร้อมทั งความรู้
๔. เพื่อตอบสนองและจัดงาน
วนัเด็กตามนโยบายของรัฐบาล

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร  -เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั สนับสนุนให้ ๑,๓๐๕,๖๐๐ ๑,๓๐๕,๖๐๐ ๑,๓๐๕,๖๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -นักเรียนที่ขาดแคลนอาหาร ส่วนการศึกษาฯ
กลางวนั แก่นักเรียนที่ขาดแคลนหรือ นักเรียนได้รับประทาน นักเรียนทีข่าดแคลน กลางวนัได้รับประทานอาหาร

ทพุโภชนาการ ได้รับประทาน อาหารกลางวนั อาหารกลางวันได้รับการ กลางวนัตลอดปแีละมีสุขภาพ
อาหารอย่างทั่วถึง โรงเรียนทั ง ๔ แหง่ ช่วยเหลือ ร่างกายแข็งแรงได้รับสารอาหาร

ศพด. ๑ แหง่ ครบ 5 หมู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  -เพื่อใหน้ักเรียนในเขต อบต. สนับสนุนใหน้ัก ๖๓๗,๙๒๐ ๖๓๗,๙๒๐ ๖๓๗,๙๒๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดีขึ น ส่วนการศึกษาฯ

ได้รับประทานอาหารเสริมนม เรียนได้รับประทาน นักเรียนมสุีขภาพอนามยั

และมีร่างกายแข็งแรง อาหารเสริม(นม) ทีดี่ขึ น

โรงเรียนทั ง ๔ แหง่
ศพด. ๑ แหง่

๔ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ๑. เพื่อใหน้กัเรียนได้รับการศึกษา ๑. จัดนิทรรศการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก ๑. นักเรียนที่ส้าเร็จการศึกษาได้ ส่วนการศึกษาฯ
เด็กนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็กประจ้าปี ๒. เพื่อสร้างขวญัก้าลังใจและ แสดงผลงานให้แก่นักเรียน นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม แสดงผลงาน และรับเกียรติบตัร 
การศึกษา  ความภาคภมูิใจใหแ้ก่นักเรียน ที่ส้าเร็จการศึกษา มขีวัญและก้าลังใจทีจ่ะ มีขวญัก้าลังใจจากผู้บริหาร

และผู้ปกครอง จาก ศพด. อบต. ศึกษาในระดับทีสู่งขึ น สมาชิกสภา อบต.และผู้ปกครอง
๓.เพื่อประชาสัมพนัธผ์ลการจัด เมืองเกษตร ๒. นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจ
การศึกษาของ ศพด. มีขวญัและก้าลังใจที่จะศึกษาใน
๔. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี ระดับที่สูงขึ น
ระหวา่ง ศพด.กับชุมชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  -เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีประสบการณ์ นักเรียนศูนย์พฒันา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมี ส่วนการศึกษาฯ

ของเด็กนักเรียน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ได้รับความรู้ตามพัฒนาการของเด็ก เด็กเล็ก นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม เวลาอยู่ด้วยกนั   เด็กมีความรู้และ

อบต.เมืองเกษตร มปีระสบการณ์และ มีพฒันาการที่ดีขึ น
พัฒนาการทีดี่

๖ โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  -เด็กได้มีโอกาสได้ออกก้าลังกาย เด็กนักเรียนของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนได้ออกก้าลังกาย ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสัมพนัธ ์ของ และได้รับความสนุกสนาน ศพด.ทกุคน ทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม มี และได้รับความสนุกสนาน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สุขภาพร่างกายแขง็แรง เพลิดเพลิน มีพฒันาการที่ดีขึ น

๗ โครงการเยี่ยมบา้นเด็กนักเรียน ศพด.  -เพื่อติดตามนักเรียนและให้ นักเรียนของ ศพด.  -  -  - ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -ศพด. สามารถติดตามและให้ ส่วนการศึกษาฯ
อบต.เมืองเกษตร ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ ทกุคน นักเรียนได้รับการดูแล การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ

ปญัหาต่างๆ ปญัหาได้

๘ โครงการหลักสูตรกิจกรรม Junior  -เพื่อฝึกอบรมพฒันาการด้าน จ้านวน ๑ ครั ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก  -นักเรียน ศพด. ได้รับความรู้ ส่วนการศึกษาฯ
scout (ลูกเสือน้อย) การมีส่วนร่วมของเด็ก ศพด. นักเรียน มพีัฒนาการ และประสบการณ์และพฒันาการ

ทีดี่ขึ น ที่ดีขึ น
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
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งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการปฐมนิเทศและปจัฉิมนิเทศ  -เพื่อใหผู้้ปกครองมีส่วนร่วมใน จ้านวน ๒ ครั ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้ร่วม  -ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมใน ส่วนการศึกษาฯ

และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด. การจัดการศึกษา ของ ศพด. ต่อปี โครงการมส่ีวนร่วมในการ การจัดการเรียนการสอนมากขึ น
อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร จดัการเรียนการสอน

๑๐ โครงการพฒันาศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพื่อเปน็  -เพื่อฝึกพฒันาศูนย์พฒันาเด็ก นักเรียนในเขต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -นักเรียนในเขต อบต.เมือง ส่วนการศึกษาฯ
แหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย เล็กใหเ้ปน็ที่เรียนรู้ตามอัธยาศัย อบต.เมืองเกษตร นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม เกษตร มีคุณธรรม จริยธรรม
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก มปีระสบการณ์และ มีเหตุผลมากขึ น

พัฒนาการทีดี่

๑๑ โครงการอุดหนุนโรงเรียนเพื่อการศึกษา  -เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขต ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก  -โรงเรียนในเขต อบต.เมือง ส่วนการศึกษาฯ
 -อุดหนุนโครงการจดัซื อวสัดุอุปกรณ์ส้าหรับสอน ของโรงเรียนในเขตองค์การ อบต.เมืองเกษตร นักเรียนได้รับการส่งเสริม เกษตรได้รับการส่งเสริมการ
วชิาดนตรี ให้ ร.ร.บ้านคูเมือง บริหารส่วนต้าบลเมืองเกษตร ทั ง ๔ แหง่ การจดัการเรียนรู้ทีดี่ขึ น จัดการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กและ
 -อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ทั ง ๔ แหง่ เยาวชน
โดยใช้เทคโนโลยแีละการใช้ส่ือ ICT พัฒนา

คุณภาพผู้เรียนให้ รร.บ้านบุตะโก

ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ร.ร.บ้านหนองไผ่

-99-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

-100-



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการจัดกิจกรรมวนัไหวค้รู ศพด.  -เพื่อใหเ้ด็กเกิดความ จ้านวน ๑ ครั ง/ปี ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้  -เด็กมคีวามรักและเกดิความเปน็ ส่วนการศึกษาฯ

เปน็สิริมงคลและระลึกถึง ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ สิริมงคลและระลึกถงึบุญคุณครูที่
บญุคุณครูที่ได้อบรมส่ังสอน และพัฒนาการทีดี่ ได้อบรมส่ังสอน

๑๓ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวนัแม่  -เพื่อใหเ้ด็ก เยาวชนได้ร้าลึกถึงบญุ เด็กนักเรียนใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้  -เด็ก เยาวชนได้ร้าลึกถึงบญุคุณ ส่วนการศึกษาฯ
แหง่ชาติ คุณของแม่ ต้าบลเมืองเกษตร ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ ของแม่ และมีความกตัญญ

และพัฒนาการทีดี่ มากขึ น

๑๔ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  -เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพ เด็กนักเรียนใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในต้าบลเมืองเกษตร ส่วนการศึกษาฯ
ช่องปากเด็กนักเรียน ศพด. อบต. ฟนัที่ดี ต้าบลเมืองเกษตร นักเรียนได้รับการดูแลและ มีสุขภาพฟนัแข็งแรง
เมืองเกษตร มสุีขภาพฟันทีแ่ขง็แรง

๑๕ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็ก  -เพื่อใหเ้ด็กนักเรียนมีสุขภาพ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กนักเรียนในต้าบลเมืองเกษตร ส่วนการศึกษาฯ
ที่ดี อบต.เมืองเกษตร นักเรียนได้รับการดูแลและมี มีสุขภาพแข็งแรง

สุขภาพร่างกายแขง็แรง

แบบ ผ. 01
-101-

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  -เพื่อใหส้ถานศึกษา(ศพด.) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาน  -เพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้ ส่วนการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร มีระบบการประกันคุณภาพ อบต.เมืองเกษตร ศึกษาได้รับการรับรอง มีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ น
ทั งภายในและภายนอก คุณภาพทางการศึกษาให้

อยูใ่นระดับดีขึ น

๑๗ โครงการก่อสร้างหอ้งน ้า อ่างล้างหน้า  -เพื่อใหเ้ด็กมีหอ้งน ้าใช้อย่าง หอ้งน ้าจ้านวน ๔ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -เด็กมีหอ้งน ้าใช้อย่างเพยีงพอ ส่วนการศึกษาฯ
แปรงฟนัเพิ่มเติม พอเพยีง และถูกสุขลักษณะ หอ้ง และอ่างล้าง นักเรียนได้รับการดูแลมี และถูกสุขลักษณะ

หน้า สุขภาพทีดี่ขึ น

๑๘ โครงการปรับปรุงบริเวณเสาธง และ  -เพื่อปรับปรุงภมูทิศันใ์หดู้สวยงาม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของพื นที่  -เด็กนักเรียนมีสถานที่ ที่ ส่วนการศึกษาฯ
ปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณด้านหน้าศูนย์ รักษาสภาพแวดล้อม ให้ อบต.เมืองเกษตร ศูนยฯ์ได้รับการดูแล น่าเรียน น่าอยู่
พมันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร น่าเรียน น่าอยู่ สภาพแวดล้อมทีดี่ขึ น  -สภาพแวดล้อมได้รับการดูแล

รักษา
๑๙ โครงการก่อสร้างรั วพร้อมประตูศูนย์  -เพื่อใหม้ีรั วในการปอ้งกัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของพื นที่  -สร้างความปลอดภยัใหก้ับเด็ก ส่วนการศึกษาฯ

พฒันาเด็กเล็กด้านหน้าและจัดท้าปา้ย ทรัพย์สินของทางราชการและ อบต.เมืองเกษตร ได้รับการดูแลสร้างความ และปอ้งกันทรัพย์สินของทาง
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ป้องกันอันตรายให้กับเด็กนักเรียน ปลอดภยัในชีวิตและ ราชการ

ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทรัพยสิ์น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.1  แนวทางการพฒันาด้านส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่เด็ก  เยาวชนและประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๒๐ โครงการก่อสร้างอาคารเคร่ืองเล่นเด็ก  -เพื่อใหม้ีอาคารสนามเด็กเล่น จ้านวน ๑ หลัง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ที่มีมาตรฐาน นักเรียนมีอาคารสนามเด็กเล่น มอีาคารสนามเด็กเล่นที่มมีาตรฐาน

ทีไ่ด้มาตรฐาน และปลอดภยั

๒๑ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -เพื่อใหม้ลีานเอนกประสงค์ในการ จ้านวน ๑ แหง่ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก  -นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร ในการกจิกรรมของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก นักเรียนมีลานคอนกรีตส้าหรับ มีลานคอนกรีตส้าหรับจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน

จดักจิกรรมทีไ่ด้มาตรฐาน และปลอดภยั

แบบ ผ. 01-103-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา
5.2  แนวทางการพฒันาการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดหาหนังสือพมิพป์ระจ้า  -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ข้อมูล ประชาชนในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนการศึกษาฯ

หมู่บา้น/ส้านักงาน ข่าวสารตลอดจนความเคล่ือนไหว อบต. ทั ง ๗ หมูบ่า้น ประชาชนได้รับขอ้มลู ตลอดจนความเคล่ือนไหว
ต่างๆ  ของบา้นเมือง ขา่วสารเพิม่ขึ น ต่างๆ  ของบา้นเมืองได้อย่าง

ทั่วถึง

๒ โครงการผลิตส่ือเอกสารวารสารแผ่นพบั  -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส้านักงานปลัด
ส่ิงพมิพเ์ผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต. ประเภทต่างๆ ประชาชนได้รับขอ้มลู ของ อบต.เพิ่มมากขึ น
ข้อมูล อบต. อย่างครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขา่วสารเพิม่ขึ น

๓ โครงการปรับปรุง/จัดท้าและดูแลเวป็ไซต์  -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ ส่ือประชาสัมพนัธ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ส้านักงานปลัด
อบต.เมืองเกษตร ข้อมูลข่าวสารต่างๆของ อบต. ประเภทต่างๆ ประชาชนได้รับขอ้มลู อบต.เพิ่มมากขึ น

อย่างครอบคลุม และทั่วถึงกัน ขา่วสารเพิม่ขึ น

๔ โครงการติดตั งชุดลูกข่ายกระจายเสียง  -เพื่อใหป้ระชาชนได้รับทราบ ประชาชนในเขต ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนโยธา
ไร้สาย ข้อมูลบข่าวสารต่างๆของ อบต. อบต. ทั ง ๗ หมู่ ประชาชนได้รับขอ้มลู ตลอดจนความเคล่ือนไหว

อย่างครอบคลุม และทั่วถึงกัน บา้น ขา่วสารเพิม่ขึ น ต่างๆของบา้นเมืองได้อย่าง
ทั่วถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา-วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
6.1  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและศาสนาอื่น

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรม/วนัส้าคัญ  -เพื่อสนับสนุนพระพทุธศาสนา ประชาชนทั ง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -พทุธศาสนาอันเปน็ศาสนา ส่วนการศึกษาฯ

ทางพระพทุธศาสนา วนัมาฆบชูา อันเปน็ศาสนาประจ้าชาติให้ หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ประจ้าชาติด้ารงอยู่คู่บา้นคู่เมือง
วนัวสิาฆบชูา และวนัพระ คงอยู่คู่บา้นคู่เมืองของไทยสืบไป กจิกรรม ตลอดไป

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง  -เพื่อสนับสนุนพระพทุธศาสนา ประชาชนทั ง ๗ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -พทุธศาสนาอันเปน็ศาสนา ส่วนการศึกษาฯ
พระพทุธศาสนา อันเปน็ศาสนาประจ้าชาติใหค้ง หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ประจ้าชาติด้ารงอยู่คู่บา้นคู่เมือง

อยู่คู่บา้นคู่เมืองของไทยสืบไป กจิกรรม ตลอดไป

๓ โครงการถวายเทยีนพรรษาวดัในต้าบล  -เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ประชาชนทั ง ๗ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม ส่วนการศึกษาฯ
และส่งเสริมการจัดงานแหเ่ทยีนพรรษา กิจกรรมทางด้านศาสนา หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ทางด้านศาสนา

กจิกรรม

๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพื่อปลูกจิตส้านกึใหเ้ด็ก เยาวชน ประชาชนทั ง ๗ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เขา้รับ  -เด็ก เยาวชน และประชาชน ส้านักงานปลัด
เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป และประชาชนทั่วไปมคุีณธรรม หมู่บา้น การอบรมมคีวามรู้และ ทั่วไปเข้าใจหลักธรรมของ

จริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของ สามารถน้าไปปฏบิัติได้ พระพทุธศาสนาและน้าเอาหลัก

พระพทุธศาสนาและน้อมน้าเอาหลัก จริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปเปน็
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปเปน็ แนวทางในการด้าเนินชีวติ

แนวทางในการด้าเนนิชีวิต

-105-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา-วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
6.1  แนวทางการพฒันาการส่งเสริมพระพทุธศาสนาและศาสนาอื่น

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการรณรงค์ลดละเลิกอบายมุข  -เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน ประชาชนทั ง ๗ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ น ส่วนสาธารณสุข

ลดละเลิก อบายมุข หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม  -ชุมชนเข้มแข็ง
 -เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีขึ น กจิกรรมมคุีณภาพชีวิต

 -สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ทีดี่ขึ น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา

-106-

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  2  ลดความเหล่ือมล ้าทางสังคมและพฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา-วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

6.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรมและภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
6.2  แนวทางการพฒันาการส่งเสริม ประเพณีวฒันธรรม และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น

เปา้หมาย ตัวชี วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  -เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี และ ประชาชนทั ง ๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ส่วนการศึกษาฯ

และวนัผู้สูงอายุ วฒันธรรมอันดีงานให้อยู่คู่กบัสังคมไทยตลอดไป หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม และความส้าคัญของประเพณี
-เพือ่รณรงค์ใหสั้งคมตระหนกัถงึคุณค่า กจิกรรม และวฒันธรรมอันดีงามของ
ของผู้สูงอายุ ทอ้งถิ่น
-เพือ่ส่งเสริมใหทุ้กคนแสดงกตัญญูกตเวที 

และมีกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ

๒ โครงการจัดงานรัฐพธิี "วันเฉลิมพระชนม-  -เพื่อใหป้ระชาชนได้แสดงพลัง อุดหนุนอ้าเภอ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ประชาชนมีความรักชาติและ ส้านักงานปลัด
พรรษา ๕ ธันวา มหาราช" (วันพอ่แหง่ชาติ) ถึงความรักชาติและความจงรัก ขามสะแกแสง ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม จงรักภกัดีต่อสถาบนั
ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ กจิกรรม พระมหากษตัริย์

๓ โครงการขอรับเงินอดุหนนุการจัดงาน  -เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้าน อุดหนุนอ้าเภอ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ศิลปวฒันธรรมพื นบ้านอยูคู่่ชุมชนสืบไป ส่วนการศึกษาฯ
บวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอ้าเภอขามสะแกแสง ศิลปวฒันธรรม และประชาชนได้แสดงออก ขามสะแกแสง ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ชมุชนสืบไป  ประชาชนได้มส่ีวนร่วมในการ

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 และร้าลึกถึงคุณงามความดีของท่านท้าวสุรนารี กจิกรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทีสื่บทอดกนัมา

๔ โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมร้าโทนใน  -เพื่อส่งเสริมและสบนัสนุนให้ ประชาชนทั ง ๗ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวน  -ประชาชนตระหนกัถึงคุณค่าและ ส่วนการศึกษาฯ
งานบวงสรวงทา่นทา้วสุรนารี ประชาชนได้ตระหนักถึงขนบ หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ความส้าคัญของประเพณีและ

ธรรมเนียมประเพณี กจิกรรม วัฒนธรรมอนัดีงามของทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1  แนวทางการพฒันาการใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการ อบต.เมืองเกษตรเคล่ือนที่  -เพื่อใหป้ระชาชนในเขต อบต. ประชาชนทั้ง ๗ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนภายใน อบต.ให้ ส านักงานปลัด

แบบบรูณาการ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ความสนใจในการติดตาม
คิดเหน็ต่างๆในการด าเนินงาน กจิกรรม ข่าวคราวความเคล่ือนไหวและ
ของ อบต. การด าเนินงานต่างๆ

๒ โครงการประชาคมและประชุมเชิง ๑.เพื่อแสดงความแสดงความสัมพันธ์  -แผนพฒันาสามปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ ของ ๑.อบตเมอืงเกษตร มแีผนพฒันา ส านักงานปลัด
ปฏบิติัการเพื่อส่งเสริมการจัดท าแผน เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง จ านวน ๕๐ เล่ม ประชากรในต าบลทีเ่ขา้ เพื่อใช้เปน็เคร่ืองมอืในการแกไ้ข

ชุมชนและพฒันาทอ้งถิ่น แผนยุทธศาสตร์และการจัดท างบ  -แผนด าเนินการ ร่วมพัฒนาท้องถิน่ ปญัหาและตอบสนองความต้อง

ประมาณ ๕๐ เล่ม การของประชาชน

2.เพื่อจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ๒.อบต.เมอืงเกษตรใช้งบประมาณ

ใหอ้ยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในงบประมาณ พฒันาเมอืงอย่างเปน็ระบบและมี

ประจ าปแีละน าไปปฏบิติัได้ทนัทเีมื่อได้รับงบประมาณ ประสิทธภิาพ

๓ โครงการจัดการเลือกต้ังผู้บริหารทอ้งถิ่น  -เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน  -เพื่อใหป้ระชาชน ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของ  -ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ ส านักงานปลัด
และสมาชิกสภาทอ้งถิ่น การเลือกต้ัง ได้มีส่วนร่วมในการ ประชาชนทีม่าใช้สิทธิ เลือกต้ัง

เลือกต้ัง เลือกต้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.1  แนวทางการพฒันาการใหค้วามรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการประเมนิทศันคติและความคิดเหน็ 1.เพือ่ส ารวจความรู้สึกนึกคิดของ ได้รับข้อมูลจากการรับทราบ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน 1.สามารถน าข้อมูลจากการประเมิน ส านักงานปลัด

ของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม ประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน ความคิดเหน็ของประชาชน ประชาชนในต าบลที่เข้าร่วม ทัศนคติของประชาชนมาปรับปรุงวธิกีาร

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ของ อบต. ทีเ่ป็นประโยชน์ในการด าเนินการ พัฒนาท้องถิน่ ด าเนินงานของ อบต.
2.เพื่อพฒันาแนวทางการด าเนนิงาน พฒันาในอนาคต 2.สามารถจัดท าฐานข้อมูลชุมชนทีจ่ะน า

ของ อบต.มอืงเกษตรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ไปสู่การปรับปรุงประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น

๕ โครงการติดตามและประเมินผลการ 1.เพือ่ติดตามผลการด าเนินงานของ อบต. สนับสนุนวสัดุอปุกรณ์ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ร้อยละ 60  ของจ านวน 1.สามารถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล ส านักงานปลัด
ด าเนินการของ  อบต. ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมประเภทต่างๆ สรุปรายงานลการด าเนิน แผนงาน/(โครงการทีเ่ป็น งานตามแผนงานประโยชน์การบริหาร

2.เพือ่ประเมินผลการด าเนินงานในโครงการต่างๆ โครงการกิจกรรม ปัญหาความต้องการ จัดการ

ที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณด าเนินงาน ประจ าปี ของประชาชน 2.สามารถน าเอาสรุปรายงานผลประจ าปี

ประจ าปี ก าหนดนโยบายและการด าเนินงาน 

ของ อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดเก็บภาษนีอกสถานที่/ให้ -เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน ประชาชนต าบล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ 100 ของการจดัเกบ็ 1.ประชาชนผู้ใชบ้ริการได้รับความสะดวก ทกุส่วนราชการ

บริการประชาชนนอกเวลาราชการ ในเชิงรุก  และอ านวยความสะดวก เมืองเกษตร ภาษี และพงึพอใจที่สุด
ใหแ้ก่ประชาชน 2.ประชาชนมีทศันคติที่ดี  

ต่อ  อบต.
3.ลดการค้างช าระภาษี

๒ โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีน -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความ ประชาชนต าบล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 100 ของการจดัเกบ็ จัดเก็บภาษไีด้ทั่วถึงและใหเ้วลา ส่วนการคลัง
ทรัพย์สิน รวดเร็วและถูกต้องมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษี ผู้ช าระภาษเีพิ่มขึ้น

มากขึ้น

๓ โครงการรณรงค์การจัดเก็บภาษี -เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปด้วยความ ประชาชนต าบล ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ร้อยละ 100 ของการจดัเกบ็ จัดเก็บภาษไีด้ทั่วถึงและใหเ้วลา ส่วนการคลัง
รวดเร็วและถูกต้องมีประสิทธิภาพ เมืองเกษตร ภาษี ผู้ช าระภาษเีพิ่มขึ้น

มากขึ้น

แบบ ผ. 01
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๔ พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน๑.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ๑.จัดซ้ือและปรับปรุง ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ทกุส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเกษตร ท างานของ อบต.เมอืงเกษตร พฒันาเคร่ืองมอื บริการมคีวามพึงพอใจ การได้รับบริการจากองค์การ
๒.เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจ เคร่ืองใช้ใหม้ี และมทีัศนคติทีดี่ต่อ บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
ในการรับบริการขององค์การบริหาร ประสิทธิภาพ องค์กร

 -จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์  1  ชุด ส่วนต าบลเมอืงเกษตร ๒.กอ่สร้าง ปรับปรุง ๒๕,๐๐๐ ส่วนการศึกษาฯ
 -จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ  1  เคร่ือง อาคารสถานที่ ๑,๕๐๐ ส่วนการศึกษาฯ
 -จัดซ้ือชุดทดสอบคอนกรีต  (SLUMPTEST) ๓.จัดซ้ืออปุกรณ์ ๖,๕๐๐ ส่วนโยธา
พร้อมอุปกรณ์   1  ชุด ส านกังาน
-แบบลูกปูนขนาด  15x15x15  ซม. พร้อม ๔.จัดซ้ืออปุกรณ์ ๘,๕๐๐ ส่วนโยธา
เหล็กกระทุ้ง  1 ชุด งานบา้นงานครัว
-ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล  1  ชุด ๕.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ ๑๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
-กล้องวดัมมุ (Electtonics  Theodolite)  1 ชดุ เกี่ยวข้องในการให้ ๖๐,๐๐๐ ส่วนโยธา
-เคร่ืองส ารวจพิกดัดาวเทียม GPS แบบพกพา 1 เคร่ือง บริการประชาชนฯลฯ ๑๕,๐๐๐ ส่วนโยธา
-จัดซ้ือโต๊ะเทเบิลเทนนิส พร้อมอุปกรณ์ 1  ชุด ๑๐,๐๐๐ ส่วนสาธารณสุขฯ

-ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  1  ตู้ ๕,๐๐๐ ส่วนโยธา
-จัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์printer laser 1 เคร่ือง ๑๐,๐๐๐ ส านักงานปลัด
-จัดซ้ือเก้าอี้ฟงัค าบรรยายโครงขาเหล็กชุบโครเมียมที่รองนั่งและพนักพงิบนุวม ๒๔,๕๐๐ ส านักงานปลัด
จ านวน 50 ตัว
-เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนทีแ่บบลากจงู  พร้อมอปุกรณ์ 1 ชุด ๘,๐๐๐ ส านักงานปลัด
-จัดซ้ือเคร่ืองถายเอกสาร  1 เคร่ือง ๑๔,๐๐๐ ส่วนการศึกษาฯ
-จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ฯ 2 เคร่ือง ๘๘,๐๐๐ ส่วนการศึกษาฯ

แบบ ผ. 01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์  -เพื่อรองรับประชาชนได้มาก  -ต่อเติมขยาย ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -สามารถรองรับประชาชนที่ ส่วนโยธา

ในส านักงาน อบต.เมืองเกษตร ยิ่งขึ้นในการจัดประชุมหรือ อาคารเอนกประสงค์ บริการมคีวามพึงพอใจ เข้ามาติดต่องานใน อบต.และ
พบปะประชาชน ใหใ้หญ่ขึ้น และมทีัศนคติทีดี่ต่อ ใช้ในการจัดกิจกรรมได้มากขึ้น

องค์กร

๖ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  -เพื่อซ่อมแซมอาคารส านักงาน  -อาคารส านักงาน ๕๐๐,๐๐๐ 500,000       500,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -ความสะดวกสบายภายใน ส่วนโยธา
ส านักงาน อบต.เมืองเกษตร อบต.เมืองเกษตร เนื่องจากการ อบต.เมืองเกษตร มี บริการมคีวามพึงพอใจ ส านักงานและปรับเปล่ียนให้

ช ารุด ความคงทน และมี และมทีัศนคติทีดี่ต่อ ส านักงานน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มาตรฐาน องค์กร

๗ โครงการก่อสร้างอาคารงานปอ้งกัน  -เพื่อใหม้อีาคารงานปอ้งกนัและ จ านวน ๑ หลัง ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ๖๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ส่วนโยธา
และบรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยัในการพฒันา บริการมคีวามพึงพอใจ การได้รับบริการจากองค์การ

งานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั และมทีัศนคติทีดี่ต่อ บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
ใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์กร

๘ โครงการปรับปรุงหอ้งน้ า อบต.  -เพื่อใหป้ระชาชนมีความพงึพอ จ านวน ๑ แหง่ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๙๘,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -ประชาชนมีความพงึพอใจใน ส่วนโยธา
เมืองเกษตร ใจในการรับบริการขององค์การ บริการมคีวามพึงพอใจ การได้รับบริการจากองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร และมทีัศนคติทีดี่ต่อ บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร
องค์กร

แบบ ผ. 01

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

-112-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการซ่อมแซมประตูทางเข้า อบต.  -เพื่อซ่อมแซมประตูทางเข้า จ านวน ๒ ช่อง ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ๙๙,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -มีประตูทางเข้า-ออกและ ส่วนโยธา

เมืองเกษตร ส านักงานอบต.เมืองเกษตร บริการมคีวามพึงพอใจ ปอ้งกันทรัพย์สินของทางราชการ

เนื่องจากการช ารุด และปอ้งกัน และมทีัศนคติทีดี่ต่อ

ทรัพย์สินของทางราชการ องค์กร

๑๐ โครงการจัดหารถบรรทกุน้ าดับเพลิง  -เพื่อให้มีรถบรรทุกน้ าส าหรับใช้ จ านวน ๑ คัน ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -การปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ ส่วนโยธา
แบบเอนกประสงค์ขนาดความจุ ในการปฏบิติังาน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า บริการมคีวามพึงพอใจ ยิ่งขึ้น
ไม่น้อยกวา่  6,000  ลิตร  -เพือ่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 6,000 ลิตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ และมทีัศนคติทีดี่ต่อ

ได้อย่างทนัทว่งที เคร่ืองยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้า องค์กร

สูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 240 แรงม้า

ตอนท้ายหลังเกง๋ติดต้ังตู้บรรทุกน้ า

ฯลฯ รายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะ

ตามมาตรฐานครุภัณฑ์

๑๑ โครงการขยายโรงจอดรถ อบต.  -เพื่อใหม้ีโรงจอดรถยนต์ และ จ านวน ๑ แหง่ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -สามารถรองรับรถยนต์ที่เข้า ส่วนโยธา
เมืองเกษตร เพื่อความปลอดภยัในทรัพย์สิน บริการมคีวามพึงพอใจ มาติดต่องานใน อบต.ได้มากขึ้น

และมทีัศนคติทีดี่ต่อ

แบบ ผ. 01
-113-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.2  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชน

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการก่อสร้างร้ัวที่ท าการกองค์การ  -เพื่อปอ้งกันทรัพย์สินของทาง ก่อสร้างร้ัวสูง 1.80 ม. ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มารับ  -ปอ้งกันทรัพย์สินของทาง ส่วนโยธา

บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ทางราชการ ยาวทัง้หมด 318  เมตร บริการมคีวามพึงพอใจ ราชการไม่ใหเ้กิดการสูญหาย
และด้านหลัง และมทีัศนคติทีดี่ต่อ

องค์กร

แบบ ผ. 01
-114-

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)



ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
7.3  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพบคุลากร

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ  -เพื่อใหพ้นักงานมีความเข้าใจ  -บคุลากรในสังกัด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน  -พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ทกุส่วนราชการ

อบรมเพิ่มประสิทธภิาพการท างานของ ในระเบยีบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น อบต.เมืองเกษตร ทีไ่ด้เขา้รับการอบรมมี ในระเบยีบต่างๆเพิ่มมากขึ้น
บคุลากรด้านต่างๆ และปฏบิติัได้อย่างถูกต้องในการ ความรู้และสามารถน าไป และมีทกัษะในการปฏบิติังาน

ท างาน ปฏบิัติได้ ลดปญัหาของความผิดพลาด

๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  -เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  -ผู้บริหารทอ้งถิ่น/ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของพนักงาน  -คณะผู้บริหาร/ส.อบต. ทกุส่วนราชการ
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏบิติังาน พนักงานมีความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ สอบต./จนท. ทีไ่ด้เขา้รับการอบรมมี พนักงาน เจ้าหน้าที่ ฯลฯ เข้าใจ
และประโยชน์สุขของประชาชน ในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น ทอ้งถิ่น/หน.ส่วน ความรู้และสามารถน าไป กฎหมายและระเบยีบมากขึ้น 

-เพือ่ให้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏบิัติได้ มีวสัิยทศัน์และมุมมองในการ
มาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อพัฒนาให้ ปฏิบัติงานให้องค์กรมีศักยภาพมากขึ้น

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๓ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์รวมข่าว  -เพื่อใหพ้นักงานได้ใช้หอ้ง  -ใหก้ารสนับสนุน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -มีหอ้งข้อมูลข่าวสารประจ า ทกุส่วนราชการ
การจัดซ้ือจัดจ้างองค์กรปกครองส่วน ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง อบต.เมืองเกษตร ผู้มาใช้บริการ อ าเภอ
ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอในการจัดซ้ือจัดงาน

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  4  การบริหารราชการแบบบรูณาการตามหลักธรรมาภบิาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่

-115-

โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี
7.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารราชการทอ้งถิ่นใหเ้ปน็ไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี

7.3  แนวทางการพฒันาประสิทธภิาพบคุลากร
เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

๔ โครงการสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้  -เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็กมีการแลก  -ครูผู้ดูแลเด็กใน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้ดู  -ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความ ส่วนการศึกษาฯ
เครือข่ายครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พฒันา เปล่ียนเรียนรู้ เพื่อร่วมกันพฒันา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก แลเด็กทีไ่ด้เขา้รับการ เข้าใจในระเบยีบต่างๆเพิ่มมากขึ้น

เด็กเล็กอ าเภอขามสะแกแสง เด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันา อบต.เมืองเกษตร อบรมมคีวามรู้และ และมีทกัษะในการปฏบิติังาน
เด็กเล็กใหเ้ต็มตามศักยภาพ สามารถน าไปปฏบิัติได้ และพฒันาเด็กใหเ้ต็มตาม

ศักยภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  1  พฒันาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเปน็ครัวของโลก (Food  Valley)
-  ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการทอ่งเที่ยว  ศาสนา-วฒันธรรม  ประเพณี  และกีฬา

8.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  
8.1  แนวทางการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ  -เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ ประชาชนทั้ง ๗ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส่วนการศึกษาฯ

ในการจัดงานวนัพริกและของดีอ าเภอ การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว
ขามสะแกแสง ประจ าปงีบประมาณ ในทอ้งถิ่น กจิกรรม และส่งเสริมการจ าหน่าย

พ.ศ.๒๕๕9 สินค้าของทอ้งถิ่น

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด  -เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ ประชาชนทั้ง ๗ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวน  -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส่วนการศึกษาฯ
งานพริกและของดีอ าเภอขามสะแกแสง การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า หมู่บา้น ประชาชนทีเ่ขา้ร่วม ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว

ในทอ้งถิ่น กจิกรรม และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า
ของทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปีนั้น    เพื่อประเมินว่ามีการน า 
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของ
แผนพัฒนาสามปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีฉบับต่อไปได้   ดังนั้น   การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาสามปีในภาพรวมได้จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์  ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองวิสัยทัศน์หรือไม่   
ดังนั้น ในขั้นตน้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ขอ้มูล   ข้อเท็จจริง   
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน  
 
 
 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม”  (Monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
 ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(Cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  เช่น การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่าง ๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการระบบติดตามโครงการ 
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน 
ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการ
วางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมี
ระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราวเพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือ 
 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

ส่วนที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 
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ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลาเพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม เพื่อจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุด 
 ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จาการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้
มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
 
 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนภายในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
    4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และ
ส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
 1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้ประเมิน ผู้ถูก
ประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว จะถูกส่งเข้าสู่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็น หน่วยติดตามและประเมินผล (M&E Unit) เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M&E Unit ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์
แผนยุทธศาสตร์  ซึ่งเครื่องที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ 
ได้แก่  แบบรายงาน แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อย่างไร 
 2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของท้องถิน่ ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็น 

4.2  ระเบียบ  วิธีการในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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การติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 
(เมษายน-มิถุนายน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผล
ขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการ
ประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วยที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่
ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น 
“สัญญาณเดือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน
ที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้      โดยการติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน    ได้แก่  
แบบรายงานที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรือ   อาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ 
ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตาม
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือ
เป็นประโยชน์ส าหรับ บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่ เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์    ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 
3 /1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน   ได้แก่ ความ
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน
แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจ ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา ผู้
ประเมิน 

รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต.     
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  

ทุก ๆ 
 3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.   
ในภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด าเนินงานของ  อบต.   
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุก ๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า 30วัน 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................................................................................  
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร    
 

-127- 
 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
การด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................. 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 
 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการที่

เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน 
ร้อย
ละ 

1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อยละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 
จ านวน

เงิน 
ร้อยละ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      
รวม      

 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................................................  
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เปน็ประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................................................................... 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน....................................................................................  
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1...   
2...   
ฯลฯ   
รวม   
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม   
 

(คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(5) 
พอใจ 
(3) 

พอใจน้อย
(1) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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      แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
      ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.........……………………………………………………………………………….. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(5) 
พอใจ 
(3) 

พอใจน้อย
(1) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 
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ภาคผนวก  ข 
การประเมินคุณภาพของแผน 
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การประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เกษตร  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐ 5.47 
ของ อปท. - ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) 2.50 
 สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
 - การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) 2.53 
 - การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ

การใช้ข้อมูล จปฐ. 
(๒) 1.86 

 - มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) 1.71 

 ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์ ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ๒๕ 12.33 
สภาวการณ์และศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ   
 ข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ 1.68 
       - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) 1.26 
       - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) 1.39 
 และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
    • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ 2.34 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) 1.97 
 ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
 ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
       - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 

และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
(๒) 1.70 

     • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

2.53 
1.71 

 
2.26 

 
2.53 
2.26 
1.71 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์     • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ ๖ 3.25 
สภาวการณ์และศักยภาพ        - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชน (๒) 1.57 
(ต่อ) ในพ้ืนที่โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความ   
 ต้องการ   
        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒) 1.54 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดท า (๒) 2.00 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ 32.74 
๓.๑ วิสัยทัศน ์     • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง ๕ 2.35 
 ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น   
 ลักษณะเฉพาะของ อปท.   
       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับ (๓) 2.26 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒) 1.43 
๓.๒ พันธกิจ  ๕ 2.26 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓) 2.13 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) 1.43 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์     • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ 5.39 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) 3.26 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

3.50 
 

1.71 

๓.๔ เป้าประสงค ์     • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้อง 

๕ 
(๓) 
(๒) 

2.50 
2.21 
1.71 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕ ตัวชีว้ัดและค่า ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ๑๕ 7.33 
เป้าหมายของแต่ละ      • ตวัชี้วัด ๙ 4.49 
ประเด็นยุทธศาสตร์        - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ (๕) 3.94 
 ตามเป้าประสงค์   
        - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) 3.11 
      • ค่าเป้าหมาย ๖ 2.84 
        - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี (๓) 2.24 
        - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้าน (๓) 2.21 
 ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค   
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ      • มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ ๑๐ 5.09 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น   
 ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่   
        - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน (๕) 4.21 
 และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ   
 เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์   
        - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือน า (๕) 3.79 
 ไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ   
๓.๗ บัญชีรายการ / ชุด บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย ๑๕ 7.82 
โครงการพัฒนา       • โครงการ/กิจกรรม ๘ 3.95 
        - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (๒) 1.26 
 ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน   
        - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

       - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
      • โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
และน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ 
อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
       - มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการ 
พัฒนา 

(๓) 
(๓) 
๗ 
 

(๓) 
 

(๒) 
(๒) 

2.26 
2.69 
3.87 

 
2.41 

 
1.86 
1.81 

 
 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ 83.27 

 

หมายเหตุ  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม 
และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด      
หลักเกณฑไ์ปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง  วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร    
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 -2561)   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร    
 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

(พ.ศ. 2559-2561) 
 

---------------------------------------- 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3.  ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 65 
3.1  วสิัยทัศน์ (5) 
3.2  พันธกิจ (5) 
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

รวม 100 
 

 

 
 
 
 
 

 


