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แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ ๑ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

                 

                                           
 
                              
      วิสัยทัศน์  (Vision) 

การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ 
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความเท่าเทียมในสังคม 

 
 

      จัดท าโดย   
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน อบต.ดอนมัน  

     คณะกรรมการพัฒนา อบต.ดอนมัน 
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สารบัญ  
      หนา 
 

ส่วนที ่๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๑๐ 
๑. ด้านกายภาพ 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๓. ประชากร 
๔. สภาพทางสังคม 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๗. ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
ส่วนที ่๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)   ๒๓ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 
 พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
ส่วนที ่๓ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       ๓๙ 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
๓ การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 
ส่วนที ่๔ การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ      ๙๑ 
 
ส่วนที ่๕ การติดตามและประเมินผล        240 
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ค าน า 

 
 แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ไดจัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีไดประกาศใชเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เลม  ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๑๘ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีประเด็นหลักท่ีก าหนดให
ด าเนินการ ดังขอตอไปนี้ 
ขอ ๓  ใหแกไขค าวา “แผนพัฒนาสามปี” เป็น “แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป”ี ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ทุกแหง 
ขอ ๔ ใหยกเลิกบทนิยามค าวา “แผนพัฒนา” “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” “แผนพัฒนาสามปี” 
“โครงการพัฒนา” “การเพิ่มเติม” และ“การเปล่ียนแปลง” ในขอ ๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“แผนพัฒนา” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
“แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป”ี หมายความวา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ท่ีก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คาเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคลองกับ 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตละปี ซึ่งมีความตอเนื่องและเป็นแผนกาวหนา 
และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี 
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองตอแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี 
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นและด าเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว 
ขอ ๕ ใหยกเลิกความใน (๑) และ (๒) ของขอ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก 
(ก) อ านาจหนาท่ีขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหนาท่ีท่ีมีผลกระทบ 
ตอประโยชน์สุขของประชาชน เชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
(ข) ภารกิจถายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนด าเนินการ 
ในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง  เชน การแกไขปัญหาความยากจน การปูองกันและ 
แกไขปัญหายาเสพติด 
(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน 
ในการน าประเด็นขางตนมาจัดท าแผนพัฒนา ใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของทองถิ่น และความจ าเป็นเรงดวนท่ีตองด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาดวย 
(๒) รวมจัดท ารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแกไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท ารางแผนพัฒนาในการ
จัดท ารางแผนพัฒนา ใหองค์การบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารสวนต าบล 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง น าปัญหาความตองการจากแผนพัฒนา 
หมูบานหรือแผนชุมชน ท่ีเกินศักยภาพของหมูบานหรือชุมชน ท่ีจะด าเนินการเองไดมาพิจารณาบรรจุไว 
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ในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารสวนต าบลเมืองพัทยา และองค์กร- 
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังใหเสนอปัญหา ความตองการไปยังองค์การบริหารสวนจังหวัด 
และใหองค์การบริหารสวนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไวในแผนพัฒนาขององค์การบริหารสวนจังหวัด 
ตามอ านาจหนาท่ี” 
ขอ ๖ ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาของ ององค์การบริหารสวน
ต าบล ซึ่งไดก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ แนวทางการพัฒนาตลอดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเอาไวลวงหนาแลววา ตองการ
ใหสภาพการณ์ในอนาคตของชุมชน/หมูบานภายในเขต องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน เป็นอยางไร ตองท าอะไรบางให
บรรลุถึงสภาพการณ์ท่ีคาดหวังเอาไว ท าเพื่ออะไร ท าอยางไร ท าดวยวิธีใด  ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลส่ีปี ฉบับนี้  ก็
เพื่อแกไขปัญหา สนองความตองการของประชาชน และนโยบายของคณะผูบริหาร ท่ีมุงเนนการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ  
ประกอบดวย ดานโครงสรางพื้นฐาน, สาธารณูปโภค, สาธารณูปการ ดานส่ิงแวดลอม ดานเศรษฐกิจ สังคม ดานประเพณี 
วัฒนธรรม ดานการศึกษา และการบริหารองค์กร ตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ใหส าเร็จลุลวงตามเปูาประสงค์ท่ี
ก าหนดไว 
 
 องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน จึงไดจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้ ไดผานกระบวนการ
ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบดังกลาวที่ก าหนดอยางครบถวน ถูกตอง  ซึ่ง
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  หวังเป็นอยางยิ่งวา  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ฉบับนี้  จะเป็น
เครื่องมือส าหรับใชเป็นแนวทางในการพัฒนาทองถิ่น ใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีวางเอาไวอยางมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล สูงสุด  พรอมนี้  ตองขอขอบพระคุณพี่นองในทุกหมูบานท่ีรวมท าประชาคม รวมถึงองค์กร และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ ผูน าทุกภาคสวน คณะกรรมการทุกคณะ  ท่ีมีสวนใหค าปรึกษาตลอดจนใหค าแนะน าตางๆ อันเป็นผลใหเกิดการมี
สวนรวมในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาต าบล สามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน 
ส าเร็จลุลวงไปดวยดี 
  
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
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บทน า 

 
 

 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี 
แผนพัฒนาส่ีปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา  ภายใต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแผนการพัฒนาตามการจ าแนกแผนงานการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น และภายใตแผนงานการพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีโครงการ /กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ /กิจกรรม  ท่ีจะตองน ามา
ด าเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค์  
เปูาหมาย  จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาส่ีปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจ าปี  กลาวคือ  
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ใชการวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี  โดยน า
โครงการ /กิจกรรม  จากแผนพัฒนาส่ีปีในปีนี้จะจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี         ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

“แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี ”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแตละปี  ซึ่งมีความตอเนื่องและเป็นแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลา ๔  ปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
เป็นประจ าไดทุกปี 

ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาส่ีปี  โดยเฉพาะในแผนประจ าปีแรกของหวงระยะเวลาส่ีปีนั้น  ควรมี
สภาพความตองการพรอมอยางนอย ๒ ประการ  คือ 

๑.  มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ  โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปไดของโครงการ /
กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน์สาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

๒.  กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจ าปีแรกของหวงระยะเวลาส่ีปี  ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  และ
รายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะน าไปใชจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปีไดตอไป 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี  มีลักษณะกวางๆ  ดังนี้ 
  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูบานหรือแผน
ชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตละปี ซึ่งมีความ
ตอเนื่องและเป็นแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

๑.  เพื่อใหองค์การบริหารสวนต าบลมีแผนพัฒนาส่ีปี  ส าหรับน าไปปฏิบัติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีวาง
เอาไว 

๒.  เพื่อใหองค์การบริหารสวนต าบลมีแผนพัฒนาเพื่อใชเป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติในการด าเนินการพัฒนา       
ในชวงส่ีปี  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๓.  เพื่อใหองค์การบริหารสวนต าบล  ไดใชงบประมาณท่ีมีอยูอยางจ ากัดในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ 

๔.  เพื่อใชเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจายประจ าปี 
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๑.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผน 

๑.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถิ่น  เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ความส าคัญ
และความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปี  เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจท่ีจะตองด าเนินการตอไป  และ
ด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  หวงปี พ .ศ.๒๕๖๑ ถึง พ .ศ.๒๕๖๔  ผานปลัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  
ใหผูบริหารอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  และก าหนดปฏิทินการ
ท างานไวอยางชัดเจน 

๒. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจงโครงการท่ีไดรับอนุมัติใหผูท่ีเกี่ยวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  หนวยงานภายในขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น  และประชาคม 

 

ขั้นตอนที่ ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑.  ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ

พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พรอมท้ังขอมูลท่ีเกี่ยวของ ปัญหาความตองการของทองถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ  และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  เพื่อน าเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

๒.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประชาคมทองถิ่น  และ
สวนราชการท่ีเกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี       ในครั้งแรก  ใหเวทีการประชาคม
รวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีสมควรน ามาใชเป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาส่ี
ปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาส่ีปีตอไป 

แตส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีครั้งตอไป (เมือครบรอบหนึ่งปี)  ใหเวทีประชาคมรวมพิจารณาทบทวนดูวา  จาก
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ /กิจกรรม ท่ีก าหนดไว ยังมีความเหมาะสมหรือไม  ซึ่งใน
ขั้นตอนนี้  ในการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีในปีตอไปจะสามารถคัดเลือก    ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  ท่ีจะ
น ามาใชเป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีก็ได  รวมท้ังก าหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

๓.  เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ /กิจกรรม  อะไรบางท่ีตอง
ด าเนินการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแนวทางกาพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเป็นกรอบในการพัฒนา 

๔.  โครงการ/กิจกรรม  ท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น  ในขั้นตอนนี้จะตองมีการด าเนินการ  ดังนี้ 
๑)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตร์หรือระหวางแนวทางการพัฒนา   
๒)  พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาหมูบานท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนินการของหมูบาน

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี 
๓)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  เพื่อท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนาส่ีปีไดอยางเหมาะสม  

และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไวเพื่อท าแผนพัฒนาส่ีปี  ในชวงถัดไปดวย  เนื่องจากในการด าเนินการเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะตองใชเวลาตอเนื่องนานกวาส่ีปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
จึงจ าเป็นตองพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ /กิจกรรม       ท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถ
ระบุไวในชวงส่ีปีของการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีได 

๔)  เนื่องจากกิจกรรมท่ีตองด าเนินการมีความหลากหลาย  ดังนั้น  ในขั้นของการพิจารณาก าหนดกิจกรรม  
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะตองค านึงถึงส่ิงตางๆ  ดังตอไปนี้ 

-  งบประมาณรายรับ  รายจาย  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
-  ทรัพยากรการบริหารอื่นๆ  ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขารวมด าเนินการ  หรือ

มีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
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เมื่อพิจารณาดานตางๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออกอยางนอยสามประเภท คือ 
 ๑. โครงการท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการเอง  กลาวคือ มีขีดความสามารถท้ังทางดานก าลังเงิน  
ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะด าเนินการไดเอง 
 ๒. โครงการท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหหนวยงานอื่นด าเนินการ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานท่ีอยูในอ านาจหนาท่ี  แตองค์กรปกครองสวนทองถิ่นไมประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบให
หนวยงานอื่นด าเนินการแทน โดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ 
 ๓. โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น  ท้ังราชการบริหารสวนกลาง       สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เป็นโครงการขนาดใหญ  หรือเป็นโครงการท่ีหนวยงานดังกลาวเป็นหนวย
ปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้  รวมถึงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว  โดยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการ
ของรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 

 

ขั้นตอนที่ ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจ าเป็นตอการ

จัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  ซึ่งนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานท่ัวไปแลว  ยังจะตองวิเคราะห์วายุทธศาสตร์การพัฒนา  
แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  ตองการขอมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจาก
แหลงใด  เพื่อเป็นขอมูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา โครงการ /กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  โดยในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจะตองเก็บขอมูล  ท้ังขอมูลภายในองค์กรและขอมูลภายนอกองค์กร   เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT 
(การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ได 

๒.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบดวย  ๔  กิจกรรมหลัก คือ 

๑. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา  ๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๓. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา ๔.การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงส่ีปี 

โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม  ดังนี้ 
๑.  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและน าเสนอท่ีประชุมซึ่ง
ประกอบดวย  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  ประชาคมทองถิ่น  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อประเมินผลการพัฒนา
ทองถิ่นในรอบปีท่ีผานมา  โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (ส าหรับองค์การบริหารสวนต าบลควรจัดใหมี
การประชาคมหมูบานดวย) 

๒. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓. หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผานมาแลว  ใหท่ีประชุมตามขอ ๑   รวมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปัญหาความตองการของ
ประชาคม/หมูบาน  ในหวงระยะเวลาส่ีปี (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได) 

ในกรณีท่ีเห็นวา  มียุทธศาสตร์การพัฒนาใดท่ียังไมไดก าหนดไวในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แตมีความ
จ าเป็นเรงดวนท่ีจะตองก าหนดขึ้นใหม  ก็อาจก าหนดขึ้นใหมได  แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึงเหตุผลและวัตถุประสงค์ท่ีมี
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน  และวิสัยทัศน์การพัฒนาทองถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตอไป) 
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๓.  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 

ภายใตยุทธศาสตร์  จะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้ังส้ิน  แตมีความส าคัญความจ าเป็นเรงดวนมากนอยแตกตางกัน  ท่ีประชุม
ตามขอ ๑   จะตองรวมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา  การจัดล าดับความส าคัญดังกลาว  ไมได
หมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดล าดับความส าคัญอยูในล าดับหลังๆ  จะไมตองน ามาปฏิบัติ  เพราะการท่ีจะ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง  ไดรับการพิจารณาแลววาตองด าเนินการ  แตในหวงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้น  อาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นตองน ามาเนนการปฏิบัติ 

วิธีการจัดล าดับความส าคัญ  มีหลายวิธี  ต้ังแตวิธีงายๆ  คือ  ประชุมตกลงกัน หรืออาจใชวิธีการลงคะแนน
คัดเลือก  โดยใชบัตรลงคะแนน  เพื่อน ามารวมคะแนนและจัดล าดับ  วิธีการจัดล าดับความส าคัญท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจใช
วิธี Rating Scale  หรือวิธี  Strategic Graph  หรือวิธีอื่นๆ  ซึ่งองค์กรปกครองครองสวนทองถิ่นแตละแหงสามารถเลือก
วิธีการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 

๔.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสี่ปี 
หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแลว  ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะน าแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา

ด าเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้น  ควรจะไดวิเคราะห์ถึงความเป็นไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเป็นหลัก  ดังนั้น  เพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับวามีความเป็นไปไดใน
การปฏิบัติจริงหรือไม  จึงควรน าแนวทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค (SWOT  
Analysis)  อีกครั้ง 
ขั้นตอนที่ ๔  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

๑.  หลังจากไดแนวทางในการพัฒนาในชวงสามปีแลว  ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา  ท่ีสอดคลองกับแผนการพัฒนาในชวงส่ีปี   โดยน าวัตถุประสงค์ดังกลาว
มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในชวงส่ีปี 

บางครั้ง  องค์กรปกครองสวนทองถิ่น  อาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาต้ังแตขั้นตอนการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิ่นแลว  แตอาจน ามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับ     สถานการในชวงส่ีปี 

๒.  ในขั้นตอนนี้  ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรม  การพัฒนา  ท่ีจะตองด าเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือก  และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยอมมีความหลากหลาย  ซึ่งท่ีประชุมจะตองพิจารณาในประเด็น
ดังตอไปนี้ดวยคือ 

๑)  พิจารณากิจกรรมท่ีตองด าเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาท่ีก าหนดอยางรอบคอบ  
เพื่อใหได โครงการ /กิจกรรม ท่ีครบถวน  ซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ /กิจกรรม ท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการเอง  
โครงการ/กิจกรรม ท่ีรวมด าเนินการกับหนวยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหนวยงานอื่นเป็นผูด าเนินการ 

๒)  พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใตแนวทางเดียวกันและระหวาง
แนวทางการพัฒนา 

๓)  พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการการด าเนินงานและในดานของผลการ
ด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

๔)  พิจารณาคัดเลือก โครงการ/กิจกรรม 
 ก.  จากความจ าเป็นเรงดวน 
 ข.  ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
 ค.  ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 
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ขั้นตอนที่ ๕  การจัดท ารายละเอียด โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาในชวงสามปี มาจัดท ารายละเอียดโครงการ ในดานเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์   งบประมาณ  ระยะเวลา  
ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา
สามปี  เพื่อใหสามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจายประจ าปีไดตอไป 
ขั้นตอนที่ ๖  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 

๑.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดท ารางแผนพัฒนาส่ีปี  โดยมี   เคาโครง
ประกอบดวย ๕ สวน ดังนี้ 
                  ส่วนท่ี  ๑    สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  ส่วนที่  ๒    สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
  ส่วนที่ ๓    สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
            พ .ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๔ การน าแผนพัฒนาสี่ปีสู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ ๕ แนวทางการติดตามและประเมินผล 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น  ประชาคมทองถิ่น  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เพื่อเสนอรางแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น  
ขอเสนอแนะ  แลวน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีใหสมบูรณ์ตอไป 

๓.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น  น ารางแผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแลวเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 
ขั้นตอนที่ ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเสนอรางแผนพัฒนาส่ีปีท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถิ่นเสนอ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ าเภอในกรณีท่ีมี
การมอบอ านาจ  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๒.  ผูบริหารทองถิ่นน ารางแผนพัฒนาส่ีปีท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอ าเภอ  ในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจเสนอขอรับอนุมัติจากสภา
ทองถิ่น 

๓.  เมื่อสภาทองถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาส่ีปีแลว  สภาทองถิ่นจะสงใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใช
แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ  
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังประกาศใหประชาชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 
๑.๓  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

การจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะชวยใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ไดพิจารณาอยางรอบคอบให
เห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการด าเนินการตางๆ  ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและสงผลท้ังในเชิงสนับสนุน  และเป็น
อุปสรรคตอกัน  เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใชทรัพยากรการ
บริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ส่วนที่ ๑ 

  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของท้องถิ่น 
 

แผนท่ีต าบลดอนมัน 
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ส่วนที่  ๑.  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 
 ต าบลดอนมัน  ไดรับการแตงต้ังครั้งแรกตามกฎหมายลักษณะปกครองทองท่ี  พ.ศ. ๒๔๕๗  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙   
โดยแยกจากต าบลประทาย   มีหมูบานในเขตปกครอง  ๑๘  หมูบาน   และปี พ.ศ. ๒๕๓๓  ไดแยกหมูบานในเขตการ
ปกครอง  ออกเป็นต าบลโคกกลาง   ปัจจุบันมี  ๑๐  หมูบาน  ประชากรสวนใหญพูดภาษาถิ่น (ไทยโคราชและไทยอีสาน)  
 
          
   ๑.ด้านกายภาพ 
           ๑.๑ที่ต้ัง (แสดงที่ต้ังและระยะห่างจากอ าเภอ) 

ต าบลดอนมัน   เป็นต าบล  ๑  ใน ๑๓  ต าบล  ของอ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   ท่ีท าการ
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน   ต้ังอยูละติจูดท่ี ๑๕ องศา ๒๘ ลิปดา ๙ .๘ ฟิลิปดา  ลองติจูดท่ี ๑๐๒  องศา ๔๗  ลิปดา 
๕๒.๔ ฟิลิปดา สูงกวาระดับน้ าทะเลปานกลาง ๑๒๙  เมตร ต้ังบริเวณท่ีสาธารณะประโยชน์ (โนนเพ็ดสาธารณประโยชน์  
หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง   เลขท่ี  ๒๗๗๔๔ บานล้ินฟูา  หมูท่ี ๙)   เนื้อที่ประมาณ  ๑๓  ไร  ๑ งาน  ๖๙  ตารางวา     
ท าต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของอ าเภอประทาย  อยูหางจากอ าเภอประทายประมาณ  ๑๓   กิโลเมตร  หางจากตัว
จังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๙  กิโลเมตร   และหางจากกรุงเทพมหานคร  ๔๙๘  กิโลเมตร 

 
 ต าบลดอนมัน    มีเนื้อที่ท้ังหมด  ๓๗  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๒๓,๑๒๕  ไร 
มีอาณาเขตติดตอกับหนวยการปกครองทองถิ่นอื่น ๆ   ดังนี้คือ 

-   ทิศเหนือ         ติดตอกับ    ต าบลตลาดไทร    อ าเภอประทาย    จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศใต         ติดตอกบั    ต าบลโนนอุดม     อ าเภอเมืองยาง    จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศตะวันออก    ติดตอกับ    ต าบลกูสวนแตง  อ าเภอบานใหมไชยพจน์   จังหวัดบุรีรัมย์  

                และต าบลละหานปลาคาว   อ าเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา 
-   ทิศตะวันตก      ติดตอกับ ต าบลโคกกลาง  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑.๒ลักษณะภูมิประเทศ 
พื้นท่ีสวนใหญเป็นพื้นท่ีราบลุม   มีล าน้ าสายหลักท่ีไหลผานคือ   ล าน้ าล าสะแทด   และล าแอกไหลมา

บรรจบกันทางทิศเหนือของบานหนองออ   หมูท่ี ๑   และบานดอนส้ัน   หมูท่ี ๔  ทางทิศเหนือของต าบล    และมีพื้นท่ี
ความลาดเอียงเล็กนอย       มีลักษณะเป็นท่ีราบลุมเหมาะส าหรับต้ังบานเรือน   (หมูบาน)     วัด   โรงเรียน      และท่ี
สาธารณะส าหรับเล้ียงสัตว์     อยูสูงจากระดับน้ าทะเล  ๑๔๐  เมตร 

    

  ๑.๓ลักษณะภูมิอากาศ   
       ลักษณะทางภูมิอากาศแบงออกได  ๓  ฤดู   คือ  

-   ฤดูรอน ระหวางเดือน มีนาคม  ถึง เดือน มิถุนายน  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  ๓๕  องศาเซลเซียส 
-   ฤดูฝน  ระหวางเดือน  กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  ๒๖  องศาเซลเซียส  
-   ฤดูหนาว ระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์  อุณหภูมิเฉล่ียประมาณ  ๓๕  องศา  เซลเซียส  
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปีประมาณ  ๓๕  องศาเซลเซียส   ในฤดูรอนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๔๒  องศา

เซลเซียส   ฤดูหนาวต่ าสุดประมาณ  ๑๖  องศาเซลเซียส  
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 ๑.๔ลักษณะของดิน 
            ลักษณะดินสวนใหญเป็นดินรวนปนทราย  และบางแหงเป็นดินเค็ม  มีศักยภาพปานกลาง  ตองปรบัปรงุ

ความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแหง 
 

  ๑.๕   ลักษณะแหล่งน้ าและปริมาณน้ าฝนในรอบปี    ปริมาณน้ าฝน 
ในพื้นท่ีต าบลดอนมัน   มีแหลงน้ ากระจายตามหมูบานตาง ๆ   เป็นจ านวนมากแตมีสภาพตื้นเขินเร็ว

เพราะสภาพเป็นดินทราย    มีท้ังแหลงน้ าธรรมชาติและแหลงน้ าสรางขึ้น สระน้ าในไรนาขนาดเล็ก  ก็มีจ านวนมาก
 ๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

สภาพปุาของต าบลดอนมันมีพื้นท่ีปุาจ านวนนอย  สวนใหญจะเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์  เกษตรกรจะเล้ียงสัตว์และ
หาอาหารปุา (เห็ด)  ในชวงฤดูฝน  และสวนหนึ่งเกษตรกรจะใชพื้นท่ีในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในการปลูกผัก ปลูกหมอนเล้ียง
ไหม  และปลูกไมโตเร็วเพื่อใชสอยในครัวเรือน  เชน  สะเดา  ยูคาลิปตัส ยางนา ประดู ขี้เหล็ก  

 
  ๑.๗  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  เขตการปกครอง   จ านวนหมูบานในเขตต าบลดอนมัน   มีจ านวน  ๑๐  หมูบาน 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ผูปกครอง หมายเหตุ 

หมูท่ี  ๑ บานหนองออ นายชัยรัตน์  สันกลาง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๒ บานชองแมว นายประพันธ์  เวรไธสง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๓ บานปลักแรต นายส าลี  เย็นไธสง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๔ บานดอนส้ัน นายคาน  เต็งตังรัมย์ ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๕ บานโนนเขวา นายภัณฑบดี  ล้ิมโรจนวงศ์ ก านัน 
หมูท่ี  ๖ บานหนองยาง นายวีระพงษ์  จันทร์ค าวงษ์ ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๗ บานโนนสมบูรณ์ นายสุนี  ศิริพันธ์ ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๘ บานดอนใหญ นายบุญมี   พันธ์มี ผูใหญบาน 
หมูท่ี  ๙ บานล้ินฟูา นายสงบ   จูมเกษ ผูใหญบาน 
หมูท่ี ๑๐ บานคอกหมู นายใบพัด  มโนรมย์ ผูใหญบาน 

 

 ๑.๘ การเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ถือเขตหมูบานเป็นเขตเลือกต้ัง 
การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน   ใหใชเขตองค์กรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
การเลือกต้ังส.ส. เขตเลือกต้ังที่ ๗  ๑.อ าเภอประทาย ๒.อ าเภอล าทะเมนชัย ๓.อ าเภอเมืองยาง ๔.อ าเภอโนนเเดง  (ขอมูลพ้ืนฐานการแบง
เขตเลือกต้ัง ส.ส.(เลือกต้ัง  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔)  
 

 ๑.๙ ประชากรข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากรในพื้นที่ 
    

รายการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชากรชาย (คน) ๒,๗๓๕ ๒,๗๓๐ 
ประชากรหญิง (คน) ๒,๖๕๘ ๒,๖๖๕ 
รวมประชากร (คน) ๕,๓๙๓ ๕,๓๙๕ 
บาน (หลังคาเรือน) ๑,๒๕๗ ๑,๒๘๙ 
   

-  
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- แยกจ านวนประชากรและบ้านตามหมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง 

๑ บ้านหนองอ้อ ๓๐๐ ๓๐๕ ๖๐๕ ๑๒๘ 
๒ บ้านช่องแมว ๓๑๒ ๓๑๔ ๖๒๖ ๑๖๐ 
๓ บ้านปลักแรต ๒๘๑ ๒๘๘ ๕๖๙ ๑๔๐ 
๔ บ้านดอนสั้น ๒๒๑ ๒๑๔ ๔๓๕ ๑๐๒ 
๕ บ้านโนนเขวา ๑๕๐ ๑๔๔ ๒๙๔ ๗๖ 
๖ บ้านหนองยาง ๓๓๗ ๓๑๐ ๖๔๗ ๑๕๒ 
๗ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๘๙ ๑๙๘ ๓๘๗ ๙๕ 
๘ บ้านดอนใหญ ่ ๒๑๘ ๒๓๘ ๔๕๖ ๑๐๘ 
๙ บ้านลิ้นฟ้า ๒๖๓ ๒๑๘ ๔๘๑ ๑๒๔ 

๑๐ บ้านคอกหมู ๔๕๙ ๔๓๖ ๘๙๕ ๒๐๔ 
รวม ๒,๗๓๐ ๒,๖65 ๕,๓๙๕ ๑,๒๘๙ 

ท่ีมา  :  ขอมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา   ณ   เดือน กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

๒.ระบบเศรษฐกิจ 

 ๒.๑  การเกษตร    
       - บริเวณพื้นท่ีการเกษตรกรรมของต าบลดอนมัน   มีพื้นท่ีโดยรวมประมาณ  ๒๑,๙๔๘ ไร 
       - ลักษณะสิทธิในท่ีท ากิน  เป็นของตนเองประมาณ ๘๐ % และเป็นพื้นท่ีเชาประมาณ ๒๐ % 
 

  พันธุ์พืชเศรษฐกิจที่ปลูก 
  ข้าวนาปี ขาวเหนียว พันธุ์ที่ปลูก กข ๖   
    ขาวเจา  พันธุ์ที่ปลูก  ขาวหอมมะลิ ๑๐๕ , กข ๑๕ 
 

  ข้าวนาปรัง ขาวเหนียว พันธุ์ที่ปลูก  - 
    ขาวเจา  พันธุ์ที่ปลูก  สุพรรณ ๖๐ , ปทุมธานี ๑, กข ๔๓ , ชัยนาท 
 

  พืชไร่  มันส าปะหลัง พันธุ์ที่ปลูก  เกษตรศาสตร์ ๕๐ , ระยอง ๗,๙,๑๑ 
 ๒.๒  การปศุสัตว์  

หมูท่ี ช่ือบาน 
จ านวนสัตว์เล้ียงในพื้นท่ี 

โค 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

นก 
(ตัว) 

สุนัข 
(ตัว) 

แมว 
(ตัว) 

ปลา 
(ตัว) 

๑ บานหนองออ ๑๑๗ ๒ ๒ ๕๑๘ ๘๑๖ ๒๔ ๙๔ ๒๗ ๓๕๐ 
๒ บานชองแมว ๙๕ ๑๕ ๕ ๒๕๐ ๔๐๐ ๓๐ ๑๕๐ ๓๐ - 
๓ บานปลักแรต ๑๐๐ ๖๐ ๒๐ ๑๐๐ ๙๕๐ ๒๐ ๑๐๕ ๕๐ ๑๐,๐๐๐ 
๔ บานดอนสั้น ๒๗ ๒๓ ๓๓ ๓๐ ๕๐ ๑๐ ๔๘ ๗ - 
๕ บานโนนเขวา ๕๐ - ๔๕ ๔๐ ๒๐๐ ๒๐ ๓๐ ๑๕ - 
๖ บานหนองยาง ๕๕ ๒๕ ๕ ๖๐๐ ๔๐๐ ๑๐ ๑๑๔ ๖๐ - 
๗ บานโนนสมบูรณ์ ๙๗ ๑๒ ๕๑ - - - ๖๑ - - 
๘ บานดอนใหญ ๑๗๐ ๕๕ ๑๒ ๓,๐๐๐ ๓๐๐ - ๕๐ ๒๘ - 
๙ บานลิ้นฟูา ๑๙๐ ๘ - ๑๐๕ ๒๐๓ ๕ ๗๓ ๓ - 

๑๐ บานคอกหม ู ๓๐๐ ๙ ๓๕ ๕๐๐ ๔๐๐ - ๔๐ ๒๐ - 
รวม ๑,๒๐๑ ๒๐๙ ๒๐๘ ๕,๑๔๓ ๓,๗๑๙ ๑๑๙ ๗๖๕ ๒๔๐ ๑๐,๓๕๐ 
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 ๒.๓  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
          (๑) การพาณิชย์ 

การพาณิชย์ ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ รวม 
๑.ธนาคาร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๒.บริษัท   -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๓.หางหุนสวนจ ากัด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๔.รานขายของช า ๔ ๘ ๓ ๓ ๔ ๖ ๓ ๘ ๓ ๘ ๕๐ 
๕.โรงแรม  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๖.สถานพยาบาลเอกชน/คลินิก  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๗.สถานีบริการน้ ามัน - ๑ -  ๑ - - -  - - ๒ 
๘.ศูนย์การคา/หางสรรพสินคา  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - 
๙.ตลาดสด  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๐.โรงฆาสัตว์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๑.รานอาหาร  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๒.รีสอร์ท/เกสเฮาส์  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๓.หอพัก  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๔.รานเสริมสวย  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
๑๕.รานขายยา  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 
 

 (๒)  กลุ่มอาชีพ  

หมูบาน 
อาชีพของราษฎรในพื้นที่ (ครัวเรือน) 

ท าไร ท า
สวน 

ท า
นา 

เลี้ยง
สัตว ์

ประมง คาขาย รับจาง รับ
ราชการ 

บริษัท
โรงงาน 

วางงาน ประกอบ
อาชีพอ่ืน 

รวม 
(ครัวเรือน) 

หมูที่ ๑ ๒ ๔ ๘๑ ๑๘ ๑ ๒ - ๗ - - - ๑๑๕ 
หมูที่ ๒ ๓๐ - ๗๖ ๒๔ - ๑๐ - ๑๐ - - - ๑๕๐ 
หมูที่ ๓ - - ๙๐ ๒๑ ๑๐ ๖ ๕ ๑ - - - ๑๓๓ 
หมูที่ ๔ - - ๗๐ ๑๒ - ๔ ๕ ๖ - - - ๙๗ 
หมูที่ ๕ ๑ - ๔๘ ๑๐ - ๔ ๓ - ๒ - - ๖๘ 
หมูที่ ๖ - - ๗๗ ๒๕ - ๕ ๑๗ ๔ - ๑๐ - ๑๓๘ 
หมูที่ ๗ - - ๘๐ ๘ - ๒ ๓ - - - - ๙๓ 
หมูที่ ๘ - - ๖๐ ๑๐ - ๓ ๑๐ ๙ ๙ - - ๑๐๑ 
หมูที่ ๙ - - ๙๐ ๑๘ - ๓ ๒ ๓ - ๔ - ๑๒๐ 
หมูที่ ๑๐ - - ๑๖๐ ๑๒ - ๖ - ๑๒ - - - ๑๙๐ 

รวม ๓๓ ๔ ๘๓๒ ๑๕๘ ๑๑ ๔๕ ๔๕ ๕๒ ๑๑ ๑๔ - ๑๒๐๕ 

 
๓. สภาพทางสังคม 

๓.๑ การศึกษา 
-ดานการศึกษา 

ต าบลดอนมัน  มีหนวยงานในการใหบริการดานการศึกษา  ดังตอไปนี้ 
 

-   โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน   ๔ แหง 
-   โรงเรียนขยายโอกาส ม.๑-๓ จ านวน   ๑ แหง 
-   ท่ีอานวารสาร จ านวน   ๑๒ แหง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน   ๒ แหง   
-   กศน.ต าบล จ านวน   ๑ แหง   
-   หอกระจายขาว จ านวน ๑๔ แหง   
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ชื่อโรงเรียน  ชื่อผู้อ านวยการ จ านวนนักเรียน (ปี ๒๕๕๙) 
รวม  (คน) 

ก่อนประถม ป.๑ – ป.๖ ม.๑ - ๓ 
๑.  โรงเรียนวัดปลักแรต นายวงศกร  คงอินทร์ ๓๑ ๑๐๕ - ๑๓๖ 
๒.  โรงเรียนชองแมวพิทยา นายบุญธรรมยม  ยมนัตถ์ ๓๑ ๙๒ ๘๗ ๒๑๐ 
๓.  โรงเรียนสระประดู นายโกมิน  บุญมา ๒๓ ๙๖ - ๑๑๙ 
๔.  โรงเรียนดอนใหญพัฒนา - ๙ ๒๔ - ๓๓ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน (ปี๒๕๕๙) 
๑.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู ๕๑ 
๒.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก ๔๗ 
 
๓.๒ สาธารณสุข 
 
               ต าบลดอนมัน  มีสถานพยาบาลจ านวน  ๑  แหง  คือ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลคอกหมู  ต้ังอยูท่ี 
บานคอกหมู  หมูท่ี ๑๐  ต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   มีเจาหนาท่ีจ านวน     ๗   คน  คอย
ใหบริการแกประชาชน 
 การบริการดานสาธารณสุขต าบลดอนมัน    นับไดวาอ านวยความสะดวกใหแกประชาชนไดอยางท่ัวถึง   ซึ่ง
นอกจากประชาชนจะเขารับบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลคอกหมูแลว   ยังสามารถเขารับบริการไดท่ี
โรงพยาบาลอ าเภอประทาย   เนื่องจากเสนทางการคมนาคมสะดวก   นอกจากนี้แลว   อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุก
หมูบาน  ท้ัง  ๑๐  หมูบานท าหนาท่ีในการดูแล  ปูองกันและแกไขปัญหาโรคติดตอในชุมชน สงเสริมและพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

- อัตราการมีและใชสวมราดน้ า       รอยละ  ๑๐๐  
- ศูนย์  ศสมช.  ประจ าหมูบาน    จ านวน   ๑๐ แหง  

 
บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคอกหมู 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
๑ นางจุรีย์    สุขจิตร ผอ.รพสต.คอกหมู ๐๙๗-๓๔๑๕๕๓๘ 
๒ นางสาวสุชาดา  วิไลรัตน์ จพง.สส. ๐๘๖-๐๙๐๙๑๐๖ 
๓ นายปรีชา           แดนไธสง จพง.สส. ๐๘๗-๘๗๔๔๘๒๙ 
๔ นางสาวสุพัตรา  มารศรี จพง.สส. ๐๘๐-๑๖๕๘๙๘๖ 
๕ นางรังสรรค์       อาษานอก พนักงานผูชวยงานอนามัย ๐๘๖-๒๔๙๒๗๒๑ 
๖ นางสาวเกษร     มาตย์นอก ผูชวยงานอนามัย ๐๘๒-๑๑๙๓๑๒๖ 
๗ นางล าดวน        ศรียางนอก คนงาน ๐๘๙-๒๘๕๔๘๑๙ 
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ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวน อสม. ชื่อ –สกุล 
(ประธาน อสม.) 

หมายเลขโทรศัพท์ 
(ประธาน อสม.) 

๑ บานหนองออ ๑๓ นางวร            ทุงไธสง ๐๘๕-๖๓๘๗๑๐๐ 
๒ บานชองแมว ๑๑ นางส ารอง     จันดาหัวดง ๐๘๕-๖๑๓๕๗๒๑ 
๓ บานปลักแรต ๑๓ นางทองยุน    สุวรรณวงศ์ ๐๘๙-๕๘๕๐๑๘๐ 
๔ บานดอนส้ัน ๑๐ นายสัมฤทธิ์    ค ายาง ๐๘๓-๙๖๐๑๐๗๙ 
๕ บานโนนเขวา ๗ นางสมหมาย   ทับสกุล                  - 
๖ บานหนองยาง ๑๔ นางสาคร       จันทร์ค าวงษ์ ๐๘๗-๘๗๖๓๓๑๙ 
๗ บานโนนสมบูรณ์ ๑๑ นางหนูพันธ ์  จันทิชัย ๐๘๐-๑๗๑๙๒๖๔ 
๘ บานดอนใหญ ๙ นางทองพูน   บุราณรมย์ ๐๘๖-๒๖๔๗๙๕๖ 
๙ บานล้ินฟูา ๑๓ นางละมุล      นาเมืองรักษ์ ๐๘๔-๘๓๓๘๒๖๙ 

๑๐ บานคอกหมู ๘ นางล าดวน    ศรียางนอก ๐๘๙-๒๘๕๔๘๑๙ 
 
๓.๓ การสังคมสงเคราะห์ 
       ข้อมูลสวัสดิการเบีย้ยังชีพผู้สงูอายุ 

-  จากการส ารวจขอมูลของ อบต.ดอนมัน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  ผูไดรับเบี้ยยังชีพแลว  ๖๗๔   คน  
ผูสูงอายุท่ียังไมไดรับเบี้ยยังชีพ – คน  
      ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

-  จากการส ารวจขอมูลของ อบต.ดอนมัน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  ผูไดรับเบี้ยยังชีพแลว  ๑๖๔   คน  
ผูสูงอายุท่ียังไมไดรับเบี้ยยังชีพ – คน 
      ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

- จากการส ารวจขอมูลของ อบต.ดอนมัน  เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙   ผูไดรับเบี้ยยังชีพแลว      ๔   คน  
ผูสูงอายุท่ียังไมไดรับเบี้ยยังชีพ – คน 
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๔. ระบบบริการพื้นฐาน 
     ๔.๑ การคมนาคมขนส่ง 
            การคมนาคม ของต าบลดอนมัน  มีถนนสายหนองเรือ-หนองบัววงษ์  เช่ือมตอกันกับถนนสายชุมพวงประทาย เพื่อเขาถึงตัวอ าเภอประทาย  
 การคมนาคมภายในต าบลดอนมัน   มีถนนทองถิ่นที่เช่ือมระหวางหมูบานอยางสะดวก  ไมมีการบริการรถโดยสารประจ าทาง   ประชาชนสวนใหญเดินทางเขาตัวอ าเภอประทาย  โดย
รถสวนตัว   หรือโดยสารไปกับรถรับสงนักเรียนในชวงเชาเวลาประมาณ  ๐๗.๐๐ น.   

       

ที่ ประเภทถนน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ ม.๗ ม.๘ ม.๙ ม.๑๐ 
จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(km

) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ าน
วน  

(สาย
) 

ระยะท
าง  
(ม.) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านว
น  

(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านวน  
(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

จ านว
น  

(สาย) 

ระยะ
ทาง  
(ม.) 

๑ ถนนในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวง 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนหินคลุก 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 -  
     - 
     - 

  
 
- 
- 
- 

 
 

๓ 
- 
- 

 
 

๑.๓
๐ 
- 
- 

๒ ถนนในความรับผิดชอบ
ของทองถิ่น 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนหินคลุก 

 
 

๓ 
 

- 
๔ 

 
 
๖๕๐ 
 
- 
๑๙๓
๖ 

  
 

๕ 
 
- 
๓ 

 
 

๖๗๒ 
 
- 

๑๐๕
๐ 

 
 

๘ 
 
- 
๖ 
 

 
 
๒๔๒
๘ 
 
- 
๙๕๕ 

 
 

๔ 
 
- 

๑๑ 

 
 

๔๗๐ 
 
- 

๑๖๘๖ 

 
 

๕ 
 
- 
๖ 

 
 

๓๓๕ 
 
- 

๙๒๙ 

 
 

๗ 
 
- 
๓ 

 
 

๑๐๕
๐ 
 
- 

๖๑๖ 

 
 

๖ 
 
- 
๑ 

 
 

๙๓๖ 
 
- 

๒๘๐ 

 
 
๒ 
 
- 
๒๔๐ 

 
 

๒๔๐ 
 
- 

๓๕๑๐ 

 
 

๕ 
 
- 
๒ 

 
 

๘๑๑ 
 
- 

๖๐๐ 

 
 

๑๐ 
 
- 
๔ 

 
 

๔๓๙๖ 
 
- 

๒๒๖๕ 

๓ ถนนความรับผิดชอบ
ของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
-ถนนคอนกรีต 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 

- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
 -  
     - 
     - 

  
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
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 ๔.๒  การไฟฟ้า 
ที่ ไฟฟูาสาธารณะ ม.๑ 

จ านวน 
(สาย/

ครัวเรือน) 

ม.๒ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๓ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๔ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๕ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๖ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๗ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๘ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๙ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

ม.๑๐ 
จ านวน 

(สาย/ครัวเรือน) 

๑ ถนนในหมูบานที่ไมมี
ไฟฟูาสาธารณะ 

- - - - - - - - - - 

๒ ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟูาใช - - - - - - - - - - 

    

  ๔.๓  การประปา  
หมู่ที่ 

 
ชื่อบ้าน ปีที่ก่อสร้าง ระบบประปา ชื่อแหล่งน้ า ปริมาณน้ า/ ปี พิกัดที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ 

๑ บานหนองออ 
   -คุมหนองออ 
   -คุมโคกใหญ 

 
๒๕๓๘ 
๒๕๕๑ 

 
แบบหอถังสูงโยธาธิการ 
แบบหอถังสูงโยธาธิการ 

 
หนองออ 
น้ าใตดิน 

๗๗,๕๐๐  ลบ.ม. 

 
๔๘P๒๖๕๖๖๒ 
๔๘P๒๖๖๘๒๖ 
 

๒ บานชองแมว 
 

๒๕๕๑ แบบหอถังสูงแบบกรมโยธา หนองชองแมว ๒๐๗,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๑๗๘๘ 

๓ บานปลักแรต 
 

๒๕๔๓ แบบถังเชมเปญ หนองปลักแรต ๖๑๙,๗๒๑ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๘๒๒๐ 

๔ บานดอนสั้น 
 

๒๕๓๗ แบบกรมโยธา น้ าใตดิน ๓๐,๔๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๖๔๗๓ 

๕ บานโนนเขวา 
 

๒๕๔๐ แบบถังแชมเปญ หนองจระเข ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๔๒๕๙ 

๖ บานหนองยาง 
 

๒๕๓๗ แบบกรมโยธา หนองชองแมว ๒๐๗,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๑๗๗๙ 

๗ บานโนนสมบูรณ์ 
 

๒๕๔๒ แบบกรมโยธา หนองกุดปลาหมอ ๔๐๔,๔๙๙ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๔๒๐๕ 

๘ บานดอนใหญ 
 

๒๕๔๐ แบบถังแชมเปญ หนองชองแมว ๒๐๗,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๑๗๘๒ 

๙ บานลิ้นฟูา ๒๕๔๐ แบบถังแชมเปญ หนองจระเข ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๔๒๕๙ 
๑๐ บานคอกหมู 

 
๒๕๔๐ แบบถังแชมเปญ หนองจระเข ๓๖,๐๐๐ ลบ.ม. ๔๘P๒๖๔๒๕๙ 
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 ๔.๔ โทรศัพท์  
 หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะ

(แห่ง) 
จ านวนสถานีโทรคมนาคม

(แห่ง) 
๑ บานหนองออ ๑ - 
๒ บานชองแมว - - 
๓ บานปลักแรต ๒ - 
๔ บานดอนส้ัน ๑ - 
๕ บานโนนเขวา ๒ - 
๖ บานหนองยาง ๒ - 
๗ บานโนนสมบูรณ์ - - 
๘ บานดอนใหญ ๑ - 
๙ บานล้ินฟูา - ๒ 

๑๐ บานคอกหมู ๒ - 
รวม ๑๑ ๒ 

 

 
 ๔.๕ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 

   ข้อมูลแหล่งน้ าที่ส าคัญ (แหล่งน้ าธรรมชาติ / สร้างขึ้น) 
 
 ๑ .  หนองออ        ขนาด  ๒๘   ไร   หมูที่ ๑      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 ๒ .  หนองปูุตา         ขนาด    ๕     ไร   หมูที่ ๑      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษต
 ๓.   หนองหูลิง         ขนาด   ๘      ไร   หมูที่ ๑      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๔ .  หนองไอตู         ขนาด   ๑     ไร   หมูที่ ๑       ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๕ .  หนองชองแมว    ขนาด  ๑๙๐    ไร  หมูที่ ๒       ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๖ .  หนองเรือนอย    ขนาด    ๑๗  ไร หมูที่ ๒      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๗ .  หนองกุดเวียน     ขนาด    ๒๐  ไร หมูที่ ๒      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๘ .  หนองปลักแรต   ขนาด   ๒๕๔  ไร หมูที่ ๓       ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๙ .  หนองอุม      ขนาด ๓๕    ไร หมูที่ ๓       ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๐ . หนองโพธ์ิ      ขนาด ๓    ไร หมูที่ ๓         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๑ . หนองตาโวน    ขนาด  ๒๐  ไร หมูที่ ๓         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๒ . หนองบักตู     ขนาด ๑๔    ไร หมูที่ ๔         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๓ . หนองโจน     ขนาด ๑๙    ไร หมูที่ ๔         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๔ . หนองแสง     ขนาด     ๒   ไร หมูที่ ๔         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๕ . หนองหมู     ขนาด    ๓    ไร หมูที่ ๕         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๖ . หนองยาง    ขนาด     ๓  ไร หมูที่ ๖         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๗ . หนองกุดปลาหมอ   ขนาด  ๑๖๒  ไร  หมูที่ ๗         ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๑๘ . หนองดอนใหญ     ขนาด   ๓๒  ไร  หมูที่ ๘      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 ๑๙ . หนองเลิงบอ        ขนาด   ๓๕  ไร  หมูที่  ๙      ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
 ๒๐ . หนองส าโรง         ขนาด   ๒๓  ไร  หมูที่ ๑๐   ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 ๒๑. หนองจระเข         ขนาด   ๓๙  ไร  หมูที่ ๑๐     ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
 ๒๒ . หนองเบน          ขนาด   ๓๘  ไร  หมูที่ ๑๐     ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
            ๒๓. หนองสระ       ขนาด   ๑๐    ไร   หมูที่ ๑๐     ใชในการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร  
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๕.   ข้อมูลอ่ืน ๆ 
๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
- ทรัพยากรดิน ลักษณะดินสวนใหญเป็นดินรวนปนทราย  และบางแหงเป็นดินเค็ม  มีศักยภาพปานกลาง  

ตองปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินบางแหง 
- ทรัพยากรน้ า  ในเขตพื้นท่ีมีทรัพยากรน้ า  ดังนี้ 
 

๑.  หนองออ          
๒.  หนองปูุตา          
๓.  หนองหูลิง          
๔.  หนองไอตู          
๕.  หนองชองแมว      
๖.  หนองเรือนอย     
๗.  หนองกุดเวียน     
๘.  หนองปลักแรต   
  
- ทรัพยากรป่าไม้      

๙.  หนองอุม 
๑๐.  หนองโพธ์ิ  
๑๑.  หนองตาโวน  
๑๒.  หนองบักตู  
๑๓.  หนองโจน 
๑๔.  หนองแสง 
๑๕.  หนองหมู 
๑๖.  หนองยาง 
 
                         

๑๗. หนองกุดปลาหมอ  
๑๘. หนองดอนใหญ  
๑๙. หนองเลิงบอ  
๒๐.หนองส าโรง   
๒๑.หนองจระเข    
๒๒.หนองเบน  
๒๓.หนองสระ 

สภาพปุาของต าบลดอนมันมีพื้นท่ีปุาจ านวนนอย  สวนใหญจะเป็นท่ีสาธารณะประโยชน์  เกษตรกรจะเล้ียง
สัตว์และหาอาหารปุา (เห็ด)  ในชวงฤดูฝน  และสวนหนึ่งเกษตรกรจะใชพื้นท่ีในการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในการปลูกผัก 
ปลูกหมอนเล้ียงไหม  และปลูกไมโตเร็วเพื่อใชสอยในครัวเรือน  เชน  สะเดา  ยูคาลิปตัส 

๕.๒ มวลชนจัดต้ัง 
-   ลูกเสือชาวบาน ๒  รุน จ านวน  คน 
-   ไทยอาสาปูองกันชาติ -  รุน จ านวน - คน 
-   กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ -  รุน จ านวน - คน 
-   สมาชิก  อปพร. ๒  รุน จ านวน ๕๐ คน 
     

๕.๓ อุณหภูมิ 
อากาศหนาวที่สุด  เดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกปี 
อุณหภูมิต่ าท่ีสุด  ๑๕  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  ๔๒  องศาเซลเซียส 
อากาศรอนท่ีสุด  เดือน เมษายน พฤษภาคม  

๕.๔ การต้ังถ่ินฐาน 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวต าบลดอนมัน  จะต้ังถิ่นฐานอยูกันเป็นกลุม ๆ  บนที่ดอนติดแหลงน้ าโดย

อยูกันในระบบเครือญาติ  มีความเป็นอยูเรียบงาย  นับถือผูอาวุโสกวา  ราษฎรสวนใหญเป็น     คนด้ังเดิมของทองถิ่น  
บางก็อพยพมาจากจังหวัดอื่น  เชน  จังหวัดอุบล,ขอนแกน,มหาสารคาม 
๕.๕ สถาบันและองค์การศาสนา  
 

-   วัด จ านวน ๑๑ แหง 
-   ส านักสงฆ์ จ านวน ๑ แหง 
-   มัสยิด จ านวน - แหง 
-   ศาลเจา จ านวน - แหง 
-   โบสถ์คริสต์ จ านวน - แหง 
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ข้อมูลด้านการศาสนา 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด/ส านักสงฆ์ ปีที่จัดต้ัง ชื่อเจ้าอาวาส 
จ านวน
พระ 
(รูป) 

จ านวน
เณร 
(รูป) 

จ านวน
แม่ชี 
(รูป) 

รวม 

๑ บานหนองออ วัดจตุพรรณวนา
ราม 

๒๕๒๘ พระครูสุมนธรรม
ประพัฒน์ 

๖ - - ๖ 

๒ บานชองแมว วัดปุาหนองโมง ๒๕๓๕ พระครูโสภิศ เกติยานุ
รัตน์ 

๔ - - ๔ 

๓ บานปลักแรต วัดบานปลักแรต ๒๔๙๕ หลวงพอเหงา  นน.ทส
โร 

๒ - - ๒ 

๔ บานดอนสั้น วัดศิริมงคลวนาราม ๒๕๔๙ หลวงพอสรอย  พลยา
โน 

๓ - - ๓ 

วัดปุาดอนตะวัน 
 

๒๕๕๕ หลวงพอทอง ๒ - - ๒ 

๕ บานโนนเขวา วัดใหมไชยมงคล 
 

๒๔๙๕ หลวงพอพันธ์ ๒ - - ๒ 

๖ บานหนองยาง วัดชองแมว-หนอง
ยาง 

๒๔๙๘ พระวิชัย   ไกรมณี ๓ - - ๓ 

๗ บานโนนสมบูรณ์ วัดบานโนนสมบูรณ์ 
 

๒๔๙๙ หลวงพอมี ๒ - - ๒ 

๘ บานดอนใหญ วัดสวางอารมณ์ ๒๕๙๘ หลวงพอเสถียร  ธี
ระภิญโย 

๑ - - ๑ 

๙ บานลิ้นฟูา วัดโนนลิ้นฟูา 
 

๒๔๘๓ พระสังเวียน  สุตเขสิโน ๒ - - ๒ 

๑๐ บานคอกหมู วัดสระประดู ๒๔๘๐ พระอาจารย์พูนศักด์ิ   
พุทธญาโณ 

๒ - - ๒ 

วัด วัดปุาคอกหมู ๒๕๓๕ พระอาจารย์ลี   อัตตะ
ทันโต 

๗ - ๓ ๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓๖ - ๓        
๓๙ 
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๕.๕ ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  พิธีกรรม  อิทธิพลทางความคิด 

ชาวบานต าบลดอนมัน  มีขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ ท่ีดีงามและเช่ือถือสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษสูลูกหลาน   ในปัจจุบัน  ศาสนาพุทธเป็นศาสนาท่ีชาวต าบลดอนมันเคารพนับถือ  ราษฎรจะใหความ
เคารพผูอาวุโสและผูน า  โดยมีประเพณีทางศาสนาของชาวอีสานครบท้ัง  ๑๒  เดือนเรียกวา  ฮีต ๑๒  คอง ๑๔ ดังนี้ 

ฮีต  ๑๒  มี
ดังนี้ 

   

เดือนอาย ประเพณีมนต์พระสงฆ์เขากรรม เดือนเจ็ด ประเพณีไหวปูุตาบาน(บุญเบิกบาน) 
เดือนยี่ ประเพณีบุญคุณขาว เดือนแปด ประเพณีบุญเขาพรรษา 
เดือนสาม ประเพณีบุญขาวจี่ เดือนเกา ประเพณีบุญขาวประดับดิน 
เดือนส่ี ประเพณีบุญพระผเวส เดือนสิบ ประเพณีบุญขาวสารท 
เดือนหา ประเพณีสงกรานต์ และขึ้นบานใหม เดือนสิบเอ็ด ประเพณีบุญออกพรรษา 
เดือนหก ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือนสิบสอง ประเพณีกฐิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แตปัจจุบัน

สังคมชนบทไดเปล่ียนแปลงไปโดยไดรับคานิยมและความเช่ือประเพณีของสังคมเมือง  มาใชจึงไมเครงครัดในฮีตและ
คองมากนัก  และบางประเพณีไมไดท าเป็นประจ าก็อาจจะสูญหายไปบาง 

นอกจากประเพณีท่ีไดไดสืบทอดตอจากบรรพบุรุษแลว   การเป็นอยูก็ไดเปล่ียนแปลงไป เชน การแตงตัว  
ผูหญิงมีการสวมใสกางเกงมากขึ้น  การหุงหาอาหารก็จะเป็นอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารจานดวน   เป็นตน  การ
ประกอบอาชีพเปล่ียนไปจากการท ามาหากินเป็นการท ามาคาขาย  การถือครองท่ีดินมีแนวโนม ลดลง 

5.6 ศาสนา /สิ่งยึดเหนี่ยว /ความเชื่อ 
ศาสนา 
ประชาชนในต าบลดอนมัน  รอยละ ๙๙   นับถือศาสนาพุทธ  แตละหมูบานไดสรางวัดเกือบ   ทุกหมูบาน  และ

มีบางหมูบานก็จะมีส านักสงฆ์  เพิ่มข้ึน 
สิ่งยึดเหนี่ยว  
ไดแก  พระมหากษัตริย์  ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา  ประเพณีบูชาผูท่ีท าคุณงามความดีแกประเทศชาติ  เชน  ทาว

สุรนารี  และใหความเคารพนับถือผูท่ีอาวุโส  เชน  ปูุ  ยา   ตา  ยาย  ผูแกผูเฒา   ผูน าหมูบาน ผูน าทางศาสนา 
ความเชื่อ 
ชาวต าบลดอนมันยังมีความเช่ือเรื่องเวรกรรม  บาป บุญ  เรื่องเรนลับและคาถาอาคม  ภูตผีปีศาจอยู  เชน  มี

หมอน้ ามนต์  การท าบุญปูุตาบาน บุญบั้งไฟ  บุญบูชาขาว  ท าบุญเบิกบาน  การรักษาดวยการร าทรง  
     
 

คอง  ๑๔  มีดังนี้  
๑.   บุญผาปุา ๘.   การเล้ียงแมนางดง 
๒.   บุญแหขาวพันกอน ๙.   การเลนแมนางกวัก 
๓.   บุญแหดอกไม ๑๐. เทศน์พญาคันคาก 
๔.   บุญแจกขาว ๑๑. สวดคาถาปลาขอ 
๕.   บุญพรรษาคาง ๑๒. การเลนโยนครกโยนสาก 
๖.   การเล้ียงผีตาแฮก ๑๓. การเลนแมนางของ 
๗.   การแหนางแมว ๑๔. ประเพณีลงแขก 
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ส่วนที่ ๒ 

 
  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 

๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

 ผลการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  ในรอบปีท่ีผานมา  (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ )              ได
ด าเนินการตามขอบัญญัติต าบล มีการเพิ่ม/ปรับแผน  เพื่อใหสามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่ง
จากผลการด าเนินการพัฒนา  ไดสรางอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจระดับฐานราก  ของหมูบาน/ชุมชน ไดดีขึ้น  และ
สามารถบรรเทาความเดือดรอนแกประชาชนท่ีประสบปัญหาภัยแลง   สรางความพึงพอใจแกประชาชนไดเป็นอยางดี  
ซึ่งในปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ จะเนนการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค  โดยเฉพาะแหลงน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ 
และฟื้นฟูสงเสริมและรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหยั่งยืน  ตามแนวนโยบายของนายกองค์การบริการ
สวนต าบลดอนมัน ท่ีไดแถลงไวตอสภาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน 

 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ผลปรากฏวา โครงการ /กิจกรรม ในปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ท่ีไดปฏิบัติมาสามารถปฏิบัติไดดีแตยังไม
ครอบคลุมทาง       ดานปริมาณ  เนื่องจากสภาพพื้นท่ีของต าบลดอนมัน  มีพื้นท่ีใหญ และมีเสนทางคมนาคม หลาย
เสน โดยเสนทางหลักนั้นมีระยะทางยาว มีแหลงน้ าท่ีรองรับปริมาณน้ ายังไมเพียงพอการอุปโภค และไมสามารถน าน้ า
จากล าน้ าสายหลักมากักเก็บเพื่อใชประโยชน์อยางเต็มท่ี ในบางหมูบาน ในชวงฤดูฝนท่ีมีน้ าหลาก ซึ่ง อยูใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  ซึ่งเป็นความเรงดวนล าดับตน ฉะนั้นในรอบปีท่ีผานมา จึงเห็นไดวาผล
การพัฒนาไดรับการอุดหนุนจากสวนกลางเพิ่มเติมจากขอบัญญัติโดยการประสานงานจากผูบริหาร และผูมีสวน
เกี่ยวของมากพอสมควร โดยเฉพาะดานแหลงน้ า และโครงการ/กิจกรรมอื่นๆท่ีเป็นโครงการบริการสาธารณะ ตาม
ยุทธศาสตร์ ในแตละดาน จ าแนกไดดังนี้ 

 
งบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 

อบต.ดอนมัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการขุดคลองสงน้ าจากหนองออ ตามริมถนนปูุตา-คลองอีสานเขียวบานหนองออ ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการปรับปรุงทางน้ าลนบานชองแมว ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. โครงการขุดคลองสงน้ าจากหนองออ (หนองออ - ดอนสั้น) คุมโนนมวง ๑๐๐,๐๐๐ 
๔. โครงการกอสรางประตูปิดเปิดน้ า(หนองสี่เหลี่ยม) ถนนด าบานดอนสั้น ๑๐๐,๐๐๐ 
๕. โครงการขุดคลองไสไกจากโคกปุาชา-คลองอีสานเขียว ๑๐๐,๐๐๐ 
๖. โครงการขุดคลองเชื่อมระหวางกุดเวียน-กุดปลาหมอ ๑๐๐,๐๐๐ 
๗. โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ๒๐,๐๐๐ 
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว - 
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รวม ๗ กิจกรรม/โครงการ ๖๒๐,๐๐๐ 

 ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการเย่ียมบานเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ 
๒. โครงการพัฒนาบุคลากรทางดานการศึกษา ๕,๐๐๐ 
๓. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๐,๐๐๐ 
๔. โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา ๕๓๒,๐๐๐ 
๕. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ ศูนย์ ๑๘๖,๒๐๐ 
๖. โครงการบัณฑิตนอย ๒๐,๐๐๐ 
๗. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๐,๐๐๐ 
๘. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๑,๘๕๒,๐๐๐ 
๙. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๘๔๒,๗๐๐ 

รวม ๙ กิจกรรม/โครงการ ๓,๕๘๒,๙๐๐ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการพันธ์ุปลาเพ่ือประชาชน ๒๕,๐๐๐ 
๒. โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลดอนมัน ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ๔๕,๐๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๑๕๐,๐๐๐ 
๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๕๐,๐๐๐ 
๓. จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ ๙๗๘,๐๐๐ 
๔. โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองค์ราชัน ๕๐,๐๐๐ 
๕. จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูปุวยเอดส์ ๒๔,๐๐๐ 
๖. จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ ๔,๖๕๑,๒๐๐ 
๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอ าเภอ ๑๒๕,๐๐๐ 
๘. โครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่พรอมบริการ ๒๐,๐๐๐ 
๙. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ๑๐,๐๐๐ 
๑๐. โครงการดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ๒๐,๐๐๐ 
๑๑. โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ๒๐,๐๐๐ 
๑๒. อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปุวยเอดส์ ๑๕,๐๐๐ 

รวม ๑๒  กิจกรรม/โครงการ ๖,๑๑๓,๒๐๐ 
 
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอนมัน ๓๐,๐๐๐ 
๓. โครงการสงเคราะห์มารดาและเด็กแรกเกิดที่ยากจน ๑๐,๐๐๐ 
๔. โครงการเขารวมกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๖๐,๐๐๐ 
๕. โครงการปูองกันและรณรงค์ แกไขปัญหาโรคติดตอ ๓๐,๐๐๐ 
๖. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ๒๐,๐๐๐ 
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รวม  ๖ กิจกรรม/โครงการ  ๒๕๐,๐๐๐ 

 
 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. อุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอ ๕๐,๐๐๐ 
๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดินสายโนนกระสัง-นานายส ารวย ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายบานนายเลื่อน ชัยลิ้นฟูา -บานนายทองค า ฤทธิพิษ ๑๐๐,๐๐๐ 
๔. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายหนาวัดปลักแรต-บานโนนสมบูรณ ์ต.ละหานปลาคาว ๑๐๐,๐๐๐ 
๕. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกตอจากถนนคอนกรีตเสนตะวันออกหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ 
(สายสวนนายทองดี เวียงสีมา - นานางปูน ไลไธสง)   
๖. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบานนายสุดใจ มโนรมย์ -ถนนด าบานโนนเขวา ๙๐,๐๐๐ 
๗. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายดอนใหญ-ชองแมว ๑๔๐,๐๐๐ 
๘. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายถนนด า - หนองจระเข ๑๐๐,๐๐๐ 
๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบานนางถวิล จิตต์นอก- วัดจตุพรรณวนาราม ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสมบูรณ์ - หนาวัดชองแมวหนองยาง ๑๐๐,๐๐๐ 
๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุมดอนสวรรค ์ ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายนพชัย สะแกทอง -บานนายโพธ์ิศรี หีบไธสง ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๓. โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปา ๒๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ กิจกรรม/โครงการ ๑,๖๘๐,๐๐๐ 
 
๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา ๑๐,๐๐๐ 
๒. โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในเทศกาลเขาพรรษา/ ๔๐,๐๐๐ 
๓. โครงการรวมงานกาชาดประจ าปี ของดีอ าเภอ ๙๐,๐๐๐ 
๔. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และ ๑๒๐,๐๐๐ 
๕. จัดท าโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับการจัดงานวันส าคัญตาง ๆ เชน งานรัฐพิธี ๓๐,๐๐๐ 
๖. อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอประทาย ตามโครงการงานกาชาดประจ าปี ของดีอ าเภอประทาย และงานบุญกุม
ขาวใหญ ๓๐,๐๐๐ 
๗. โครงการจัดการแขงขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ๑๐๐,๐๐๐ 
๘. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาประจ าหมูบาน ๕๐,๐๐๐ 
๙. รายการอุดหนุนกีฬาแหงชาติจังหวัดนครราชสีมา ๘๐,๐๐๐ 

รวม ๙  กิจกรรม/โครงการ ๕๕๐,๐๐๐ 
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๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ๑๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสรุปผลการด าเนินงานขององค์การ ๕,๐๐๐ 
๓. โครงการสนับสนุนการศึกษาแกคณะผูบริหาร ๑๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน ๑๐,๐๐๐ 
๕. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ๒๐,๐๐๐ 
๖. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผูบริหาร ส.อบต. ๒๐๐,๐๐๐ 
พนักงานและพนักงานจางขององค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน   

๗. กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเก่ียวกับการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ๑๕,๐๐๐ 
๘. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ๑๕,๐๐๐ 
๙. โครงการ big cleaning day ๐ 

รวม ๙  กิจกรรม/โครงการ ๓๙๕๐๐๐ 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการฝึกซอมแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน ๒๐,๐๐๐ 
๒. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง ๓๐,๐๐๐ 

๓. โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตาง ๆ ๓๐๐,๐๐๐ 
๔. โครงการกอสรางปูอมยามหนา อบต.ดอนมัน ๕๐๐๐๐ 

รวม ๔ กิจกรรม/โครงการ ๔๐๐๐๐๐ 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑.โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณะในเขต ๓๐,๐๐๐ 
๒.โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ๕๐,๐๐๐ 
๓.โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ๘๐,๐๐๐ 
รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๑๖๐,๐๐๐ 

รวม ๗๔ กิจกรรม/ โครงการทั้งหมด                  จ านวนเงินทั้งหมด ๑๓,๗๙๖,๑๐๐ 
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งบประมาณ ปี ๒๕๕๘ 
อบต.ดอนมัน 

  
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ

 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๐๐๐๐ 

๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ าจากสี่แยกยาโมไปทางทิศตะวันตก ๗๗๐๐๐ 

(บานนายบวรภัคร สิทธิศรีจันทร์ -บานนายบ ารุง หยุดไธสง)   

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ๙๗๐๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ๒๐๐๐๐ 

๒. โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕๐๐๐๐ 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถาน ๕๐๔๐๐๐ 

๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๑๗๕๒๐๐๐ 

๕. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ๑๐๐๐๐ 

๖. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนา ๑๙๑๘๐๐ 

๗. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๘๖๖๗๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๐๐๐๐ 

รวม ๘ กิจกรรม/โครงการ ๓๔๘๔๕๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ๒๐๐๐๐ 

๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๕๐๐๐๐ 

๓. โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองค์ราชัน ๕๐๐๐๐ 

๔. จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูปุวยเอดส์ ๑๒๐๐๐ 

๕. โครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่พรอมบริการ ๒๐๐๐๐ 

๖. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ๔๐๐๐๐ 

๗. โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและครอบครัว ๓๐๐๐๐ 

๘. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐๐๐๐ 

รวม ๘ กิจกรรม/โครงการ ๓๒๒๐๐๐ 
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๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ๑๕๐๐๐๐ 

๒. โครงการเขารวมกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๙๐๐๐๐ 

๓. โครงการปูองกันและรณรงค์ แกไขปัญหาโรคติดตอ ๔๐๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๒๘๐๐๐๐ 

๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายคุมโคกใหญ - โนนส าโรง ๙๘๐๐๐ 

๒. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายปลักแรต -บานเมืองไผ ๙๕๐๐๐ 

๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายบานนางเดือน บุไธสง - บานนายเพิ่ม ดานนา ๑๐๐๐๐๐ 

๔. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายหนาโรงเรียนวัดปลักแรต ๕๔๐๐๐ 

๕. โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากถนนด า - วัดปุาดอนตะวัน ๗๐๐๐๐ 

๖. โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากบานนางพิลาลักษณ์ พุกนอย - ถนนด า ๗๐๐๐๐ 

๗. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายขางวัดหนองยางชองแมว ๗๐๐๐๐ 

๘. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุกสายลิ้นฟูา -ล าสะแทด ๗๐๐๐๐ 

๙. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสานยสามแยกหลักดาน-หนองส าโรง ๗๐๐๐๐ 

๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุมใหญ - วัดปุาหนองโมง ๙๙๐๐๐ 

๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางพรรณี ทอนไธสง ๙๘๐๐๐ 

๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขางวัดบานโนนเขวา - ถนนด า ๙๙๐๐๐ 

๑๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานหนองยาง ๔๐๐๐๐๐ 

๑๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสมบูรณ์-หนาวัดชองแมวหนองยาง ๑๖๙๐๐๐ 

๑๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม - หนองโนนใหญ ๑๗๐๐๐๐ 

๑๖. โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบน้ าประปาหมูบาน ๓๐๐๐๐๐ 

๑๗. อุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอประทาย ๕๐๐๐๐ 

๑๘. โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ๔๒๐๐๐๐ 

รวม  ๑๘ กิจกรรม/โครงการ ๒๕๐๒๐๐๐ 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการรวมงานกาชาดประจ าปี ของดีอ าภอประทาย และงานบุญกุมขาวใหญประจ าปี ๒๕๕๘ ๙๐๐๐๐ 

๒. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผูสูงอายุประจ าปี ๒๕๕๘ ๑๐๐๐๐๐ 

๓. โครงการจัดงานแขงขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ครั้งที่ ๘ ๑๐๐๐๐๐ 

๔. อุดหนุนกีฬาแหงชาติจังหวัดนครราชสีมา ๕๐๐๐๐ 

๕. โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงค์บานชองแมว ๒๒๐๐๐๐ 
รวม ๕ กิจกรรม/โครงการ ๕๖๐๐๐๐ 
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๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ๑๐๐๐๐ 

๒. โครงการสรุปผลการด าเนินงานขององค์การ ๕๐๐๐ 

๓. โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน ๑๐๐๐๐ 

๔. โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ๑๕๐๐๐ 

๕. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ๒๐๐๐๐ 

๖. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับการจัดงานวันส าคัญตาง ๆ ๓๐๐๐๐ 

๗. โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.ดอนมัน ๙๐๐๐๐ 

๘. โครงการสงเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเก่ียวกับการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ๓๐๐๐๐ 

๙. โครงการ Big cleaning day ๑๐๐๐๐ 
๑๐. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผูบริหาร ส.อบต. พนักงานและพนักงานจาง
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน ๒๕๐๐๐๐ 

๑๑. โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี ๑๐๐๐๐๐ 

รวม ๑๑ กิจกรรม/โครงการ ๕๗๐๐๐๐ 

๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง ๓๐๐๐๐ 

๒. โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตาง ๆ ๓๐๐๐๐๐ 

๓. ปรับปรุงปูาย อบต.และปูายบอกทาง ๗๕๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๔๐๕๐๐๐ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณะในเขต ๓๐๐๐๐ 

๒. โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ๒๐๐๐๐ 

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ๕๐๐๐๐ 

รวมโครงการ  ๖๐ โครงการ                                                    รวมจ านวนเงิน ๘๒๗๐๕๐๐ 
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งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ 
อบต.ดอนมัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์การสานตอแนวทางพระราชด าริ 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการขุดลอกคลองจากคลองวังเย็น - หนองออ ๒๒๔,๐๐๐ 

๒. โครงการขุดลอกคลองสงน้ าบานปลักแรต ๒๗๘,๐๐๐ 

๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีตจากบานนางพุฒิ ค ายาง - บานนายสมจิตร แสนโครต ๑๓๐,๐๐๐ 

๔. โครงการขุดลอกหนองจระเข บานคอกหม ู ๑๒๓,๐๐๐ 

๕. โครงการขุดคลองสงน้ าจากหนองเบ็น หนองมน เขาหนองจระเข (ประปา)  ๑๗๘,๐๐๐ 

พรอมประตูปิด- เปิด และปรับปรุงถนนดินตลอดคลองสงน้ า 
 ๖. โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ๒๐,๐๐๐ 

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 รวม  ๖  กิจกรรม/โครงการ ๙๕๓,๐๐๐ 

๒ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาบานนายเคน สอนกลาง - ศาลากลางบาน ๑๖๒,๐๐๐ 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางจันทร์ ขุนภิรมย์ - สี่แยกศาลาประชาคม ๑๓๑,๐๐๐ 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงสีชุมชน - บานนายประมูล จันทร์ค าวงศ ์ ๑๑๗,๐๐๐ 

๔. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานโนนสมบูรณ์ - หนาวัดชองแมวหนองยาง ๓๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการเปลี่ยนทอสงน้ าประปาหมูบาน ๓๐๐,๐๐๐ 

๖. โครงการเปลี่ยนถังน้ าประปา ๓๒๐,๐๐๐ 

๗. โครงการกอสรางระบบประปาขนาดเล็ก อบต.ดอนมัน ๘๐,๐๐๐ 

๘. โครงการอุดหนุนการไฟฟูาสวนภูมิภาคอ าเภอประทาย ๑๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ ๑๕๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟูาเขาหนองจระเข ๖๐๐,๐๐๐ 

 รวม  ๑๐  กิจกรรม/โครงการ ๒๒๖๐,๐๐๐ 

๓.ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการรวมงานกาชาดประจ าปีของดีอ าเภอประทาย และงานบุญกุมขาวใหญประจ าปี ๒๕๕๙ ๙๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสงเสริมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผูสูงอายุ ประจ าปี ๒๕๕๙ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓. โครงการจัดการแขงขันกีฬาดอนมันเกมส์ ครั้งที่ ๙ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๒๙๐,๐๐๐ 
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๔.ยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเก่ียวกับการจัดงานวันส าคัญตาง ๑๐,๐๐๐ 

๒. โครงการสรุปผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน ๕,๐๐๐ 

๓. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการสงเสริมกิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเก่ียวกับการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ๑๕,๐๐๐ 

๕. โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ๑๐,๐๐๐ 

๖. โครงการ big cleaning day ๑๐,๐๐๐ 

๗. โครงการจัดท าภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๔๐๐,๐๐๐ 
๘. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของคณะผูบริการ ส.อบต. พนักงานและพนักงานจาง
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน ๒๐๐,๐๐๐ 

๙. โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน และขอบัญญัติตาง ๆ ๑๐,๐๐๐ 

๑๐. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต.ดอนมัน ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐ กิจกรรม/โครงการ ๗๐๐,๐๐๐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการศึกษา 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการแขงขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลดอนมัน ๓๐,๐๐๐ 

๒. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ๑๒,๐๐๐ 

๓. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศูนย์เด็ก) ๔๖๔,๐๐๐ 

๔. โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองศูนย์ ๑๘๑,๘๐๐ 

๕. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๙๐,๐๐๐ 

๖. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๑๖๗๖ 

๗. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลดอนมัน ๘๕๒,๐๐๐ 

๘. โครงการกอสรางที่พักรอรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู ๙๐,๐๐๐ 

๙. โครงการกอสรางที่พักรอรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก ๙๐,๐๐๐ 

รวม ๙ กิจกรรม/โครงการ ๑,๘๑๑,๔๗๖ 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการเกษตร 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาวพันธ์ุดี ๓๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอบรมการใชจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพลดตนทุนเกษตรกรรม ๙๘,๐๐๐ 

๓. โครงการปรับปรุงการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ 

๔. โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตว์ ๕๐,๐๐๐ 

รวม ๔ กิจกรรม/โครงการ ๑๙๘,๐๐๐ 
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๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. จัดสรรเบี้ยยังชีพใหแกผูปุวยเอดส์ ๑๒,๐๐๐ 

๒. โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลุมสตรีต าบลดอนมัน ๓๐,๐๐๐ 

๓. โครงการอบรมคายคุณธรรมเด็กและเยาวชนต าบลดอนมัน ๗๐,๐๐๐ 

๔. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๑๐๐,๐๐๐ 

๕. โครงการอบรมเยาวชนเธอคือความหวัง ๙๖,๐๐๐ 

๖. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ๕๐,๐๐๐ 

๗. โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ๗๗,๐๐๐ 

๘. โครงการ อบต.ดอนมันเคลื่อนที่พรอมบริการ ๒๐,๐๐๐ 

๙. โครงการคนหาบุคคลตนแบบตามหลักคานิยม ๑๒ ประการ ๘๘,๐๐๐ 

รวม ๙ กิจกรรม/โครงการ ๕๔๓,๐๐๐ 

๘.ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาสาธารณสุข 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานทุกหมูบาน ๑๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการเขารวมกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๙๐,๐๐๐ 

๓. โครงการรณรงค์และแกไขปัญหาโรคติดตอ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๒๘๐,๐๐๐ 

๙.ยุทธศาสตร์ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลส าคัญ ๓๐,๐๐๐ 

รวม  ๑ กิจกรรม/โครงการ ๓๐,๐๐๐ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 

๑. โครงการตรวจสอบรางวัดเขตที่สาธารณประโยชน์ในเขตต าบลดอนมัน ๕๐,๐๐๐ 

๒. โครงการจัดหาถังขยะประจ าหมูบาน ๑๖๐,๐๐๐ 

รวม ๒ กิจกรรม/โครงการ ๒๑๐,๐๐๐ 

            รวมโครงการ  ๕๗  โครงการ                                                          รวม  ๗,๒๗๕,๔๗๖ 
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งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ 

อบต.ดอนมัน 

  ๑.ยุทธศาสตร์การสานตอแนวทางพระราชด าริ 
 รายละเอียดโครงการ  งบประมาณ 

๑. โครงการกอสรางรองระบายน้ าจากบานนายประดิษฐ์ จรัญกลาง -บานนายมาลัย ภิญโญ ๗๖,๑๐๐ 
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ าจากบานนายปิ่น สุปะมา ถึงนานางจิดาภา วีระกุล ๑๔๖,๘๐๐ 
๓. โครงการรางระบายน้ าจากบานนายหลัน พลวิเศษ -บานนางอุไร ศรีชนะ ๑๗๑,๙๐๐ 
๔. โครงการสงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ ๓๐,๐๐๐ 

รวม  ๔  กิจกรรม/โครงการ ๔๒๔,๘๐๐ 
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการศึกษา   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย ๑๒,๐๐๐ 
๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์เด็ก) ๔๘๐,๒๐๐ 
๓. โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ๒ ศูนย์ ๑๘๑,๘๐๐ 
๔. โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕๐,๐๐๐ 
๕. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลดอนมัน ๑,๖๔๔,๐๐๐ 
๖. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลดอนมัน ๘๕๒,๐๐๐ 

รวม ๖ กิจกรรม/โครงการ ๓,๔๒๐,๐๐๐ 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการเกษตร   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑  กิจกรรม/โครงการ ๒๐,๐๐๐ 
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. จัดสรรเบ้ียยังชีพใหแกผูปุวยเอดส์ ๑๒,๐๐๐ 
๒. โครงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส ๓๐,๐๐๐ 
๓. โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลุมสตรีต าบลดอนมัน ๓๐,๐๐๐ 
๔. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ ๕๐,๐๐๐ 
๕. โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ๘๐,๐๐๐ 
๖. โครงการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด ๔๐,๐๐๐ 
๗. โครงการ อบต.ดอนมันเคล่ือนท่ีพรอมใหบริการประชาชน ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๗ กิจกรรม/โครงการ ๒๗๒,๐๐๐ 
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๕.ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาสาธารณสุข  

รายละเอียดโครงการ  งบประมาณ 
๑. โครงการเขารวมกองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนา ๙๐,๐๐๐ 
๒. โครงการปูองกันและรณรงค์แกไขปัญหาโรคติดตอ ๔๐,๐๐๐ 

รวม  ๒ กิจกรรม/โครงการ ๑๓๐,๐๐๐ 
๖.ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก(สายบานนายประดิษฐ์ จรัญกลางบานนางล าพู พิ
ลาพันธ์) ๑๐๙,๕๐๐ 
๒. โครงการกอสรางถนนหินคลุก(สายขางบานปลักแรต-หนองปลักแรต) ๖๗,๒๐๐ 
๓. โครงการกอสรางถนนหินคลุกสายสามแยกหนาวัดปลักแรต -ทางไปบานโนนสมบูรณ์ ต.ละหาน
ปลาคาว ๒๓๖,๘๐๐ 
๔. โครงการกอสรางถนนหินคลุก(สายหนาบานนายสมบูรณ์ บุญไธสง -หลังวัดล้ินฟูา ๙๕,๐๐๐ 
๕. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบานนายคูณ เกงเดช ไปสามแยกศาลปูุตา  ๓๐๑,๑๐๐ 
๖. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รื้อถอนถนนคสล.เดิมบริเวณสามแยกปูอมยาม อปพร.) ๕๒,๘๐๐ 
๗. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอจากสวนนางส ารี ค ายาง-ถนนลาดยาง อบจ.นม.
๑๗๓๐๘ ๒๔๑,๕๐๐ 
๘. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอจาก คสล.รอบหมูบาน-วัดชองแมวหนองยาง ๓๔๑,๓๐๐ 
๙. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายตอจากถนนคสล.หนาวัดชองแมวหนองยาง-บาน
โนนสมบูรณ์ ๒๐๘,๘๐๐ 
๑๐. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม-หนองโนนใหญ ๓๔๙,๖๐๐ 
๑๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสุดใจ แมนสอนลา-บานนายโพธิ์ศรี หีบไธ
สง ๙๙,๐๐๐ 
๑๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสาคร โพธิจักร-ทีนายชาลี จันทิชัย  ๒๓๙,๐๐๐ 
๑๓. โครงการวางทอสงน้ าประปาหมูบาน ๓๔๖,๔๐๐ 

รวม ๑๓ กิจกรรม/โครงการ ๒,๖๘๘,๐๐๐ 
๗.ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการรวมงานกาชาดประจ าปี ของดีอ าเภอประทายและงานบุญกุมขาวใหญประจ าปี ๒๕๖๐ ๙๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสงเสริมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และสัปดาห์วันผูสูงอายุ ประจ าปี ๒๕๖๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
๓. โครงการจัดการแขงขันกีฬา ดอนมันเกมส์ ๑๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๒๙๐,๐๐๐ 
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๘.ยุทธศาสตร์ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับการจัดงานวันส าคัญตางๆ ๒๐,๐๐๐ 
๒. โครงการสรุบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน ๑๐,๐๐๐ 
๓. โครงการวางและปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน ๒๐,๐๐๐ 
๔. โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๒๐๐,๐๐๐ 
๕. โครงการสงเสริมกิจกรรเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมเกี่ยวกับการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ ๓๐,๐๐๐ 
๖. โครงการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ๓๐,๐๐๐ 
๗. โครงการ big cleaning day ๑๐,๐๐๐ 
๘. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแกบุคลากรทองถิ่น ๑๐๐,๐๐๐ 
๙. โครงการจัดท าแผนพัฒนาต าบล แผนชุมชนและขอบัญญัติตางๆ ๑๐,๐๐๐ 
๑๐. โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ อบต.ดอนมัน ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐ กิจกรรม/โครงการ ๔๕๐,๐๐๐ 
๙.ยุทธศาสตร์ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการอบรมใหความรูเรื่องภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ ๔๐,๐๐๐ 
๒. โครงการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ ๓๐๐,๐๐๐ 
๓. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลส าคัญ ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๓ กิจกรรม/โครงการ ๓๖๐,๐๐๐ 
๑๐.ยุทธศาสตร์ดานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
๑. โครงการตรวจสอบรางวัดเขตท่ีสาธารณะในเขตพื้นท่ีต าบลดอนมัน ๕๐,๐๐๐ 
๒. โครงการจัดสรรท่ีดินสาธารณะแกผูยากไร ๑๐,๐๐๐ 
๓. โครงการ"รักน้ า รักปุา รักษาแผนดิน" ๕๐,๐๐๐ 
๔. โครงการรณรงค์และสงเสริมการลดปริมาณขยะการท้ิงขยะ การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะ
อยางถูกวิธ ี ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๔ กิจกรรม/โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ 
รวมท้ังหมด ๕๓ กิจกรรม/โครงการ ๘,๒๐๔,๘๐๐ 

  



 

36 
 

36 
 

๑.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 การประเมินประสิทธิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ซึ่งแผนพัฒนาต าบลในปีท่ีผานมาไดจัดท าโครงการ

และกิจกรรมไวจ านวนมากครอบคลุมงานทุกดาน โดยไดจัดล าดับความเรงดวน และใหค านึงถึงรายไดท่ีองค์การ
บริหารสวนต าบลไดรับ  ในเชิงคุณภาพการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถด าเนินการไดมากพอสมควร  
ในระดับ ดี (รอยละ ๗๐-๗๙)   
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
 ผลท่ีไดรับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ท่ีส าคัญคือการประสานงบประมาณจาก
สวนกลางท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการกอสรางประปาหมูบาน ท่ีสามรถแกปัญหาความ
เดือดรอนและความตองการของประชนได และการพัฒนาเสนทางสัญจรเช่ือมระหวางหมูบานท่ีเป็นเสนทางหลัก ซึ่ง
ด าเนินการแกไขปัญหาไดในระดับหนึ่ง 
๒.๒ ผลกระทบ 
 ผลกระทบจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ไดรับผลกระทบในการด าเนินการ
โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน ท่ีด าเนินการในชวงฤดูฝนซึ่งมีอุปสรรคในเรื่องสภาพดินฟูาอากาศท าใหผลผลิต
โครงการไมไดคุณภาพเต็มท่ี และงบประมาณยั้งไมเพียงพอตอพื้นท่ีในการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
 

๒.๓ สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน
ด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถิ่น  ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการ
ตอบค าถามวา  “ปัจจุบันทองถิ่นอยูจุดไหน ” ส าหรับใชเป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตอไป  
ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน  ( Weak-W)  
และปัจจัยภายนอกไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
๑.  องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะท่ีใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด  
๒. ผูบริหารองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน มีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์ท้ังดานการบริหารและปกครอง 

โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ  
๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  เขาใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  
๕. มีความรูและภูมิปัญญาทองถิ่นหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดของ

ประชาชน ลดการวางงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเนื่อง  ประชาชนมี
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 

๖. มีศูนย์เรียนรูอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีช่ือเสียง และมีบทบาทมากใน
การพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 
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๗.  มีบุคลากรท่ีมีทักษะ ความรูวิชาการ และประสบการณ์ ในการด าเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
แกประชาชน 

๘. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่น 
๙. มีหอกระจายขาวประจ าทุกหมูบาน  มีศักยภาพดานส่ือสารขอมูลขาวสาร 
๑๐. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในต าบล 
๑๑. ผูน าชุมชน (ก านัน/ผูใหญบาน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต)  มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและให

ความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับ อบต. 
๑๒. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวน

ต าบลดอนมัน ๔ แหง สามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและเยาวชน สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู
ประจ าต าบลไดในอนาคต 

 
จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
๑.  พื้นท่ีบางแหงยังไมไดรับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟูา  แหลงน้ า  ยังไมไดด าเนินการอยางท่ัวถึง 
๒. ประชาชนในบางหมูบานท่ีไมมีท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 
๓. บางหมูบานท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ในการรวมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  

จึงท าใหไมสามารถแกปัญหาไดตรงความตองการ 
๔. แหลงน้ าธรรมชาติในฤดูแลงปริมาณน้ าไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ าใชท่ีเพียงพอ 
๕. เจาหนาท่ีและประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมีความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 
โอกาส  (Opportunities-O) 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ก าหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน เรื่องรัฐตอง

กระจายอ านาจใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง  โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปัญหาในพื้นท่ี และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีอ านาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ใน
ทองถิ่น  โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖   ดาน  ท าให อบต . มีโอกาสไดรับการจัดสรรท้ังงบประมาณ  
การฝึกอบรมความรู  ศักยภาพของเจาหนาท่ี  และมีอ านาจหนาท่ีในการควบคุม  ดูแล  ปูองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น  
ท าใหสามารถด าเนินการแกไขปัญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการก าหนดต าแหนงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี  คสช. ได
จัดท าขึ้น เปูาหมายเพื่อก าหนดประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลาง
ดานการขนสงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูความเป็นชาติการคาและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็น
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม และการกระตุน สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 
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๔. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปรงใส  เปิดโอกาส 
ใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน์ 
          ๕.  รัฐบาลมีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหเกิดประโยชน์ตอการพัฒนา  ปลูกฝัง
คานิยม  อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน 

๖. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลายชองทาง 
ไดแก อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ 
          ๗. การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีความ
ตอเนื่องสงผลให องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน มีงบประมาณดานการศึกษาและดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

การรับคานิยมตะวันตกท าใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจายมากกวารายได 
๒. สภาวการณ์ทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลง สงผลตอการประกอบอาชีพการเกษตร 
๓. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมทันตอสภาวการณ์ทางธรรมชาติ 
๔. ปัญหาติดขัดในเรื่องระเบียบ กฎหมายในบางเรื่องท่ีมีข้ันตอนยาวนาน 
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ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงค์น้ัน  จาเป็นจะตองมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  
ดังน้ัน จึงจาเป็นจะตองก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลา
อยางตอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ 
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่ง
ผลประโยชน์แหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจาชาต ิ“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 
 เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน  มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กิน
ดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเป็นกรอบแนวทางการ 
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตอจากน้ีไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแก(๑) ยุทธศาสตร์ดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสราง 
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตร์ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแตละยุทธศาสตร์ สรุปได ดังน้ี 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและปูองกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมท้ังสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย  กรอบแนวทางท่ีตองให
ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลัก 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา 
ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ 
เรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ 
ประเทศมหาอานาจ เพื่อปูองกันและแกไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ 
สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไก 
ท่ีเกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการเป็นประเทศ
พัฒนาแลว ซึ่งจาเป็นตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขงขันและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการคาและการเป็นผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังน้ีภายใตกรอบการ 
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมั่น การสงเสริมการคาและการ
ลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเป็นชาติการคาเพื่อใหได
ประโยชน์จากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใช
ดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสูความเป็นเลิศในระดับโลกและใน
ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนไป รวมท้ังเป็นแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริม
เกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ี
เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และ 
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับ
บริการท่ีเป็นฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ
ดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่น ๆ เป็นตน 
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง 
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเป็นหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ สงเสริมความรวมมือ 
กับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองค์ความรูดาน
การตางประเทศ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเป็นรากฐานท่ีแข็งแกรงของ
ประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง  
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   เพื่อเรงกระจายโอกาสการพัฒนา
และสรางความมั่นคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมลาทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและสราง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมท้ังมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองให
ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณา
การ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปัญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ี
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยาง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการ
และหนวยงานตาง ๆ ใชเป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในดานตาง  ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตาง ๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใชเป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปูาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ
และแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อท่ีสวน 
ราชการและหนวยงานตาง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเน่ืองและบูรณาการ 
ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพในอนาคตของ
ประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเป็นเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู
เปูาหมายเฉพาะดานตาง ๆ ตามระยะเวลาเป็นชวง ๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ไดระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนใน
ระดับตาง ๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตอเน่ือง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเป็นระบบในทุกระดับ 
กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสูการปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปูาหมายท่ีก าหนด
ไวในยุทธศาสตร์ชาติ 
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การยอมรับของสังคม  มีการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจตอสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุมสรางการ
มีสวนรวมและความเป็นเจาของรวมกัน เพื่อใหไดการยอมรับจากทุกภาคสวนในสังคม 

 
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศก าลังประสบอยู ทาใหการก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของ
การวางแผนท่ีนอมนาและประยุกต์ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมี
รายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
๒. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
 เป็นการก าหนดต าแหนงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี  คสช. ไดจัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางดานการขนสงและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสูความเป็นชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม 
 

๓. เป้าหมาย 
๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมต่ ากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ิน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพิ่มข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท(๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท 
(๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ตอคนตอปี 
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมต่ ากวาเฉล่ียรอยละ ๒.๕ ตอป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ ากวาเฉล่ียรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ ากวารอยละ ๑๐.๐ และ
การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ ากวาเฉล่ียรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉล่ียไมต่ ากวารอย
ละ ๔.๐ ตอปี) 
๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อตอการพัฒนาคน 
๓. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษ์และการใชประโยชน์อยางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอม  
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(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
(๕) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงค์และอุปทานของนา 
๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอานาจท่ีเหมาะสม 
๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการลงทุนในการ
วิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให
ผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน์อยาง
แทจริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพย์สินทางปัญญา 
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
 สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานใหมีทักษะความรูและ
สมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู 
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน 
การเคล่ือนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นท่ีการผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคล่ือนยายไปสูสาขา 
การผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ 
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานใหเป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
 พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน  สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจทามกลางการ
ด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเป็นเจาของของคนไทยและ
สนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินคาและชองทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
 เรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและ
ตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเป็นโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ
พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศ
ยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเป็นทาเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุง
ระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
เชน อุตสาหกรรมซอมบารุงและผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นตน เพื่อสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจใหกับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร  โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้นปฐมเป็นสินคาเกษตรแปร
รูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบาน   



 

44 
 

44 
และลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน  ลงสูระดับท่ีจาเป็นส าหรับการสราง
ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นท่ีและความตองการของตลาด  
ต้ังแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของ
คนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณา
พันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการ
ปูองกันความเส่ียง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความ
เช่ือมโยงกันเป็นโครงขายท้ังทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโต
ของการทองเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการ
ควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและก าหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอร์ทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการ
สรางความเช่ือมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขาย
คมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็น
แหลงการถายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็นฐานรายไดประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โลจิสติกส์และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุน
การลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคล่ือนยายเงินทุนระหวางประเทศ เป็นตน  สงเสริมการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสราง
เศรษฐกิจและสังคมแหงปัญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค์ การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง
และเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมท้ังการใหความสาคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย 
ช่วงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุ่นใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต 
สามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ 
ฝีมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผู้สูงอายุใหมีการทางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์ มีรายไดในการด ารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพ 
และโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิดภาระแกปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบ  
ตอผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓)พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคนเกง รวมท้ังระบบการ 
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธ์จากตัวผูเรียน และ  
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(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบการศึกษาต้ังแตระดับปฐม
ศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู 
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ  
 โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผูสูงอายุท้ังในดาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยูอาศัยส าหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมลาและ
สรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการ
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร  และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมท้ังสงเสริมการใหความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All Policies) เพื่อใหการ
ขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน  
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเป็นทางกายภาพใหเหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ  โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเป็นตนแบบของการดูแล 
ผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจ าวันส าหรับผูสูงอายุ 
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  
 มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝีมือแรงงานอยางแทจริง เรง
ผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  
เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคลองกับพื้นท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  
(๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
(๒)สนับสนุนการจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู 
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรวมกับ 
ภาคธุรกิจเอกชน และ  
(๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจาเป็นและเหมาะสมตามกลุมเปูาหมาย  
(Customized Welfare) ท่ีค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ 
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดย 
 ปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรสนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรที่ดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิทากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเป็นระบบและเขาถึงพื้นท่ีเปูาหมายไดอยางแทจริงดวย
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การผลักดัน พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเป็นธรรม เชน ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ภาษีมรดก และ 
ภาษีส่ิงแวดลอม เป็นตน 
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
 การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน  และการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและ
ความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมลา 
เชน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน เป็นตน 
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
 เตรียมความพรอมรองรับความเป็นเมือง  ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได
มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
 สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม  
ความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตอ 
ส่ิงแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกส์ใหมีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 ใหความส าคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยใหความส าคัญ
กับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น 
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  ใชประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจากัดและ
ศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม โดยสนธิก าลังของทุกภาคสวนน าระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการ
บริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใชประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปันผลประโยชน์อยาง
เป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดิน
ใหแกผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทาฐานขอมูลท่ีดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษี
ท่ีดินในอัตรากาวหนา ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของ
คนตางชาติ บริหารจัดการนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเป็นระบบ สรางศูนย์ขอมูล
ทรัพยากรน้ า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการน าในระดับพื้นท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ าและองค์กรผูใชน้ า คุมครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเท่ียว การ
ประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน์  ค านึงถึง
ความจาเป็นและมูลคาในอนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอ
สภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
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๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว  ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero 
Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐาน
และฉลากสินคา เป็นตน 
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ  ขยะ น้ าเสีย และของเสีย
อันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับ
แรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงก าจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่ก าจัดใน
พ้ืนที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเป็นพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติ
มุงสูการจัดการที่ย่ังยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทาแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขาม
พรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ 
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยก฿าซเรือนกระจกใหกับทุกภาค 
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความ 
รวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความส าคัญกับการ 
ปูองกันนาทวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปูองกัน
ตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวนสามารถเขาถึง   เขาตรวจสอบขอมูล
ของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา 
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปิดประมูล 
ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป- 
ชั่นและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็ก กระทัดรัดแตมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเป็น
เครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการ
ใชจายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
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1.2 THAILAND ๔.๐ 
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 ยุทธศาสตร์ส าคัญภายใตการน าของนายกรัฐมนตรี เนนในเร่ืองการพัฒนาสู “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ดวยการ
สราง “ความเขมแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผานกลไก “ประชารัฐ”นอกเหนือจาก
การตองเขามาแกไขปัญหาตางๆ ท่ีหมักหมมไวมานาน ไมวาจะเป็นเร่ืองปัญหาการท าประมงแบบผิดกฎหมายไมรายงานและ
ไรการควบคุม (IUU) องค์การการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) ทุจริตคอร์รัปชัน ความขัดแยง ตลอดจนรับมือกับภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ราคาพืชผลเกษตรตกต่ า และวิกฤติภัยแลงแลว
ภารกิจประการส าคัญของรัฐบาลชุดน้ี ก็คือ การขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อใหสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหมใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ น้ี หลายประเทศไดก าหนดโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหมเพื่อสรางความมั่งค่ังในศตวรรษท่ี ๒๑ อาทิ 
สหรัฐอเมริกา 
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 พูดถึง A Nation of Makers อังกฤษก าลังผลักดัน Design of Innovation ขณะท่ีจีนไดประกาศ Made in hina ๒๐๒๕ 

สวนอินเดียก็ก าลังขับเคลื่อน Made in India หรืออยางเกาหลีใตก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy เป็นตน 
 ส าหรับประเทศไทยเอง ณ ขณะน้ียังติดอยูใน “กับดักประเทศรายไดปานกลาง” จะเห็นไดจากในชวง ๕๐ ปีท่ี 
 ผานมา ในชวงระยะแรก (พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๓๖) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอยางตอเน่ืองอยูท่ี ๗-๘% ตอปี อยางไร ก็ตาม 

ในชวงระยะถัดมา (พ.ศ.๒๕๓๗-ปัจจุบัน) เศรษฐกิจไทยเริ่มมีการเติบโตในระดับเพียง ๓-๔% ตอปีเทาน้ันประเทศไทยจึงมีอยูแค  
 ๒ ทางเลือก หากเราปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจไดส าเร็จ ประเทศไทยจะกลายเป็น “ประเทศท่ีมีรายไดท่ีสูง ” แตหากท าไม

ส าเร็จ กาวขามกับดักน้ีไปไมได ประเทศไทยก็จะตกอยูในภาวะที่เรียกกันวา “ทศวรรษแหงความวางเปลา ” ไปอีกยาวนาน
สรางการเปลี่ยนแปลงประเทศหากยอนหลังไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูหลายครั้ง เร่ิมจาก 
“โมเดลประเทศไทย ๑.๐” ท่ีเนนภาคการเกษตร ไปสู “โมเดลประเทศไทย ๒.๐ ” ท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา และกาวสู “โมเดล
ประเทศไทย ๓.๐” ในปัจจุบันท่ีเนนอุตสาหกรรมหนักอยางไรก็ดี ภายใต “โมเดลประเทศไทย ๓.๐ ” น้ัน นอกจากตองเผชิญ
กับกับดักประเทศรายไดปานกลางแลว เรายังตองเผชิญกับ “กับดักความเหลื่อมล้ าของความมั่งค่ัง ” และ “กับดักความไม
สมดุลในการพัฒนา” กับดักเหลาน้ีเป็นประเด็นท่ีทาทายรัฐบาล ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ เพื่อกาวขาม “ประเทศไทย 
๓.๐” ไปสู “ประเทศไทย ๔.๐” 
“ประเทศไทย ๔.๐” เป็นความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ท่ีตองการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู  
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรม” กลาวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยูใน 
โมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ไดนอย” เราตองการปรับเปล่ียนเป็น “ท านอย ไดมาก” นั่นหมายถึงการ 
ขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางนอยใน ๓ มิติส าคัญ คือ 

1. เปล่ียนจากการผลิตสินคา “โภคภัณฑ์” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” ๒.เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศดวย 
2. ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคล่ือนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค์ และนวัตกรรม ๓.เปล่ียนจากการเนน

ภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 
 

“ประเทศไทย ๔.๐” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน ๔ องค์ประกอบส าคัญ คือ 
 

 ๑.เปล่ียนจากการเกษตรแบบด้ังเดิม ( Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ท่ีเนนการ 
บริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ ารวยข้ึน และเป็นเกษตรกรแบบเป็น 
ผูประกอบการ (Entrepreneur)  
 ๒. เปล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ีมีอยูท่ีรัฐตองใหความชวยเหลืออยู 
    ตลอดเวลา ไปสูการเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศักยภาพสูง 

 ๓. เปล่ียนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ า ไปสู High Value Services 
                   ๔. เปล่ียนจากแรงงานทักษะต่ าไปสูแรงงานท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง 

 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 

 รมช.พาณิชย์ กลาววา “ประเทศไทย ๔.๐” จึงเป็นการพัฒนา “เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจชุดใหม” (New Engines of Growth) ดวยการแปลง “ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีมี 
อยู ๒ ดาน คือ “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ ” และ “ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ” ใหเป็น “ความไดเปรียบใน
เชิงแขงขัน”โดยการเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย” ประกอบดวย 
๑.กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 
๒.กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness&Bio-Med) 
๓.กลุมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุนยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices,  
Robotics & Mechatronics) 
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๔.กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณ์ตางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกฝัง 
ตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 
๕.กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value Services) 
ท้ัง ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสราง “New Startups” ตางๆมากมาย 
อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) ในกลุมท่ี ๑เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech)  
เทคโนโลยีการแพทย์ (Meditech) สปา ในกลุมท่ี ๒ เทคโนโลยีหุนยนต์ (Robotech) ในกลุมท่ี ๓ เทคโนโลยีดาน 
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมตอออนไลน์โดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อ–ีมาร์เก็ตเพลส  
(E–Marketplace) อี–คอมเมิร์ซ (E–Commerce) ในกลุมท่ี ๔ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ 
สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service  
Enhancing) ในกลุมท่ี ๕ เป็นตน 
 

ใช้พลังประชารัฐเดินไปข้างหน้า 
 “ประเทศไทย ๔.๐” จึงเป็นการถักทอเช่ือมโยงเทคโนโลยีหลักท่ีตนน้ า เพื่อสรางความแข็งแกรงใหกับ 
อุตสาหกรรมเปูาหมายท่ีอยูกลางน้ า และ Startups ตางๆท่ีอยูปลายน้ า โดยใชพลัง “ประชารัฐ” ในการขับเคล่ือนผูมี 
สวนรวมหลักจะประกอบดวยภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตาม 
ความถนัดและจุดเดนของแตละองค์กร และมีภาครัฐเป็นตัวสนับสนุน ตัวอยางเชน ในกลุมอาหาร เกษตร และ 
เทคโนโลยีชีวภาพ จะมีภาคเอกชน คือ กลุมมิตรผล บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์  
เป็นแกนหลัก โดยมีภาคการเงิน คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน 

 สนับสนุนทางดานการเงินมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัยในภูมิภาคตางๆ เป็นแกนน าใน
การท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ รวมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัย 
Wageningen ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย Purdue, UC Davis และ Cornell 
ซึ่งจะมีภาครัฐคอยใหการสนับสนุน เชน กระทรวงการคลัง และส านักงานสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)  ซึ่งหนึ่งใน
โครงการท่ีก าลังผลักดันผานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การจัดต้ังเมืองนวัตกรรมอาหาร 
(Foodnnopolis) เป็นตน โดยท้ัง ๕ กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปูาหมายใน “ประเทศไทย ๔.๐”  
เป็นสวนหนึ่งของ “๑๐ อุตสาหกรรมแหงอนาคต” (๕ อุตสาหกรรมท่ีเป็น Extending S-Curve บวก ๕ อุตสาหกรรม 
ท่ีเป็น New S-Curve) ท่ีรัฐบาลไดประกาศไปกอนหนานั้น กลาวคือ ใน “๑๐ อุตสาหกรรมแหงอนาคต” จะมีบาง 
กลุมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีท่ียังตองพึ่งพิงการลงทุนจากตางประเทศเป็นหลัก อาทิ อุตสาหกรรมการบิน  
(Aviation) สวนใน ๕ กลุมเทคโนโลยีหลักและอุตสาหกรรมเปูาหมายใน “ประเทศไทย ๔.๐” จะเป็นสวนท่ีประเทศ 
ไทยตองการพัฒนาดวยตนเองเป็นหลัก แลวคอยตอยอดดวยเครือขายความรวมมือจากตางประเทศ ซึ่งสอดรับกับ  
“บันได ๓ ขั้น” ของ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุมอยาง 
มีพลัง” นั่นเอง 
 

ต้ังเป้าสัมฤทธิ์ใน ๓–๕ ปี 
 ดร.สุวิทย์กลาววา เปูาหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย ๔.๐” คือ การขับเคล่ือน ๕ กลุม 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมายใหเกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา ๓-๕ ปีขางหนา เป็นการเปล่ียน “ปัญหาและ 
ความทาทาย” ใหเป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสรางความมั่นคง มั่นค่ัง และยั่งยืนใหกับประเทศอยางเป็น 
รูปธรรม เชน เปล่ียนจากปัญหาการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ใหเป็น สังคมผูสูงอายุท่ีมีพลัง (Active Aging) การพัฒนา 
หุนยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองใหเป็น Smart City การเปล่ียนสินคาโภคภัณฑ์ตางๆ เชน ขาว ยางพารา  
น้ าตาล มันส าปะหลัง ใหกลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics)  
ท่ีมีมูลคาสูง การเปล่ียนการเกษตรแบบด้ังเดิม ใหเป็นการเกษตรแมนย าสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยีน้ า เป็นตน 
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กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย ๔.๐” มี ๓ ประเด็นที่ส าคัญ 
๑.เป็นจุดเริ่มตนของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในการขับเคล่ือนไปสูการเป็นประเทศท่ีมั่งค่ัง มั่นคง และยั่งยืน อยางเป็น 
รูปธรรม 
๒.เป็น “Reform in Action” ท่ีมีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา และ 
การปฏิรูปการศึกษาไปพรอมๆ กัน 
๓.เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐท่ีผนึกก าลังกับเครือขาย 
พันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ “รูจักเติม  
รูจักพอ และรูจักปัน” 
 

๑.๔ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
 มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ สงเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศน์
และอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่ม และพัฒนาเสนทาง โดยจังหวัดนครราชสีมาจัดอยูในกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ซึ่งประกอบดวย ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  และสุรินทร์ 
โดยจังหวัดนครราชีมา เป็นท่ีต้ังของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุมจังหวัด 
 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
          “ประตูอีสานสูสากล  (Northeast gateway to Global communities)” 
เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 
          “ สังคมเขมแข็ง  ประชาชนมั่งค่ัง ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
๑. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย์เพื่อการสงออก (ขาวหอมมะลิ) 

- ผูรับผิดชอบหลัก  จังหวัดสุรินทร์ 
- ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ 

๒. การพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร   
- ผูรับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา 
- ผูรับผิดชอบรวม    จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดชัยภูมิ 
- ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดนครราชสีมา 
- ผูรับผิดชอบรวม   จังหวัดชัยภูมิ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ 

๕.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
- ผูรับผิดชอบหลัก   จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ผูรับผิดชอบรวม     จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการ
และยั่งยืน 
๑.๑ สงเสริมการลงทุนโดยเนนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) 
๑.๒ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
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๑.๓ ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
๑.๔ ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินคาเกษตร 
๒.๑ เพิ่มความเขมแข็งและเช่ือมเครือขายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด  
๒.๒ การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการสงออก 
๒.๓ การรักษาส่ิงแวดลอม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผาไหมและอุตสาหกรรมส่ิงทอการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผาไหม  
๓.๑ การตลาดน าการผลิต 
๓.๒ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผาไหม 
๓.๓ การสงเสริมภูมิปัญญาทองถิ่นใหยั่งยืนการพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
๓.๔ การสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมส่ิงทอ 
๓.๕ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู 
๓.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาการทองเท่ียว 
๔.๑ การเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียว 
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม 
๔.๓ การเพิ่มศักยภาพสินคาและบริการ 
๔.๔ การพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก 
๔.๕ การพัฒนาผูมีสวนรวมในการทองเท่ียว 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 

๑. จ านวนการจางแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มข้ึน (คน) 
   ๒. เพิ่มพื้นท่ีเพาะปลูกขาวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร) 
   ๓. ผลผลิตขาวหอมมะลิตอไรสูงขึ้น (ก.ก./ไร) 
   ๔. ผลผลิตมันส าปะหลังตอไรสูงขึ้น (ตัน/ไร) 
   ๕. จ านวนสมาชิกในกลุมผลิตภัณฑ์ไหมไดรับการฝึกอบรมเฉพาะดาน (ราย) 
   ๖. มูลคาการผลิตผาไหมเพิ่มขึ้น (ลานบาท/ปี) 
   ๗. จ านวนการจางแรงงานในอุตสาหกรรมส่ิงทอเพิ่มขึ้น (คน) 
   ๘. จ านวนนักทองเท่ียวเพิ่มขึ้น (คน) 
   ๙. คาใชจายของนักทองเท่ียว/คนเพิ่มข้ึน (บาท) 
  ๑๐. จ านวนแหลงทองเท่ียวใหมท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น (แหง) 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด (Blueprint for Change) 
๑. ด้านบุคลากร 
๑.๑ สนับสนุนใหมีท่ีปรึกษาในการปรับปรุงระบบคุณภาพของโรงงานและระบบการขนสงเชิงพาณิชย์ (Logistics) 
๑.๒ ควรใหมีการศึกษาการจัดระบบ Logistics ในพื้นท่ีเพื่อเป็นแหลงขนสงทางพาณิชย์ 
๑.๓ ปรับทัศนคติแรงงานและผูท่ีจะเขาสูแรงงานในภาคอุตสาหกรรมใหมีจิตส านึกและวินัยอุตสาหกรรม  
๒. ด้านเทคโนโลยีให้รัฐส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญเพื่อ 
๒.๑ ถายทอดเทคโนโลยีเรื่อง Biogas ใหแกผูประกอบการ 
๒.๒ R&D ผลิตภัณฑ์เพื่อใหหลากหลายและเพิ่มมูลคา 
๒.๓ จัดต้ังระบบศูนย์สารสนเทศดานอุตสาหกรรมส่ิงทอจังหวัดชัยภูมิ  
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๓. ด้านการขนส่ง 
๓.๑ ควรพัฒนาการขนสงทางรถไฟ ใหสามารถรองรับการขนสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Container Yards) 
และควรมีสถานีขนสงสินคาทางรถไฟ โดยเฉพาะ 
๔. ด้านกระบวนการท างาน 
๔.๑ ขยายโอกาสในการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับเทคโนโลยีเครื่องจักร เพื่อเป็นการเสริมสรางปัจจัยสนับสนุน
ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
๔.๒ รัฐสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ใหสามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอยางยั่งยืน 
๔.๓ ปรับเปล่ียนหลักประกันส าหรับภาษีอากรขาเขาของวัตถุดิบที่น าเขาเพ่ือการสงออกเพ่ือลดภาระของผูประกอบการ 
๕. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.๑ เรงรัดการกอสรางถนนสาย ๓๐๔ (นครราชสีมา – ระยอง) ชวงปักธงชัย – กบินทร์บุรี เพื่อเป็นการลดตนทุน ลด
คาใชจาย และระยะเวลาในการขนสงอุปกรณ์ช้ินสวนรถยนต์ 
๕.๒  ใหมีการกอสรางถนนจากชายแดนชองจอม จังหวัดสุรินทร์ ถึง นครวัด นครธม จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
ระยะทาง ๑๗๘ กิโลเมตร 
๕.๓  ปรับปรุงขยายชองจราจรทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ (สีค้ิว – ชัยภูมิ) ตลอดสายหลักเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
๕.๔  เรงรัดระบบจ าหนายไฟฟูาใหเพียงพอกับความตองการโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีอุตสาหกรรมหนาแนน รวมท้ัง
แกปัญหาก าลังสงกระแสไฟฟูาตก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงตอกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมยานยนต์ 
๕.๕  ขยายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ใหพรอมรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (Strategies)  
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “โคราช  เมืองหลวงแหงภาคอีสาน”  

พันธกิจ (Mission) 
๑. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทใหบรรลุตามเกณฑ์เมืองนาอยูขององค์การอนามัยโลก 
๒. ขับเคล่ือนกระบวนการการมีสวนรวมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมท่ีเอื้ออาทรและสังคมสมานฉันท์ 
๓. สนับสนุนการผลักดันใหเกิดโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน  
๔. สนับสนุนและสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว  
๕. สรางกระบวนการผลิต แปรรูปสินคาการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอยางมีประสิทธิภาพ  
๖. เสริมสรางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
๗. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 
๘. สงเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 

 

 เป้าประสงค์ (Goals) 
       ๑. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุงสูเมืองที่นาอยู 
       ๒. พัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 
       ๓. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินคารองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน  
       ๔. พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก 
       ๕. เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเท่ียวสีเขียว 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ) 
       ๑. พัฒนาปัจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนา
ไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
       ๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการคาเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
       ๓. พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสรางและกระจายรายไดไปสูประชาชนในพื้นท่ี 
       ๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเป็นเมืองนาอยู 
       ๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการน้ าอยางบูรณากา 
   ๖. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง  

 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  

๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
พันธกิจ : พัฒนาทองถิ่นตามแนวพระราชด าริ 
เปูาประสงค์: ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตรเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ : 
  ๑.จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการ  
  ๒.รอยละของครัวเรือนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตร  
  ๓.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๔.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยางเป็นระบบ 
 ๑.จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีด าเนินการ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ าสงวน และเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตรเพื่อการอุปโภคและ
 บริโภครวมท้ังวางโครงการเพื่อแกไขปัญหาน้ าทวมและน้ าแลง  
 ๑.รอยละของครัวเรือนมีน้ าในการอุปโภค-บริโภค-การเกษตร  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเขาใจเรื่องการใชน้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหคุมคา 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
พันธกิจ : พัฒนาการศึกษา 
เปูาประสงค์: ประชาชนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.รอยละของนักเรียนที่ผานเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๒.ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาบุคคลดานการศึกษา  
 ๓.รอยละความความพึงพอใจของประชาชน  
 ๔.รอยละของโครงการในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๕.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๒.๑ สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา       
 ใหเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 ๑.รอยละของนักเรียนท่ีผานเกณฑ์มาตรฐาน  
 ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเป็นผูมีคุณภาพมี
 ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
 ๑.ระดับความส าเร็จของโครงการพัฒนาบุคคลดานการศึกษา  
 ๒.๓ สนับสนุนใหมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา             
 เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป  
 ๑.รอยละความความพึงพอใจของประชาชน  
 ๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชนสนับสนุนและสงเสริมให
 ประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความส าคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนใน    
 ทุกดาน เชน ดานแรงงานดานอาชีพฯลฯโดยเฉพาะดานการใชภาษาในสังคมอาเซียน เชน ภาษาอังกฤษ          
 ๑.รอยละความความพึงพอใจของประชาชน  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๒.๕ สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ๑.รอยละของโครงการในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
พันธกิจ : พัฒนารายไดของประชาชน 
เปูาประสงค์: เกษตรกรรมมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๓.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่มผลผลิตสงเสริมใหเกิด
เกษตรอุตสาหกรรมโดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๒ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพพัฒนาสินคา OTOP
ใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน(อกม.)หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบเกาใหมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
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 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพน าเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่นสงเสริมการกระจายสินคาไปสูท้ัง
ภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๕ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงาน 
ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๖ สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจ าหนายและเพื่อการอนุรักษ์
โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
พันธกิจ : พัฒนารายไดของประชาชน 
เปูาประสงค์: เกษตรกรรมมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
  ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๓.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่มผลผลิตสงเสริมใหเกิด
เกษตรอุตสาหกรรมโดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๒ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพพัฒนาสินคา OTOP
ใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ๓.๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน(อกม.)
หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบเกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๔ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพน าเครื่องจักรและเทคโนโลยี
ใหม ๆ มาใชเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถิ่นสงเสริมการกระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตาง
ประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๕ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือกเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
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 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๓.๖ สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการบริโภคเพื่อจ าหนายและเพื่อการอนุรักษ์
โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
พันธกิจ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น 
เปูาประสงค์ : ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  
 ๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
  ๓.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๔.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๔.๑ สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเป็นผูน าการพัฒนา  
ชุมชนและทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
 ๑.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น  
 ๔.๒ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๔.๓ สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรีผูสูงอายุผูพิการและผูดอยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ี
เหมาะสมและด าเนินการใหเกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอยาง 
ตอเนื่องรวมตลอดถึงการพัฒนาใหมีความรูความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสมเพื่อพึ่งตนเองเล้ียงตนเองและครอบครัว
ไดอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลท่ัวไป 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๔.๔ สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถิ่นเพื่อเตรียมยกระดับเขาสู
ประชาคมอาเซียน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๔.๕ ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองค์กรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปูองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปัญหาการเสพการผลิตและการจ าหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๔.๖ ด าเนินการโครงการอบจ.สัญจรเพื่อใหบริการประชาชนและรับทราบปัญหาอุปสรรคและความตองการ
ของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการแกไขความเดือดรอนของประชาชน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการ 
 ๔.๗ สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเป็นแบบอยางท่ีดีและสรางคุณประโยชน์ตอสังคมรวมทั้งจัดสรางหอ
เกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณผูมีคุณูปการและสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดนครราชสีมา  
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 ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 พันธกิจ : พัฒนางานสาธารณสุข 
เปูาประสงค์: ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.รอยละของประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุขท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
  ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๓.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๕.๑ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน(อสม.) 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ  
 ๕.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให
ประชาชนไดรับบริการที่ดีท่ัวถึง และทันเหตุการณ์โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล และหนวยงานหรือ
องค์กรท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.รอยละของประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข  
 ๕.๓ สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับใหมีสุขภาพแข็งแรงโดยใหการเรียนรูการดูแล
สุขภาพการออกก าลังกาย การปูองกันโรคการใชยาอยางถูกตองการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ 
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.รอยละของประชาชนไดรับบริการดานสาธารณสุข  
 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ : พัฒนาระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
เปูาประสงค์ : ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีสะดวก ปลอดภัย 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแกผูรับบริการ  
  ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
  ๓.รอยละของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๔.รอยละของหนวยงาน/อปท.ไดรับบริการ  
 ๕.ระดับความส าเร็จของการจัดการความเดือดรอนใหประชาชน  
 ๖.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความปลอดภัยของประชาชน  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๖.๑ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐานใหสอดคลองกับความจ าเป็
นและความตองการของประชาชนในการด ารงชีวิตอยางพอเพียง 
 ๑.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหแกผูรับบริการ  
 ๖.๒ กอสรางปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง ๑.รอยละของโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา  
น าไปสูการปฏิบัติ 
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 ๖.๓ ประสานสนับสนุนรวมมือกับสวนราชการและองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆเพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกลตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.รอยละของหนวยงาน/อปท.ไดรับบริการ  
 ๖.๔ ประสานในการแกไขปัญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภคและสงเสริมใหประชาชน
เขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการจัดการความเดือดรอนใหประชาชน  
 ๖.๕ ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสง เพื่อแกไขปัญหาการจราจรความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการ
ใหบริการแกประชาชน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการความปลอดภัยของประชาชน  
 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
พันธกิจ : พัฒนาการทองเท่ียว และงานวัฒนธรรมประเพณีโดยประชาชนมีสวนรวม พัฒนากีฬาสูระดับประเทศ 
เปูาประสงค์ : ๑. ประชาชนมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเท่ียว อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
  ๒. มีการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ประชาชนมีสุขภาพดี รางกาย
แข็งแรงโดยการเลนกีฬาออกก าลังกาย และประกอบกิจกรรมนันทนาการ 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  ๑.รอยละของโครงการในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
  ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๓.ระดับความส าเร็จในการสงเสริมผูประกอบการทองเท่ียวและเครือขาย พัฒนาสินคาและขยายตลาด  
 ๔.ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการกีฬาสูความเป็นเลิศ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่นโคราชเพื่อ
การอนุรักษ์สืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
 ๑.รอยละของโครงการในแผนพัฒนาน าไปสูการปฏิบัติ  
 ๒.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหลงทองเท่ียวเดิมสรางแหลงทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียวและส่ิง
อ านวยความสะดวกตางๆ โดยรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดหนวยงานและสวนราชการตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนน าสูการปฏิบัติ  
 ๗.๓ สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวและสรางเครือขาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคาและบริการโดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและตาง
ประเทศ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จในการสงเสริมผูประกอบการทองเท่ียวและเครือขายพัฒนาสินคาและขยายตลาด  
 ๗.๔ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการสราง
ความเป็นเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
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 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
 ๒.ระดับความส าเร็จการบริหารจัดการการกีฬาสูความเป็นเลิศ  
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ : บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
เปูาประสงค์: การบริหารราชการมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมรับบริการ 
  ๒.ระดับความส าเร็จในการจัดการโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายก าหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนงานของ อบจ. 
 ๔.ระดับความส าเร็จในการจัดการความรูในการพัฒนาองค์กร 
 ๕.ระดับความส าเร็จของการใหบริการแกประชาชน 
 ๖.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าสูการปฏิบัติ 
 ๗.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๘.๑ ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อใหรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนท้ังนี้รวมถึงการสร
างความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรูและทัศนคติในดานตางๆกับองค์กรปกครองทองถิ่นในประชาคมอาเซียนและ
ของประเทศตางๆในโลก 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารับบริการ 
 ๒.ระดับความส าเร็จในการจัดการโครงสรางการบริหารงานตามกฎหมายก าหนดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว
แมนย าโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผูรับบริการเป็นส าคัญ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารับบริการ 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนงานของ อบจ. 
 ๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษาอบรมการท า
วิจัยเพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและในการส่ือสาร
และรวมมือกับประชาคมอาเซียน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารับบริการ 
 ๒.ระดับความส าเร็จในการจัดการความรูในการพัฒนาองค์กร 
 ๘.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง    
สวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาทองถิ่นสรางประโยชน์สูงสุดแกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารับบริการ  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๘.๕ พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แกไขปัญหาความเดือดรอนของประชาชนเปิดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารับบริการ 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการใหบริการแกประชาชน 
 ๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ๑.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาน าสูการปฏิบัติ 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจ : พัฒนางานดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เปูาประสงค์ : ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบเตือนภัย 
 ๓.ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปูองกันภัย 
 ๔.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความปลอดภัยของประชาชน 
 ๕.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
 ๖.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม 
 ๗.จ านวนโครงการเพื่อแกไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยผูใชถนน 
 ๘.จ านวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๙.๑ สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการระบบเตือนภัย 
 ๙.๒ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการหนวยงานมูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเกี่ยวของในการ
เตรียมความพรอมในการปูองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปูองกันภัย 
 ๙.๓ สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีส าคัญเพื่อสรางความ 
อบอุนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมความปลอดภัยของประชาชน 
 ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบานและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
(อปพร.) และอาสาสมัครอื่นๆ เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมูบาน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรอาสาสมัครเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ของประชาชน 
 ๙.๕ สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๙.๖ สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแกไขปัญหาการจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชถนน 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒ .จ านวนโครงการเพื่อแกไขปัญหาการจราจรและความปลอดภัยผูใชถนน 
 ๙.๗ สงเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใชถนน ๑ .รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.จ านวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
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๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสูความยั่งยืน 
เปูาประสงค์ : ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
  ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.จ านวนสวนราชการ อปท. เอกชนท่ีไดจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 ๓.ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ มีแผนพัฒนา เพื่อปูองกันและแกไขปัญหาส่ิงแวดลอม 
 ๔.จ านวนหนวยงานท่ีสนับสนุนและรวมมือการบริหารจัดการขยะอยางเป็นระบบ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑๐.๑ สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนในการพัฒนา 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม แหลงน้ า ลุมน้ าล าคลองและปุาไมใหมีความอุดมสมบูรณ์ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.จ านวนสวนราชการ อปท. เอกชนท่ีไดจัดท าแผนงาน/โครงการ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 ๑๐.๒ สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการองค์กรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนในการ 
รณรงค์สรางจิตส านึกเพื่อปูองกันและแกไขปัญหามลพิษ/มลภาวะและปัญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.ระดับความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ มีแผนพัฒนา เพื่อปูองกันและแกไขปัญหาส่ิงแวดลอม 
 ๑๐.๓ สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใน 
การจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางเป็นระบบ 
 ๑.รอยละความพึงพอใจของประชาชนท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.จ านวนหนวยงานท่ีสนับสนุนและรวมมือการบริหารจัดการขยะอยางเป็นระบบ 
 
๒. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
(๒.๑ วิสัยทัศน์ ๒.๒ ยุทธศาสตร์   ๒.๓ เป้าประสงค์  ๒.๔ ตัวชี้วัด   ๒.๕ ค่าเป้าหมาย  ๒.๖ กลยุทธ์) 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   
 “การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์  เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความเท่าเทียมในสังคม”  
พันธกิจ  (mission)   

๑.. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ใหมีมาตรฐาน และครอบคลุมท่ัวถึง  
๒. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เนนการบริการประชาชน 
๓. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารสวนต าบลตามอ านาจหนาท่ี ใหสามารถ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาได สงเสริมกิจกรรมดานศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น  
๔. พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ

ทองถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใน
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน 

๕. สรางและสงเสริมองค์ความรูดานการเกษตร สงเสริมการวางแผนการผลิตสินคาดานการเกษตร และเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตทางดานการเกษตร 
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๖. สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็ง ใหความรูเกี่ยวกับอาชีพแกประชาชนใหสามามารถประกอบอาชีพสรางรายได

ใหกับตนเองและครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. พัฒนาแหลงน้ าเพื่อการเกษตรใหพอเพียง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
๘. พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสรางศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบลเพื่อแกไขปัญหาสุขอนามัยภายใน

ต าบล   
๙. เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ   
 ๑. การพัฒนาปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การพัฒนาไฟฟูา  ประปา  ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
เป้าประสงค์  กอสรางโครงสรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ   ใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก
และรวดเร็วขึ้น  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม   
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนการกอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า  และทอระบายน้ า 
 ๒. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 
 ๓. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปา  
 ๔. จ านวนการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ า 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑. กอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทางระบายน้ า  
และทอระบายน้ า 

๑.  จ านวนการกอสราง  ปรับปรุงถนน  สะพาน  ทาง
ระบายน้ า  และทอระบายน้ า 

๒.  กอสรางขยายเขตไฟฟูาและติดต้ังโคมไฟสาธารณะ ๒.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 

๓.  กอสราง  ขยายเขตการบริการประปา  ซอมแซม 
และจัดหาเครื่องกรองน้ าระบบประปา 

๓.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปา  

๔.  ขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ า ๔.  จ านวนการขุดลอกและพัฒนาแหลงน้ า 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
พันธกิจ  

๑. สงเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  เพื่อลดอัตราความเส่ียงทาง
รายไดของเกษตรกรตามแนวทางการเกษตรแบบทฤษฎีใหม 

๒. สงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและศิลปะหัตกรรม  เพื่อเพิ่มรายไดในครัวเรือนและสราง
ความเขมแข็งใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองได 

๓. สงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพ และใหมีตลาดกลางเพื่อจ าหนายสินคาทางการเกษตร หรือสถานท่ี
จ าหนายสินคาหรือผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกตามภูมิปัญญาทองถิ่น 
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๔. สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจชุมชน  รานคาชุมชนใหสามารถเกิดข้ึนไดอยางเป็นรูปธรรม  เขมแข็งและ   

ท่ัวถึงดวยการใหความรูดานการจัดการ  การตลาด  รวมท้ังขอมูลขาวสาร  
๕. สงเสริมและสนับสนุนเงินจัดต้ังกองทุนหมุนเวียนในหมูบานอยางเป็นระบบและตอเนื่อง  เพื่อพัฒนา 

อาชีพและรายไดของประชาชนโดยใหประชาชนบริหารจัดการเอง 
๖.สงเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพระยะส้ัน  ตามความตองการของประชาชน  เพื่อสงเสริมพัฒนากลุม

อาชีพใหเขมแข็งและเพิ่มพูนรายไดแกประชาชน 
เป้าประสงค์    เกษตรกรมีความรูดานการเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินคาดานการเกษตรได  
อยางมีคุณภาพพรอมตอการสงออกสูตลาดทุกระดับ ประชาชนมีความรูดานอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวได การวางงานในต าบลลดลง 
 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑ . จ านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเล้ียงตนเองและครอบครัวได 
 ๒. จ านวนประชาชนไดรับความรูเพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
 ๓ . จ านวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรท้ังดานพืชและสัตว์ 
 ๔. จ านวนเกษตรกรที่สามารถผานการประเมินคุณภาพผลผลิต GAP 
 ๖ . จ านวนครัวเรือนเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ๑.จ านวนประชาชนมีอาชีพลดการวางงาน 
๒.ใหความรูประชาชนในการประกอบ
อาชีพ 

๒.จ านวนประชาชนเขารับการฝึกอบรมอาชีพ 

๓.สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรทั้งพืช 
สัตว์ประมงและการแปรรูป 

๑.จ านวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมความรูดานพืชและสัตว์ 
๒. จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรผานการประเมินคุณภาพ
ผลผลิต GAP เพิ่มข้ึน 
๓. จ านวนเกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมดานตลาดรับซื้อสินคา 

๔.สงเสริมและเพิ่มทักษะตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงการลดรายจายเพิ่ม
รายได 
 

๑.จ านวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมในการนอมน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจ าวัน ท าใหรายจายลดลง และมี
รายไดเพิ่มข้ึน 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา  : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์
การสานตอแนวทางพระราชด าริ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ  .  
 ๑. รณรงค์  สงเสริมความรูดานสุขภาพอนามัยของประชาชนเพื่อการมีสุขภาพที่ดีถวนหนา 
 ๒. จัดหาบุคลากรและจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขใหเพียงพอ  ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
 ๓. สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคม  โดยเฉพาะในหมูผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส 
 ๔. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการธ ารงภูมิปัญญาทองถิ่น  วัฒนธรรม  ประเพณีทองถิ่น  และรวมมือรวมใจ

อนุรักษ์  ฟื้นฟู  เผยแพร  และสีบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
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 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๒  ปี 
เป้าประสงค์    เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนท้ังทางดานจิตใจ ดานการศึกษา  ดานสุขภาพอนามัย ดาน

สวัสดิการและสังคม ดานกีฬา ใหมีคุณภาพและพึ่งพาตนเองไดซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕๖๕)   

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑. จ านวนของประชาชนท่ีไดรับสวัสดิการเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปุวยติดเช้ือเอดส์ 
 ๒. จ านวนผูพิการมีก าลังใจท่ีดีในการใชชีวิตอยูในสังคม 
 ๓. จ านวนครอบครัวท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวางคนในครอบครัว 
 ๔. จ านวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์ หางไกลยาเสพติด  
 ๕. จ านวนประชาชนมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายท่ีจ าเป็น 
 ๖. จ านวนปัญหาการตั้งครรภ์กอนวัยอันควรลดลง 
 ๗. จ านวนอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.  การพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

๑. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกันดี 

๒.  การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา ๒. จ านวนประชากรที่ไดรับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
๓.  การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย ๓. จ านวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี 
๔.  การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการสังคม 
 

๔. จ านวนผูสูงอายุ,คนพิการ,ผูติดเชื้อเอดส์ ผูยากไร  
และผูดอยโอกาสทางสังคมไดรับความรับการบริการอยางทั่วถึง 

๕.  การพัฒนาและสงเสริมดานการกีฬาและนันทนาการ ๕. จ านวนผูเขารวมกิจกรรมกีฬาและดานเสริมเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
๖.  สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสา
ธารณภัย 

๖. จ านวนประชาชนไดรับมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๖   ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแกไข
ปัญหาความเดือดรอนของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๕.ยุทธศาสตร์ดานการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๔..ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ   ๑.รณรงค์ สงเสริม การสรางจิตส านึกและความตระหนักและใหความรูในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ใหกับประชาชน 
    ๒.พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปัญหาภายในชุมชน  
   ๓.รณรงค์การก าจัดขยะในครัวเรือน  ใหกับประชาชน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

๑.ประชาชนเขาใจใหเป็นคุณคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 
  ๒.จ านวนปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมลดลง 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑. สรางจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 

๒. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดนอยลง และสิ่งปฏิกูลไมเกิด
ปัญหา 

๓. ปรับปรุงภูมิทัศน์และกอสรางสวนสาธารณะ ๓. จ านวนสวนสาธารณะ/สวนสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

ความเชื่อมโยง   ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่  ๕. ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ดานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ   พัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทองถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแกประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน 
เป้าประสงค์   ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทองถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรูกฎหมายท่ีเกี่ยวของ การบริหารจัดขององค์การบริหารสวน
ต าบลดอนมัน มีการจัดสรรทรัพยากรท าใหเกิดความพรอมตอการใหบริการประชาชนมากยิ่งขึ้น 
 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
 ๑ . รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถิ่น   
 ๒ . จ านวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 ๓. จ านวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และศึกษาดูงาน  
 ๔ . สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
 ๕ . จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 ๖ . จ านวนประชาชนท่ีไดรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
๑.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการปกครองทองถ่ิน ๑. รอยละของประชาชนเขารวมกิจกรรมทองถ่ิน   

๒.ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
 

๑. จ านวนประชาชนและเยาวชนมีความรูความเขาใจการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๓.ด าเนินการเพ่ิมศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหาร
สวนต าบลรวมถึงการบูรณาการพัฒนารวมกันทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน 

๑. จ านวนการจัดอบรม การสงบุคลากรเขาอบรม และจัดศึกษาดู
งาน 
๒. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในองค์การทุกปี 
๓. จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

๔.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม   ๑.จ านวนประชาชนที่ไดรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา : ยุทธศาสตร์ที่ ๘. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน มีมีจุดเดนหรือจุดแข็ง คือเป็นพื้นท่ีราบ พื้นท่ีสวนใหญเป็นพื้นท่ีทาง
การเกษตร ปลูกขาว ซึ่งเป็นผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เล้ียงสัตว์  มีล าน้ าผาน ช่ือล าหวยแอก กั้นเขตแดนระหวางจ้ังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแกน  แหลงเรียนรูศึกษาดูงานท่ีมีช่ือเสียงระดับประเทศ คือ ศูนย์เรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงบานดอนตะหนิน ม.๕ ท่ีมีระบบการบริหารจัดการดานเกษตรที่ครบวงจร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งมีหนวยงานราชการ กลุมองค์กรตางๆ เดินทางเขามาศึกษาดูงาน
ตลอดท้ังปี นอกจากนี้ภายในพื้นทีต าบลดอนมัน ยังเป็นพื้นท่ีด าเนินการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นท่ีท่ี
มีศักยภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ -๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการระหวางสวนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเกษตรกรไดรับประโยชน์หลายหมูบาน ประกอบดวย ม.๓,๔,๕,๗ ท่ี
มีพื้นท่ีใกลเคียงล าหวยแอก ขอบเขต ๑,๘๐๐ ไร  และขายผลไปอีกหลายหมูบาน ตามศักยภาพ ปัจจุบันก าลังพัฒนา
ปรับปรุงใหเป็นพื้นท่ีผลิตพันธุขาวมีมีมาตรฐาน รวมถึงพืชผัก ผลไม ตามมาตรฐาน GAP จะเป็นโอกาสท่ีจะท าให
ต าบลดอนมันสามารถน าผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เขาสูประชาคมอาเซียนได และประชาชนในพื้นท่ีมีรายไดเพิ่ม มี
ความเป็นอยูที่ดีขึ้น จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ เอกลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ผาไหมสวยงาม ฉะนั้น ดวยสภาพพื้นท่ีองค์การ
บริหารสวนต าบลดอนมัน ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแกการท าการเกษตร  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลดอนมัน คือ  
 

“เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีมาตรฐาน พืช ผัก ผลไม้ และปศุสัตว์ เพื่อเป็นสินค้า
เศรษฐกิจภายในต าบล อ าเภอ จังหวัด น าสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔” 
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นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

๑. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในโรงเรียนท่ีเป็นประโยชน์ มุงมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนในต าบล 
๑.๒ จัดใหมีการรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา และงานรัฐพิธ ี
๑.๓ พัฒนาการเรียนการสอนและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหมีสภาพแวดลอมท่ีดีและอุปกรณ์พอเพียง 
๑.๔ สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกระดับ 
๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ ซอมสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองใหไดมาตรฐาน สัญจรไปมาไดสะดวก 
๒.๒ ประสานงานกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น องค์การบริหารสวนจังหวัด และหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานท่ีเกินขีดความสามารถขององค์การบริหารสวนต าบล 
๒.๓ จัดเตรียมขอมูลโครงสรางพื้นฐานทุกประเภทใหเป็นปัจจุบันพรอมท่ีจะน าเสนอของบประมาณไดทันทวงทีจาก
สวนกลางท่ีรับผิดชอบ 
๒.๔ ท าการขยายเขตไฟฟูาใหมีไฟฟูาครบทุกหลังคาเรือน 
๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดฝึกอบรมการประกอบอาชีพแกกลุมอาชีพ เพื่อสรางเสริมรายไดใหประชาชนในเขต
ต าบลดอนมัน อยางพอเพียง(ตามหลักการ “เพิ่มรายได ลดรายจาย ขยายโอกาส”) 
๓.๒ จะนอมน า “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ มาปรับใชเพื่อใหประชาชนพี่ง
พาตนเองได 
๓.๓ ประสานสวนกลางสนับสนุนของบประมาณในการพัฒนาล าหวยแอกใหเป็นแหลงน้ าส าหรับประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอยางสมบูรณ์และเป็นแหลงอาหารธรรมชาตี 
๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๔.๑ สงเสริมและรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔.๒ มุงพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคทุกดานใหต าบลนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
๔.๓ สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน และใหชุมชนมีสวนรวมในการท างานกับองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน โดยให
ชุมชนพึ่งตนเองได 
๔.๔ สงเสริมและใหสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม 
๔.๕ สงเสริมและสนับสนุน อปพร.ใหมีขวัญก าลังใจในการอาสาเขามาท างานเพื่อพี่นองชาวต าบลดอนมัน ตามความ
จ าเป็นและภารกิจท่ีปฏิบัติ 
๔.๖ ดูแลผูสูงอายุ และคนพิการ ใหมีขวัญก าลังใจในการอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  
๕. นโยบายด้านสาธารณสุข 
๕.๑ ประสานงานและรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลส าโรงเป็นแกนน าหลักในการพัฒนาทุกดานเกี่ยวกับ
สาธารณสุขมูลฐาน 
๕.๒ ยกยองและสงเสริมผูสูงอายุ พัฒนาสุขภาพอนามัย รวมท้ังประสบการณ์และภูมิปัญญาของผูสูงอายุมาชวยในการ
พัฒนาสังคม 
๕.๓ สนับสนุน สงเสริมดานการกีฬาทุกระดับ จัดใหมีลานออกก าลังกาย ลานกีฬา  
๕.๔ ใหการสงเคราะห์และสนับสนุนการพัฒนาอยางมีสวนรวมแกผูยากไร ผูพิการ และทุพพลภาพ และผูดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และสามารถพึ่งพาตนเองได 
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๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑ สงเสริม สนับสนุนในการฟื้นฟูปุาชุมชนและอนุรักษ์ปุาชุมชนในต าบลดอนมันทุกแหงใหเป็นแหลงอาหารทาง
ธรรมชาติ และเป็นแหลงเรียนรูทางธรรมชาติในดานจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 
๖.๒ ประชาสัมพันธ์เพื่อสรางจิตส านึกใหประชาชนตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยผาน
กระบวนการของชุมชนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการการบ ารุงรักษาและใชประโยชน์จากปุาไมท่ีดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๗. นโยบายด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๗.๑ บริหารงานบุคลากรในองค์กรใหมีทัศนคติรูรักสามัคคีและถือเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ พรอมท้ังการ
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๗.๒ สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดวยการท าประชาคมและติดต้ังกลองรับเรื่องรองทุกข์ของ
ประชาชนในทุกหมูบานในเขตต าบลดอนมัน อยางท่ัวถึง 
๗.๓ สงเสริมและพัฒนาระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เฝูาระวังปัญหาดานยาเสพติด โดยรวมมือกับ
เครือขายพลังชุมชนตานยาเสพติดต าบลดอนมัน อปพร. ยามประจ าหมูบาน และเจาหนาท่ีต ารวจ  
๗.๔ ด าเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ์ขาวสารขององค์การบริหารสวนต าบลใหไดรับทราบอยางท่ัวถึง 
๗.๕ จัดระบบใหบริการแกประชาชน ตลอดจนอ านวยความสะดวกแกผูมาติดตองานอยางรวดเร็วและเป็นธรรม 
๗.๖ บริหารงบประมาณใหเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและแลวเสร็จตามระยะเวลาก าหนด เพื่อประโยชน์ และ
โอกาสของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ 
๗.๗ สนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารสวนต าบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนต าบล ใหมีความรูคู
คุณธรรม 
 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น(ใชการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะห์ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม) 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถ่ินด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ  ของทองถิ่น  ซึ่งท้ังหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการ
ตอบค าถามวา  “ปัจจุบันทองถิ่นอยูจุดไหน ” ส าหรับใชเป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตอไป  
ท้ังนี้โดยใชเทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength-S) จุดออน  ( Weak-W)  
และปัจจัยภายนอกไดแกโอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
๑.  องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน เป็นองค์กรท่ีมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะท่ีใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด  
๒. ผูบริหารองค์การบริหารสวนต าบลดอนมันมีวิสัยทัศน์  มีประสบการณ์ท้ังดานการบริหารและปกครอง 

โดยยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ  
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๓. ประชาชนเริ่มเห็นถึงความส าคัญโดยเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น  เขาใจระบบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานและพรอมจะขยายฐานประชาธิปไตย 
๔. มีระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อการพัฒนาทองถิ่นสูงขึ้น  
๕. มีความรูและภูมิปัญญาทองถิ่นหลายดานซึ่งสามารถใชประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพและสรางรายไดของ 
ประชาชน ลดการวางงานและองค์กรยังมีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรอยางตอเนื่อง  ประชาชนมีความรู
และทักษะในการประกอบอาชีพ 
๖. มีศูนย์เรียนรูอาชีพดานการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีช่ือเสียง และมีบทบาทมากใน

การพัฒนาการเกษตรในพื้นท่ี 
๗.   มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรูวิชาการ และประสบการณ์ ในการด าเนินโครงการกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แกประชาชน 
๘. ประชากรสวนใหญมีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมดานประเพณี  วัฒนธรรมทองถิ่น 
๙. มีหอกระจายขาวประจ าทุกหมูบาน  มีศักยภาพดานส่ือสารขอมูลขาวสาร 
๑๐. ทรัพยากรภายในองค์การมีความพรอมพอสมควรในการใหบริการสาธารณะแกประชาชนในต าบล 
๑๑. ผูน าชุมชน (ก านัน/ผูใหญบาน,ผอ.รพสต., ผอ.โรงเรียนในเขต)  มีบทบาทในการเขามามีสวนรวมและให

ความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่นรวมกับ อบต. 
๑๒. มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

สวนต าบลดอนมัน ๔  แหง สามารถขยายโอกาสการเรียนใหกับเด็กและเยาวชน สามารถเป็นศูนย์การ
เรียนรูประจ าต าบลไดในอนาคต 

จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
๑.  พื้นท่ีบางแหงยังไมไดรับการพัฒนา  ทางสัญจร  ไฟฟูา  แหลงน้ า  ยังไมไดด าเนินการอยางท่ัวถึง 

๔. ประชาชนในบางหมูบานท่ีไมมีท่ีดินและเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท ากิน 
๕. บางหมูบานท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน  ในการรวมกันก าหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหา

การพัฒนา  จึงท าใหไมสามารถแกปัญหาไดตรงความตองการ 
๖. แหลงน้ าธรรมชาติแหงในฤดูแลง  ปริมาณน้ าไมเพียงพอตอการเกษตรและไมมีแหลงกักเก็บน้ าใชที่เพียงพอ 
๗. เจาหนาท่ีและประชาชนไมสามารถพูดภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียน รวมถึงยังไมมีความเขาใจ

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางแทจริง 
โอกาส  (Opportunities-O) 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๕๐  ก าหนดไววาการบริหารราชการแผนดิน เรื่องรัฐตอง

กระจายอ านาจใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง  โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปัญหาในพื้นท่ี และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น  ยอมมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย  การบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ   

๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ ๒๕๔๒   
ก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีอ านาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในทองถิ่น   โดยท่ี
หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖   ดาน  ท าให อบต . มีโอกาสไดรับการจัดสรรท้ังงบประมาณ  การฝึกอบรม
ความรู  ศักยภาพของเจาหนาท่ี  และมีอ านาจหนาท่ีในการควบคุม  ดูแล  ปูองกันและแกไขเพิ่มมากขึ้น  ท าให
สามารถด าเนินการแกไขปัญหาความเรงดวนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ๓.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒  เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  สงเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน  เพื่อแกไขปัญหาความยากจน  กระตุนใหชุมชนพึ่งตนเอง
รัฐบาลมีแนวนโยบายการสงเสริม การมีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน  เพื่อใหเกิดความรู  
ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุนและสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทองถิ่นของตนเองมากขึ้น 

๕. มีการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เนนประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปรงใส  เปิดโอกาสให 
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมคิด  ตัดสินใจ  และรวมรับผลประโยชน์ 
         ๕.   รัฐบาลมีการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สงผลใหเกิดประโยชน์ตอการพัฒนา  ปลูกฝัง
คานิยม  อยูแบบพอเพียงใหแกประชาชน 

๖.   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเรงดวนและโครงการเกินศักยภาพ              มีหลาย
ชองทาง  ไดแก อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ  

๗.   การถายโอนภารกิจของภาครัฐในดานการศึกษา การสาธารณสุขใหกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นมี ความ
ตอเน่ืองสงผลให องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน มีงบประมาณดานการศึกษาและดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ   

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
๑. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น 

การรับคานิยมตะวันตกท าใหเกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจายมากกวารายได 
๒. สภาวการณ์ทางการธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลง สงผลตอการประกอบอาชีพการเกษตร 

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนว 
โน้มในอนาคต 

๑. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑.ปัญหาด้านการศึกษา  
๑.๑ เด็กและเยาวชน
บางสวนอานหนังสือไม
ออก 
๑.๒ ประชาชนขาดการ
แสวงหาความรู ความใฝุรู
ดวยตนเอง 
๑.๓ เด็กและเยาวชนขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู 
มองวาการเรียนเป็นเรื่อง
นาเบื่อ 

สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
ดอนมัน 
 
 
ต าบลดอนมัน 

 
 
สถานศึกษาใน
เขตพ้ืนที่ต าบล
ดอนมัน 
 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
 
 
 
ประชาชนโดยทั่วไป 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
 
 

จ านวนเด็กและเยาวชนจะอาน
หนังสือไมออกเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
จะเกิดปัญหาการด ารงชีวิตในสังคม  
 
เด็กที่จบการศึกษามีคุณภาพต่ า 
เพ่ิมข้ึน 
 
 

 ๒.ปัญหาดานศาสนาและ
วัฒนธรรม 
๒.๑ ประชาชนคนรุนใหม
หางเหินกิจกรรมทาง
ศาสนา และมองขาม
วัฒนธรรมประเพณี 

  
 
ประชาชนในต าบล 

 
 
ประชาชนจะลดใหความส าคัญ
ศาสนานอยลงและวัฒนธรรม
ประเพณีจะเริ่มหายไป 
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๒. การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

๑. ปัญหาดานการเกษตร 
๑.๑ สินคาเกษตรตกต่ า 
การผลิตไดผลิตไมเต็มที่ 
ไมมีตลาดรองรับผลผลิต 
๑.๒ เกษตรกรขาดการ
วางแผนการผลิต 
๑.๓ เกษตรกรขาดความรู
ความเขาใจในการน า
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
ในการเกษตรทั้งดานพืช
และสัตว์ 
๒. ปัญหาดานอาชีพ 
๒.๑ ปัญหาการวางงาน 
 
 
๒.๒ การขาดการสงเสริม
อาชีพ 

 เกษตรกรภายในต าบล 
 
 
 
 
เกษตรกรภายในต าบล 
 
เกษตรกรภายในต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

เกษตรกรมีหน้ีสินเพ่ิม ขาดรายไดที่
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ 
 
 
ผลผลิตราคาตกต่ า เกิดการ
ประทวงสวนราชการใหออกมารับ
ซื้อผลผลิต  
 
ผลิตผลทางการเกษตรไมทันตอ
ความตองการ เสียเปรียบดานการ
แขงขันกับที่อื่น 
 
จ านวนประชาชนไมมีรายไดเลี้ยง
ตัวเองและครอบครัวเพ่ิมข้ึน 
 
ประชาชนวางงานมากข้ึน 
เศรษฐกิจย่ าแย 

๓. การพัฒนาสังคม
คุณภาพชีวิต  

๑. ปัญหาสังคม 
๑.๑ ปัญหาครอบครัว
แตกแยก 
 
๑.๒ ปัญหายาเสพติด 
๑.๓ ปัญหาเด็กและ
เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กอน
วัยอันควร 
๑.๔ ปัญหาคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
๒. ปัญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๒.๑ ปัญหาผูประกอบการ
ขาดความรับผิดชอบใน
การด าเนินกิจการที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
๒.๒ ประชาชนขาด
จิตส านึกความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม 

  
ประชาชนในต าบล 
 
 
ประชาชนในต าบล 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 
 
ผูน าทองถ่ิน ผูน า
ชุมชน พนักงานสวน
ต าบล ประชาชน ใน
ต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

 
เด็กและเยาวชนมีปัญหาขาดความ
รักความอบอุนมากข้ึนน าไปสู
ปัญหาอื่น 
การเกิดอาชญากรรม  
การการลักขโมย เพ่ิมข้ึน  
เกิดปัญหาสังคมมากข้ึน 
 
ถามีการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
จะท าใหในอนาคตสังคมจะนาอยู
มากข้ึน 
 
 
 
 
-เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหา
สิ่งแวดลอม-ทรัพยากรธรรมชาติ
นอยลง 
 
-เกิดความเดือดรอนแกประชาชน
มากข้ึน 

 ๓. ปัญหาดานการ
ทองเท่ียว 
๓.๑ ไมมีแหลงทองเท่ียว
ภายในต าบล 

  
 
แหลงทองเท่ียว 
 

 
 
แหลงทองเที่ยวไมเป็นที่นาสนใจ ไมมี
นักทองเที่ยว ขาดเม็ดเงินเขาสูต าบล 
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๔. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 

๑.ปัญหาดานการขาด
สาธารณูปโภคอยางทั่วถึง 

ประชาชนในต าบล -การด าเนินงานของ อบต.จะท าใหมี
สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วถึง 
-ประชาชนเดินทางสะดวกปลอดภัย 

 
๕. การพัฒนาแหลงน้ า 

 
๑.การขาดแคลนน้ า 
แหลงน้ าไมเพียงพอ 
๒.ปริมาณน้ าไมพอใช
ตลอดปี 
 

  
ประชาชนในต าบล 

 
การด าเนินงานของ อบต.จะชวย
บรรเทาความเดือดรอนเก่ียวกับ
แหลงน้ าไดในอนาคต 

๖.การพัฒนา
สาธารณสุข 

๑.ยังไมมีการคุมครอง
ผูบริโภคอยางจริงจัง 
๒. ปัญหาการจัดการขยะ
ภายในต าบล 
 
๓. ขาดการสงเสริมดาน
สุขภาพพลานามัย 

 ผูบริโภคภายในต าบล 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
ประชาชนในต าบล 

ประชาชนถูกเอาเปรียบ 
เสียเปรียบ 
ขยะมีปริมาณตกคางในต าบลมาก
ข้ึน ปัญหามลภาวะทางอากาศ 
ปัญหาโรคระบาด 
-ประชาชนเจ็บปุวยงาย สุขภาพ
ออนแอ 

๗. การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

๒. ปัญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๒.๑ ปัญหาผูประกอบการ
ขาดความรับผิดชอบใน
การด าเนินกิจการที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
๒.๒ ประชาชนขาด
จิตส านึกความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผูน าทองถ่ิน ผูน า
ชุมชน พนักงานสวน
ต าบล ประชาชน ใน
ต าบล 
 
 

 
 
 
 
-ทรัพยากรธรรมชาติลดนอยลง 
 
 
 
-เกิดปัญหามลพิษจากสิ่งแวดลอม 

๘.การพัฒนาการเมือง
การปกครองและการ
บริหาร 

๑. ประชาชน เยาวชนยัง
ขาดความรูความเขาใจใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
๒. การมีสวนรวมของ
ประชาชนยังอยูในระดับ
นอย 

 ประชาชนเยาวชนใน
ต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

เกิดปัญหาความขัดแยงในชุมชน 
ประชาชนเขาใจประชาธิปไตย
ในทางที่ผิด ตกเป็นเหย่ือการเมือง 
 
 
การแกไขปัญหาที่แทจริงของ
ประชาชนเป็นไปไดยากข้ึนเพราะ
ประชาชนขาดการมีสวนรวม 

๙.การเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

๑. เจาหนาท่ีและ
ประชาชนไมสามารถใช
ภาษาอังกฤษและภาษา
เพ่ือนบานสื่อสารระหวาง
กันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๒. ประชาชนยังขาด
ความรูความเขาใจ เน้ือหา
สาระที่ส าคัญเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนอยาง
แทจริง 

 
 
 
 
 
 

บุคลากรใน อบต. และ
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจจะ
ลมเหลว 
 
 
 
 
การเขาสูประชาคมอาเซียนอาจจะ
ลมเหลว 
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๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน พ.ศ. (๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ป ี
 

 ๑. ยุทธศาสตร์
ดานความมั่นคง 

๒. ยุทธศาสตร์ดานการ
สรางความสามารถใน
การแขงขัน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

 ๔. ยุทธศาสตร์ดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม 
 

๑.ประเด็นการเป็นจุดเริ่มตนของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในการ 
ขับเคลื่อนไปสูการเป็นประเทศที่มั่ง 
คั่ง มั่นคง และย่ังยืน อยางเป็น 
รูปธรรม 
 

๒.ประเด็นการ.เป็น “Reform  
in Action” ที่มีการผลักดัน 
การปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ  
การปฏิรูปการวิจัยและการ 
พัฒนา และการปฏิรูป 
การศึกษาไปพรอมๆ กัน 
 

๓.ประเด็นการผนึกก าลังของทุก 
ภาคสวนภายใตแนวคิด “ประชา 
รัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลัง 
กับเครือขายพันธมิตรทางธุรกิจ การ 
วิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก  
ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงของการ “รูจักเติม  
รูจักพอ และรูจักปัน” 
 

 ๔.ยุทธศาสตร์
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การ
สรางความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและแขงขันได
อยางย่ังยืน  
 

 ๒.ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมลาในสังคม 

๑.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
๑๒ป(ี๒๕๖๐-
๒๕๖๕) 
 

๕.ยุทธศาสตร์ 
ดานความ
มั่นคง 

 ๖. ยุทธศาสตร์การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 ๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

 ๘. ยุทธศาสตร์ดาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

 ๙. การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 ๑๐. การ
ตางประเทศ 
ประเทศเพื่อนบาน 
และภูมิภาค 

THAILAND  
๔.๐
 1.ประเด็เป็นจุดเริ่มตนของ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการ 
ขับเคลื่อนไปสูการเป็นประเทศท่ีมั่ง 
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน อยางเป็น 
รูปธรรม 
 

 1.ประเด็เป็นจุดเริ่มตนของ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการ 
ขับเคลื่อนไปสูการเป็นประเทศท่ีมั่ง 
คั่ง มั่นคง และยั่งยืน อยางเป็น 
รูปธรรม 
  

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์การ
ยกระดับศักยภาพ
อุตสาหกรรมยานยนต์แบบ
บูรณาการและย่ังยืน 
 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
และการแปรรูปสินคา
เกษตร 
 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผา
ไหมและ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผาไหม 
 

๔.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาการ
ทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

๑. พัฒนาปัจจัยแวดลอมทางการ
แขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
และเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อ
พัฒนาไปสูครวัของโลก และฐาน
การผลิตพลังงานสะอาด 

๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การคาเพ่ือเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน 
 

๓. พัฒนาศักยภาพการ
ทองเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ือสรางและกระจายรายได
ไปสูประชาชนในพ้ืนที 
 

๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่
ทัว่ถึงและย่ังยืนเพ่ือสูการ
เปน็เมืองนาอยู 

๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ า
อยางบูรณาการ 
 

๖. สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบานเมือง 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
นครราชสีมา 

๑.การสานตอ 
แนวทาง
พระราชด าร ิ
 

๔.ดานการ

พัฒนาสังคม 
๓.ดานการ

พัฒนาการเกษตร 
 

๒.ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ประสานและ
บริหารการจัดการ
น้ า ตามพระราช 
ด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพื่อแกไขและ
ปูองกันปัญหา
อุทกภัยอยางเป็น
ระบบ 
๑.๒ พัฒนาขุด
ลอก คูคลองและ
จัดสรางแหลงน้ า 
สงวนและเก็บกัก
น้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภค 
และบริโภค 
รวมทั้ง
วางโครงการเพื่อ
แกไขปัญหาน้ า 
ทวมและน้ าแลง 
๑.๓ พัฒนาชุมชน
และสังคมตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนา 
๑ สงเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษา ใหเป็นไป
ตามาตรฐาน
การศึกษา  
๒ พัฒนาและ
บุคลากรดาน
การศึกษา(ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน)ให
เป็นผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม 
อาเซียน 
๓ สนับสนุนใหระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเป็น
เคร่ืองมือประกอบ
การศึกษา เป็น
เคร่ืองมือของชุมชน
และประชาชนทั่วไป 
๔ สนับสนุนศูนย์
คอมพิวเตอร์ระดับ
ชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะ
ประชาชนในชุมชน 
สนับสนุนและ
สงเสริมใหประชาชน
ทุกหมูทุกระดับให
เตรียมพรอมและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
เขาสูประชาคม
อาเซียนในทุกดาน 
๕ สงเสริมการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและ
เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริม
ใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์
พืชใหมๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดย
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอ
ความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
๒ ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคา
ผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง
ผลิตผลใหมีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและ
ใหความรวมมือกับหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
๓ สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อ
การเกษตรในหมูบาน(อกม.หา
รูปแบบใหมๆปรับปรุงรูปแบบเกาให
มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและ
แปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมี
คุณภาพ น าเคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีใหมๆมาใช เพื่อเพิ่ม
มูลคาสินคาและปริมาณสินคา
คุณภาพในทองถิ่น สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูภายในและ
ตางประเทศโดยการรวมมือและให
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
๕ สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 
เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดย
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอ
ความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๖ สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมี
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อการ
บริโภค เพื่อจ าหนาย และเพื่อการ
อนุรักษ์ โดยการรวมมือและให
ความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑สงเสริมและพัฒนาบทบาท
ของผูน าชุมชน คณะกรรมการ
หมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนและ
ทองถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒ สงเสริมโครงการพัฒนา
ระดับหมูบาน ใหพึ่งตนเองได 
ใหประชาชนมีฐานะดีขึ้น 
๓ สงเสริม พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพของเด็กเยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูดอยโอกาสโดยจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมและด าเนินการให
เกิดกองทุนหรือจัดหา
งบประมาณเพื่อด าเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพ
ชีวิตอยางตอเน่ือง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาใหมีความรูความ
ช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม 
เพื่อพึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวไดอยางมีเกียรติ
และศักด์ิศรีทัดเทียมกับบุคคล
ทั่วไป 
๔ สงเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพตามความสามรถของ
แรงงานในทองถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเขาสูประชาคม
อาเซียน 
๕ ด าเนินการสนับสนุน และ
ประสานรัฐบาล องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ
เพื่อปูองกันและปราบปราม
และแกไขปัญหาการเสพ การ
ผลิตและการจ าหนายยาเสพ
ติดทุกชนิด 
๖ ด าเนินการโครงการเพื่อ
ใหบริการประชาชน และ
รับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชน
ในพื้นที่ 

แนวทางการพัฒนา 
๑ สนับสนุนการจัดต้ัง
กองทุน และเพิ่มสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.) 
๒ สงเสริมและสนับสนุนการ
รักษาพยาบาลประชาชนใน
ระดับต าบล หมูบานและ
ชุมชนที่มรคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อใหประชาชน
ไดรับบริการที่ดี ทั่วถึง และ
ทันเหตุการณ์ โดยรวมมือ
กับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพต าบล หนวยงาน 
หรือองค์กรที่เก่ียวของ 
๓ สงเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน
ระดับหมูบานและชุมชน ให
มีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ
เรียนรูการดูแลสุขภาพ การ
ออกก าลังกาย การปูองกัน
โรค การใชยาอยางถูกตอง 
การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการดานสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์ 
 

สอดคล้อง ย. ๕
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๔
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๔
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๔,๕
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๑
ของจังหวัด 

๕.ดานการ

พัฒนา
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
นครราชสีมา 

๖.การพัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

๙.การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๘.การบริหารจัดการ

บานเมืองที่ดี 

๗.การพัฒนาการ
ทองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ประสานและ
บริหารการจัดการ
น้ า ตามพระราช 
ด ารัสของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ
เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพื่อแกไขและ
ปูองกันปัญหา
อุทกภัยอยางเป็น
ระบบ 
๑.๒ พัฒนาขุด
ลอก คูคลองและ
จัดสรางแหลงน้ า 
สงวนและเก็บกัก
น้ าเพื่อการเกษตร 
เพื่อการอุปโภค 
และบริโภค 
รวมทั้ง
วางโครงการเพื่อ
แกไขปัญหาน้ า 
ทวมและน้ าแลง 
๑.๓ พัฒนาชุมชน
และสังคมตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนา 
๑ พัฒนาฟื้นฟูและ
สงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีชุมชน
ทองถิ่นโคราช เพื่อการ
อนุรักษ์สืบสานตอและ
เชื่อมโยงสูกิจกรรมการ
ทองเที่ยว 
๒ พัฒนาแลฟื้นฟูแหลง
ทองเที่ยวเดิม สราง
แหลงทองเที่ยวใหม 
รวมทั้งกิจกรรมการ
ทองเที่ยว และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ตางๆ เพื่อกระตุน
เศรษฐกิจ และสราง
รายไดจากการทองเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มขึ้น 
๓ สนับสนุนและสงเสริม
ความสามารถของ
ผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยว และสราง
เครือขาย เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินคาและ
บริการ โดยการจับคู
ธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
สินคาและขยายตลาด
สินคาทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
๔ สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬาชุมชน 
และจัดการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆต้ังระดับ
หมูบานจนถึงระดับ
จังหวัด รวมถึงการสราง
ความเป็นเลิศทางดาน
กีฬาสูกีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

แนวทางการพัฒนา 
๑ ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารงาน เพื่อใหการรองรับ
การปฏิบัติภารกิจหนาที่ 
ตามที่กฎหมายก าหนดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน 
ทั้งน้ีรวมถึงการสราง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรูและทัศนคติในดาน
ตางๆกับองค์กรปกครอง
ทองถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศตางๆในโลก 
๒ น าระบบสารสนเทศมาใช
ในการบริหารงานภายใน
องค์กรเพื่อใหบริการ
ประชาชนใหสะดวก รวดเร็ว 
แมนย า โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 
ผูรับบริการเป็นส าคัญ 
๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด
ใหไดรับการศึกษา อบรม การ
ท าวิจัย เพิ่มพูนความรูเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการ
ท างานใหเกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชน และใน
การสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
๔ บูรณาการการจัดท า
แผนพัฒนาทองถิ่น รวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ 
และเอกชนองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
สรางประโยชน์สูงสุดแก
ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
๕ เปิดโอกาสใหประชาชนได
เขามีสวนรวมในการก าหนด
นโยบายและความตองการ 
ของประชาชนในการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา 
 

แนวทางการพัฒนา 
๑ สงเสริมและ
สนับสนุนการติดต้ัง
ระบบเตือนภัย
ธรรมชาติ และภัย
พิบัติตางๆ 
๒ สงเสริม สนับสนุน
และรวมมือกับสวน
ราชการ หนวยงาน 
มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เก่ียวของ ใน
การเตรียมความ
พรอมในการปูองกัน
ภัย และการ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย 
๓ สงเสริม และติดต้ัง
ระบบกลองวงจรปิด
ในเขตชุมชน และ
สถานที่ส าคัญ เพื่อ
สรางความอบอุนใจ 
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
๔ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดต้ังและ
อบรมฟื้นฟูต ารวจ
บาน และอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือน(อปพร.)เพื่อ
เป็นก าลังสนับสนุน
เจาหนาที่รัฐ และ
ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชน
หมูบาน  

แนวทางการพัฒนา 
๑ สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนา
ฟื้นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม แหลงน้ า ลุมน้ า
ล าคลอง และปุาไมใหมี
ความอุดมสมบูรณ์ 
๒ สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
ภาคเอกชน ในการรณรงค์
สรางจิตส านึก เพื่อปูองกัน
และแกไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่นทุกระดับ 
๓ สงเสริม สนับสนุนและ
รวมมือกับสวนราชการที่
เก่ียวของ องค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ในการจัดท า
ระบบก าจัดขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอยางเป็นระบบ  

สอดคล้อง ย. ๒
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๓ ,๔
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๕ 
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๖ 
ของจังหวัด 

สอดคล้อง ย. ๔ 
ของจังหวัด 

๑๐.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ดอน
มัน 

๑.การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
 

๒.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 
 

๓.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

๔.การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๕.การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพื่อกอสรางและ
ซอมแซมบ ารุงโครงสราง
พื้นฐาน ในเขตองค์การ
บริหารสวนต าบล ใหมี
ความสะดวกและมี
มาตรฐานเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ดานอ่ืนๆ  
ใหประสบความส าเร็จ  
โดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
คมนาคมขนสง  
 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพื่อสนับสนุน
เสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
ทางเศรษฐกิจระดับ
บุคคล  ครอบครัว
และชุมชนทองถิ่น  
โดยเฉพาะผลผลิต
ทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปร
รูปสินคาทาง
การเกษตร  ใหมี
ความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการผลิตเพิ่ม
มูลคาของสินคาและ
สามารถขยายตลาด
ไปสูตลาดกลาง  
 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
เพื่อเสริมสรางทักษะ
ของคนภายในชุมชน
ทั้งทางดานจิตใจ 
ดานการศึกษา  ดาน
สุขภาพอนามัย  ดาน
สวัสดิการและสังคม 
ดานกีฬา ใหมี
คุณภาพและพึ่งพา
ตนเองไดซึ่งเป็นไป
ตามแนวทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  
ฉบับที่๑๒(พ.ศ.
๒๕๖๐ – พ.ศ.
๒๕๖๕ )   
 

เปูาหมายยุทธศาสตร ์
เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม
อันพึงปรารถนา
รวมกันไมใหมีปัญหา
ภายในชุมชน   
ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุกกภาค
สวนใหมีสวนรวมใน
การพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างาน
ของภาครัฐและให
บรรลุแนวทางการ
ด าเนินงานของ
หลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี 
 

สอดคลอง ย. ๖ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
๑.กอสราง  ปรับปรุง
ถนน  สะพาน  ทาง
ระบายน้ า  และทอ
ระบายน้ า 
๒  กอสรางขยายเขต
ไฟฟูาและติดต้ังโคม
ไฟสาธารณะ 
๓.  กอสราง  ขยาย
เขตการบริการ
ประปา  ซอมแซม 
และจัดหาเคร่ือง
กรองน้ าระบบ
ประปา 
๔.  ขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ า 
๕.  บริการสาธารณะ
ที่ประชาชนพึงไดรับ
อยางถวนหนา 
 

แผนงานการเกษตร 

๑.สงเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิต 
๒.การด าเนินการ
เกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ 
๓.สงเสริมและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุม
อาชีพ 
๔.สรางจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 

แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๑.  การพัฒนาดาน
คุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
๒.การพัฒนาและสงเสริม
ดานการกีฬาและ
นันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
๑.การพัฒนาและสงเสริม
การศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๑.การพัฒนาและสงเสริม
ดานสวัสดิการสังคม 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
๖. สรางความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

แผนงานสาธารณสุข 

๑.การพัฒนาและ
สงเสริมดานสุขภาพ
และอนามัย 
๒.การบริหารจัดการ
และรณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอยและ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

๑.  สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคสวนใน
การพัฒนาทางการเมือง      
การบริหาร 
๒.  สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการ
พัฒนา 
๓.  ปรับปรุงพัฒนา
เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  
และสถานที่ปฏิบัติงาน   
๔.สงเสริมและสราง
จิตส านึกใหตระหนัก
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
และความซื่อสัตย์ 
แผนงานงบกลาง 

แผนงาน 
 

สอดคลอง ย. ๑,๓ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง  ย.
๒,๔,๕,๗,๙ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

สอดคลอง ย.๑๐ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

สอดคลอง ย.๘ 
อปท.ในเขตจังหวัด 



 

79 
 

79 
 
 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ ๑.โครงการ
กอสราง
สาธารณูปโภค
และสิ่งกอสราง 
๒.โครงการ
ซอมแซม
สาธารณูปโภค
และสิ่งกอสราง
ตามอ านาจที่
ก าหนดไวใน
ระเบียบ
กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 
๓โครงการ
ปรับปรุง
ซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน 
๔.โครงการขุด
ลอก ปรับปรุง
แหลงน้ า 
๕.โครงการ
บริการ
สาธารณะอ่ืนๆ 

๑.โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริม ให
ความรูดาน
อาชีพ 
๒.โครงการ/
กิจกรรม
สงเสริม
เกษตรกร 
๓.โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔.โครงการ
สงเสริมเพิ่ม
รายได ลด
รายจายใหดับ
ประชาชน 

 

๑.โครงการ/กิจกรรม
จัดการศึกษา  
๒.การสนับสนุน
ทรัพยากรดาน
การศึกษา 
๓.โครงการสงเสริม
ดานศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
๔.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แกผูชรา ผูพิการ 
ผูปุวยเอดส์ สรางขวัญ
ก าลังใจแกประชาชน
ฯลฯ  
๕.โครงการสรางความ
เขมแข็งชุมชน และ
โครงการรักษาความ
สงบเรียบรอย ปูองกัน
ภัยพิบัติ ภัยสาธารณะ 
๖.โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชน 
๗.โครงการสงเสริม
สุขภาพประชาชน 
๘.โครงการพัฒนา
ศักยภาพสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการ/
กิจกรรมสราง
จิตส านึกใหกับ
ประชาชนรักษา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 

๒.  การบริหาร
จัดการและ
รณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอยและ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
 
 

๑.โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชน 
๒.โครงการใหความรู
เก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
๓.กิจกรรมบริหาร
จัดการทรัพยากร
ภายในต าบล การ
สนับสนุน
งบประมาณ 
หนวยงานที่เก่ียวของ
ในการบูรณาการการ
พัฒนา 
๔.โครงการสงเสริม
การปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 
๕.โครงการสงเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 
๖.โครงการปรับปรุง
พัฒนาเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส านักงาน 

สอดคล้องกับ
แผนงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
 

สอดคล้องกับ
แผนงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 

 

สอดคล้องกับ
แผนงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 

 

สอดคล้องกับ
แผนงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 

 

สอดคล้องกับ
แผนงานตาม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 
๑  
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แผนท่ียุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

Strategy Map 
 

“การเกษตรดี  มากมีแหล่งน้ า  ระบบโครงสร้างสมบูรณ์ 
เพ่ิมพูนคุณภาพชีวิต  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างความเท่าเทียมใน

สังคม” 
 

 

๑.กอสราง 
ซอมแซม 
เสนทาง
คมนาคมท้ัง
สายหลัก
และสาย
รองเพื่อการ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย 
๒.กอสราง 
ซอมแซม
เสนทาง
ขนสงสินคา
การเกษตร
ไดสะดวก
และ
ปลอดภัย 
 

๑. พัฒนา
ปรับปรุง
ระบบ
โครงสราง
พ้ืนฐานใหมี
ประสิทธิภา
พ 
๒. การ
พัฒนาไฟฟูา  
ประปา  ให
เพียงพอตอ
ความ
ตองการของ
ประชาชน 
๓.พัฒนา
แหลงน้ าให
เพียงพอกับ
การเกษตร 
 

๑.พัฒนาและปฏิรูป
การบริหารงานของ  
อบต.  ใหมี
ประสิทธิภาพมุง
สัมฤทธิ์ผลของการ
บริหารงบประมาณ   
และการบริการ
ประชาชน 
๒. เสริมสรางและ
พัฒนาความพรอมให
สามารถรองรับภารกิจ
ที่จะไดรับการถายโอน
จากสวนราชการตางๆ 
ตามกฎหมายตลอดจน
สรางระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ 
๓.พัฒนาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานใหมี
จิตส านึกในหนาที่และ
ปฏิบัติงานอยางสุจริต  
โปรงใส 
 

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ๑๒  ป ี
๒. สงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวมตัวของชุมชน  
ในเร่ืองสิทธิหนาที่และ
บทบาทของชุมชน
รวมทั้งเสริมสราง
ทักษะในการพัฒนา
ชุมชนใหสามารถ
ด าเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เชน  การบริหาร
จัดการองค์กร  และ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 
 
 
 

๑.สงเสริมและสนับสนุนการฝึก
อาชีพระยะสั้น  ตามความ
ตองการของประชาชน  เพื่อ
สงเสริมอาชีพและเพิ่มพูนรายได
แกประชาชน 
๒.สงเสริมใหมีการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรและศิลปะหัต
กรรม  เพื่อเพิ่มรายไดใน
ครัวเรือนและสราง       ความ
เขมแข็งใหประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได 
๓.สงเสริมและสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ  เพื่อลดอัตราความ
เสี่ยงทางรายไดของเกษตรกรตาม
แนวทางการเกษตรแบบทฤษฎี
ใหม 
๔.สงเสริมและสนับสนุนเงินจัดต้ัง
กองทุนหมุนเวียนในหมูบานอยาง
เป็นระบบและตอเน่ือง  เพื่อ
พัฒนา อาชีพและรายไดของ
ประชาชนโดยใหประชาชน
บริหารจัดการเอง 
 
 
 
 

๑.เตรียม
ความพรอม
เขาสู
ประชาคม
อาเซียน  
 

๑.ประชานมีความรู 
เขาในการความเพียง
พึ่งพาตัวเองไดด ารง
ชีพอยางมีความสุข ทั้ง
ดานสุขภาพอนามัย 
การศึกษา สังคม และ 
วัฒนธรรม แระเพณี
ทองถิ่น 
 

๒.  ระบบโครงสราง
พื้นฐาน  มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่
ประชาชนเดินทา
สัญจรไปมาไดสะดวก 
และปลอดภัย 
 

๓. การบริหารงาน 
และการบริการ
ประชาชนของ 
อบต.เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

๔.มีแหลงน้ าเพื่อ
การบริโภค 
อุปโภค และท า
การเกษตรอยาง
ทั่วถึงและ
พอเพียง 

๕. ประชาชนสวนใหญ
ด ารงชีพภายใตระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 
พึงพาตนเองได มีรายได
เพิ่มขึ้น กลุมอาชีพ
เขมแข็ง  
 
 

๗. เจาหนาที่และ
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจตอการ
เขาสูประชาคม
อาเซียน สามารถ
พูดภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน
ไดพอสมควร  
 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
Strategy Map (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ของ อบต. 
ดอนมัน 

๑.ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

๒.ดาน
เศรษฐกิจ 
 

๓.ดานคุณภาพ
ชีวิต 
 

๔.ดาน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

๕.ดานบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี 
 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
๑.กอสราง  
ปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทาง
ระบายน้ า  และ
ทอระบายน้ า 
๒  กอสรางขยาย
เขตไฟฟูาและ
ติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ 
๓.  กอสราง  
ขยายเขตการ
บริการประปา  
ซอมแซม และ
จัดหาเคร่ืองกรอง
น้ าระบบประปา 
๔.  ขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ า 
๕.  บริการ
สาธารณะที่
ประชาชนพึง
ไดรับอยางถวน
หนา 
 

แผนงานการเกษตร 
๑.สงเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิต 
๒.การด าเนินการ
เกษตรอินทรีย์
ชีวภาพ 
๓.สงเสริมและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุม
อาชีพ 
๔.สรางจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

แผนงานวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
๑.  การพัฒนาดาน
คุณธรรม  จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 
๒.การพัฒนาและ
สงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ 
แผนงานการศึกษา 
๑.การพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา 
แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
๑.การพัฒนาและ
สงเสริมดานสวัสดิการ
สังคม 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
๖. สรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

แผนงานสาธารณสุข 
๑.การพัฒนาและ
สงเสริมดานสุขภาพ
และอนามัย 
๒.การบริหารจัดการ
และรณรงค์การก าจัด
ขยะมูลฝอยและ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
๑.  สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
สวนในการพัฒนา
ทางการเมือง      
การบริหาร 
๒.  สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและ
องค์กรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน

การพัฒนา 
๓.  ปรับปรุง
พัฒนาเคร่ืองมือ  
เคร่ืองใช  และ
สถานที่ปฏิบัติงาน   
๔.สงเสริมและ
สรางจิตส านึกให
ตระหนักดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ความซื่อสัตย์ 
แผนงานงบกลาง 

 

แผนงาน 

เปูาประสงค์
ที่ ๒ 

เปูาประสงค์
ที่ ๑,๔ 

เปูาประสงค์
ที่ ๑ 

เปูาประสงค์
ที่ ๓ 

เปูาประสงค์   
    ที่ ๕ 



 

82 
 

82 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

   ๑. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม
ครบวงจรเพื่อ
เป็นครัวโลก 
(Food 
Valley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ยุทศา
สตร์การ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

๑.ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
ประชาชนเดินทา
สัญจรไปมาได
สะดวก และ
ปลอดภัย 
๒.มีน้ าบริโภค 
อุปโภค และท า
การเกษตรอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
๓.ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
อยางถวนหนา  
 

๑.จ านวนเสนทาง
คมนาคมที่กอสราง
เพิ่มขึ้น และไดรับการ
ซอมแซมเพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนอุบัติทางถนน
ลดลง 
๓.จ านวนประชาชนที่พึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
 
 
 
๔.จ านวนครัวเรือนที่ได
ใชไฟฟูาเพิ่มขึ้น  
๕จ านวนประชาชนที่พึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
 
 
 
๖.จ านวนครัวเรือนที่ได
ใชน้ าประปาเพิ่มขึ้น  
๗จ านวนประชาชนที่พึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
 
 
 
๘.จ านวนแหลงน้ า
เพิ่มขึ้น 
๙.จ านวนประชาชนที่พึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๓ 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

๗ 

๑๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๕ 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 

๙ 

 ๑.กอสราง  
ปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทาง
ระบายน้ า  และ
ทอระบายน้ า 
 
 
 
 
 
๒.  กอสราง
ขยายเขตไฟฟูา
และติดต้ังโคมไฟ
สาธารณะ 
 
 
๓.  กอสราง  
ขยายเขตการ
บริการประปา  
ซอมแซม และ
จัดหาเคร่ือง
กรองน้ าระบบ
ประปา 
๔.  ขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ า 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนเสนทาง
คมนาคมที่กอสราง
เพิ่มขึ้น และไดรับการ
ซอมแซมเพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนอุบัติทางถนน
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนครัวเรือนที่ได
ใชไฟฟูาเพิ่มขึ้น  
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนครัวเรือนได
ใชน้ าประปาครบทุก
ครัวเรือน 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนแหลงน้ า
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๔
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ ๕ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ๓
โครงการ 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 

๑.กอสราง
ถนนลาดยาง 
๒.กอสรางถนน 
คสล. โครงการ 
๓.กอสรางถนน
ดิน/หินคลุก/
ลูกรัง  
 
 
 
 
๔.กอสราง 
ขยายเขตไฟฟูา 
ติดตั้งโคมไฟ 
และซอมแซม 
 
 
 
๕.กอสรางรอง
ระบายน้ า 
๖.กอสราง/
ปรับปรุง/
ซอมแซมระบบ
ประปา 
 
๗.ขุดลอกและ
พัฒนาแหลงน้ า 
 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 

-อบจ. 
-ทางหลวง
ชนบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สน.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
-สน.ปลัด 
-กรมอนามัย 
 
 
 
 
 
-สน.ปลัด 
-กรมฃลฯ 
-กรมพัฒฯ
ที่ดิน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม
ครบวงจรเพื่อ
เป็นครัวโลก 
(Food 
Valley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.ยุทศา
สตร์การ
พัฒนา
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

๑.ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน
มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
ประชาชนเดินทา
สัญจรไปมาได
สะดวก และ
ปลอดภัย 
๒.มีน้ าบริโภค 
อุปโภค และท า
การเกษตรอยาง
ทั่วถึงและเพียงพอ 
๓.ประชาชนไดรับ
บริการสาธารณะ
อยางถวนหนา  
 

๙.จ านวนหอกระจาย
ขาวที่ช ารุด 
๑๐.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๕. บริการ
สาธารณะที่
ประชาชนพึง
ไดรับอยางถวน
หนา 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนหอกระจาย
ขาวที่ช ารุดลดลง 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ  
 
 
 

๗.ซอมแซมหอ
กระจายขาว
หมูบาน  

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สน.ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
ลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
สังคมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
๒พัฒนาการ
เกษตร 
๓ ดานพัฒนา
สังคม 
๔ ดานพัฒนา
สาธารณสุข 
๕ การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
๖ การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ดานคุณภาพ
ชีวิต 

๑. สงเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กอนวัย
เรียน- ๑๒  ปี 
๒. สงเสริมให
ประชาชนมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การรวมตัวของชุมชน  
ในเร่ืองสิทธิหนาที่
และบทบาทของ
ชุมชนรวมทั้ง
เสริมสรางทักษะใน
การพัฒนาชุมชนให
สามารถด าเนินการได
อยางมีประสิทธิภาพ 
เชน  การบริหาร
จัดการองค์กร  และ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 
 

๑.จ านวน
ประชาชนมีสวน
รวมในกิจกรรม
ทางสังคม 
ประเพณี และ
วัฒนธรรม
เพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนเด็ก
นักเรียนที่จบ
จาก ศพด.
และรร.เพิ่มขึ้น 
๓.จ านวน
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มขึ้น 
๔.จ านวน
ประชาชนที่พึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
๕.จ านวนปัญหา
ภัยสังคมลดลง 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 

 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 

 
 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 
 
 

 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 
 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 

 
 

 ๑.การพัฒนาดาน
คุณธรรม  
จริยธรรมและ
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น 
 
 
๒.การพัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา 
 
 
 
 
๓.การพัฒนาและ
สงเสริมดาน
สุขภาพและ
อนามัย 
 
 
 
๔.การพัฒนาและ
สงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนรอยละของ
ประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนเด็ก
นักเรียนที่จบจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนผูสูงอายุ 
คนพิการ ผูติดเชื้อ
ไดรับสงเคราะห์อยาง
ทั่วถึง 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 

๑.ดานคุณธรรม  
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น 
 
 
 
๒.ดานสงเสริม
การศึกษา  
 
 
 
 
๓.ดานและสงเสริมดาน
สุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
๔.  สงเสริมดาน
สวัสดิการสังคม  
 
 

กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
กอง
การศึกษา 
 
 
 
 
สน.ปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
สน..ปลัด 

-สน.ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
ลดความ
เหลื่อมล้ าทาง
สังคมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ดานการ
พัฒนา
การศึกษา 
๒พัฒนาการ
เกษตร 
๓ ดานพัฒนา
สังคม 
๔ ดานพัฒนา
สาธารณสุข 
๕ การ
พัฒนาการ
ทองเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม 
ประเพณีและ
กีฬา 
๖ การรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ดานคุณภาพ
ชีวิต 

 
 

 ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 

๗ 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 

 ๕.การพัฒนาและ
สงเสริมดานการ
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
๖.สรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรงเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนสาธารณภัย
ลดลง 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 

๕.  สงเสริมดานการ
กีฬาและนันทนาการ  
 
 
 
 
 
๖.  สรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและบรรเทา
สาธารณภัย  

 
 

สวน
การศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
สน.ปลัด 

-สน..ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
-ปภ.
จังหวัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
พัฒนาโคราช
เมืองน่าอยู่ท่ี
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมอัน
พึงปรารถนารวมกัน
ไมใหมีปัญหาภายใน
ชุมชน   
ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 
 

๑.จ านวน
ประชาชนมี
จิตส านึกรักและ
หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
มากขน 
๒.จ านวนปัญหา
มลพิษจากขยะ
และสิ่งปฏิกูล
ลดลง 
 
 
 
๓.จ านวนพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สรางจิตส านึก
ใหกับประชาชน
รักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
 

๒.  การบริหาร
จัดการและรณรงค์
การก าจัดขยะมูล 
และสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์
และเพิ่มพื้นที่สี
เขียว 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีใหความรวมมือ 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนปริมาณ
ขยะลดลง 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวน
สวนสาธารณะเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๓
โครงการ 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๒
โครงการ 
 
 

๑.สรางจิตส านึก
ประชาชนใหตระหนัก
ในการรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 
๒.บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
 
๓.ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 
 
 
 
 

 
 

สน.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
สน.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองชาง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม
ครบวงจรเพื่อ
เป็นครัวโลก 
(Food 
Valley) 
 

๑.การสานตอ 
แนวทาง
พระราชด าริ 
๒.ดานการ
พัฒนาการ
เกษตร 
 
 

การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

ประชาชนสวนใหญ
ด ารงชีพภายใต
ระบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริ 
พึงพาตนเองได มี
รายไดเพิ่มขึ้น กลุม
อาชีพเขมแข็ง 

๑.จ านวนประชาชน
ที่มีอาชีพที่เลี้ยง
ตัวเองและ
ครอบครัวไดอยาง
ย่ังยืนเพิ่มขึ้น 
 
 
๒.จ านวนรอยละ
ของรายไดของ
ประชาชนที่เพิ่มขึ้น 
 
 
 
๓.จ านวนกลุม
อาชีพที่เขมแข็ง
เพิ่มขึ้น 
๔.จ านวนครัวเรือน
ที่ไมผานเกณฑ์ 
จปฐ ลดลง 
 
๕.คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 

 ๑ . สงเสริม
ศักยภาพและขีด
ความสามารถใน
การเพิ่มผลผลิต 
 
 
 
๒.  การ
ด าเนินการเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ 
 
 
 
๓.  สงเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือนและ
กลุมอาชีพให
เขมแข็งอยางย่ังยืน 
 
๔.พัฒนาผลผลิต
ทางการเกษตรใหมี
มาตรฐาน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีอาชีพเลียงตัวเอง
และครอบครัวอยาง
ยั่งยืนเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีรายไดเสริมเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนกลุมอาชีพ
ที่เขมแข็งเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนผลผลิตทาง
การเกษตรมี
มาตรฐานพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๔
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๕ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๔  
โครงการ 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๔ 
โครงการ 
 
 
 

๑.สงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชน
ใหมีทักษะ ความรู ใน
การประกอบอาชีพ
หลัก และอาชีพเสริม 
 
 
 
๒.สงเสริมและพัฒนา
อาชีพใหกับประชาชน
ใหมีทักษะ ความรู ใน
การด าเนินการเกษตร
อินทรีย์ชีวภาพ 
 
 
๓.สงเสริมและ
สนับสนุนกลุมอาชีพให
เขาใจในการบริหาร
จัดการ สรางรายได
และเขมแข็งอยางย่ังยืน 
 
๔.สงเสริมและพัฒนา
ผลผลิตทางการเกษตร
ตามหลักวิชาการที่เป็น
มาตรฐานตามศักยภาพ 

สน.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
สน.ปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
สน.ปลัด 
 
 
 
 
 

สน.ปลัด 

-สนง.
เกษตร
อ าเภอ
,จังหวัด 
 
 
 
 
 
-สนง.
เกษตร
อ าเภอ
,จังหวัด 
 
 
 
 
-สนง.
เกษตร
อ าเภอ
,จังหวัด 
 
 
-สนง. 
เกษตร
อ าเภอ
,จังหวัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการแบบ
บูรณาการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

เพื่อสนับสนุน
ประชาชนทุกกภาค
สวนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ
และใหบรรลุแนว
ทางการด าเนินงาน
ของหลักการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

๑.จ านวนประชาชน
ที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาองค์กร
ทองถิ่นเพิ่มขึ้น 
๒.จ านวนบุคลากร
ของหนวยงานได
พัฒนาศักยภาพ 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 
 
๓.ประสิทธิภาพ
ของอุปกรณ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
๔.การบริหาร
จัดการองค์กร
เป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ย่ิงขึ้น 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๑.สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
และองค์กรทุกภาค
สวนในการพัฒนา
ทางการเมือง การ
บริหาร 
 
 
 
๒.  สงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 
 
 
๓.  ปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือ  เครื่องใช  
และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนประชาชนที่
มีสวนรวมในการ
พัฒนาองค์กรทองถิ่น
เพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชน
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนบุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน และ
สถานที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๓
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๕ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๔  
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคสวนใน
การพัฒนาและ
ตรวจสอบการบริหาร
จัดการองค์กรปกครอง
ทองถิ่น 
 
๒.สงเสริม พัฒนา 
เพิ่มพูนความรู
ความสามารถใหกับ
บุคลากรในองค์กรใหมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
๓.ปรับปรุง พัฒนา 
เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์
ส านักงานใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

ทุกสวนใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกสวนใน
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
ทุกสวนใน
องค์กร 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

ดอนมัน 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 
หน่วย

สนับสนุน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔  

ยุทธศาสตร์
การบริหาร
ราชการแบบ
บูรณาการ
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
 

การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๔.ยึดหลักธรรมา- 
ภิบาลบริหารจัดการ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
๕.สงเสริมและสราง
จิตส านึกใหตระหนัก
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ 

เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนผลการ
ประเมินมาตรฐาน
องค์กรเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชน
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
๒.บุคลากรมีขวัญ
ก าลังใจเพิ่มขึ้น 
 
เชิงปริมาณ 
๑.จ านวนบุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
๑.จ านวนประชาชนที่
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๓
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้น 
ปีละ ๓ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.สงเสริมใหบุคลากร
ขององค์กรให
ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ตระหนักดานคุณธรรม 
จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

ทุกสวนใน
องค์กร 
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ส่วนท่ี ๔ 

 

การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

   ๒. บัญชีโครงการพัฒนา (ผ.๐๑-๐๘)   
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ท่ี

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

         

๑ โครงการถนน คสล. 
สายสามแยกปูุตา-บานนายพูน 
ดานนา– ถน นทายหมูบาน  ม.๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน คสล.กวาง ๕ ม. 
ยาว 490 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
 
 

๓๒๒,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๒ กอสรางถนนคสล.รหัสทาง
ทองถิ่น นม.ถ.๑๔๓๐๐๔ 
สายทางบานหนองออ-คุมโคก
ใหญ    หมูที่ ๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

กวาง....๖ ม.. ยาว.....๐.๗๐๐ กม... 
หนา ....๐.๑๕ ม. 

       - - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๓ โครงการถนน คสล. 
สายโคกใหญ –  รร.วัดปลักแรต 
ม.๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๔ กอสรางถนน คสล.สาย 
คุมโคกใหญ – บ.นายสนอง 
ดานนา ม.๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน ถนน คลล.วาง ๔ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๕ โครงการถนน คสล. 
สายสี่แยกศาลากลางบาน 
– คุมโคกใหญ  ม.๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน คสล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของ 
ประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ กอสรางถนนคสล. 
สายบานหนองออ-บานดอนสั้น   
หมูที่ ๑ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

 ถนน คลล.กวาง 6 ม. 
ยาว 900 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-   ๓๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๗ โครงการถนน คสล. 
สายบ.นางล าดวน โพธิ์ชัยเลิศ 
 – บ.นางพูล   พิลาพันธ์  ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

  ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว 168 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๒44,๐๐๐ 
ยาว 100 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๘ โครงการถนน คสล. 
สายจากบานนางหวอย  มูลติ
ปฐม-ที่นานายดวง  กลางสวัสด์ิ 
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๒๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๔๘๘ 
ตร.ม.จุดเร่ิมตนแยกถนนลาดยาง 
บานนางหวอย มูลติปฐม สิ้นสุด 
สามแยกที่บานนายเกา นกโพธิ์  
พรอมติดต้ังปูายประชาสัมพันธ์ 
 

๒๖๔,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

 

๙ โครงการถนน คสล. 
สายบ.นายประดิษฐ์  จรัญกลาง- 
บ.นายรุงทรัพย์  ทุงไธสง 
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๐ โครงการถนน คสล. 
จากโรงเรียนชองแมวพิทยา 
-บานนายถนอม ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดัที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการถนน คสล. 
สายบ.นางบุญลอม - 
บ.นางทองอาน 
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - - 200,000 ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการถนน คสล. 
สายบ.นายประดิษฐ์  จรัญกลาง- 
บ.นายกิติ พิลาพันธ ์
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๓ โครงการถนน คสล. 
สายบานนายกิตติชัย  เขาทอง ถึงบานนาย
ทองค า  ฤทธิพิษ ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๔ โครงการถนน คสล. 
สายขางรร.ชองแมวพิทยา 
 ถึงบานนางส ารอง  
 จันดาหัวดง ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๕ โครงการ ถนน คลล. 
สายหนาวัดปลักแรต 
-บานเมืองไผ ,ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ โครงการ ถนน คลล. 
สายขางวัดปลักแรต – หนอง 
ปลักแรต ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง 3 ม. 
ยาว 6๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 110,500 - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๗ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนายสากล 
 –บานนายธเนศ 
-บานนายพันธุ์  ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง 2.5 ม. 
ยาว 49 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 82,500 - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๘ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางมะลิ  ทอนไธสง – บานนาง 
ประเสริฐ  เสนอกลาง ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๑๙ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางพรรณี ทอนไธสง 
 – ล าสะแทด ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 

๒๐ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางพิกุล  
– บานนางเพ็ญนี ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน  คลล.กวาง ๒ ม.ยาว ๑๑๖ 
 ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตไมนอยกวา  
๒๙๐ ตร.ม.จุดเร่ืมตนบานนางพิกุล 
 เสนอกลาง สิ้นสุดบานนายจิระศักดิ์ สียางนอกพรอม 
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์ 

๑๕๘,๐๐๐ - - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออก 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   

๒0 โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางเสงี่ยม – บาน 
นายสนาม  มหาไธสงม.3 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน ถนน คลล. กวาง ๔ ม. 
ยาว 23 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 56,๐๐๐ - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๒1 โครงการ ถนน คลล. 
สายหนาบานพักครู 
-บานนายอุเทน    
เพ็ชรภูวงษ์   ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๔๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
หรือมีพื้นคสล.ไมนอยกวา ๑๖๘ ตร.ม. 
จุดเริ่มตนบานนายอุเทน เพ็ชรภูวงษ์สิ้นสุด 
บานพักคร ู

๘๙,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

22 โครงการกอสรางถนน คสล.สาย 
หนาวัดปลักแรต-หนองปลักแรต  
บานปลักแรต ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๓ ม. ยาว ๑๙๗ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

-  ๓๖๐,๕๑๐- ๓๖๐,๕๑๐- ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางถนน คสล. (สาย 
จากหนาวัดปลักแรต-คลองอีสาน 
เขียว(บานโนนสมบูรณ์ ต.ละหาน 
ปลาคาว)บานปลักแรต ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - ๓,๖๖๐,๐๐๐ ๓,๖๖๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 

๒๔ โครงการถนนคสล. 
จากขางบานนายวันดี แถว
โสภา ถึง  หนองปลักแรต  ม.๓ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕  

-  ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางสมจิต  แสงโคตร 
 – หนองแสง  ม.๔ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว 7๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๒๖ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางคูณ – บานนายจอง 
    เหลาหา  ม.๔ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว 315 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 121,7๐๐ 
ยาว 50 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๒๗ โครงการ ถนน คลล. 
สายหนา รร.วัดปลักแรต  
–บานนางคาตา  เสนอกลาง ม.๔ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๓ ม. 
ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้น 
ที่คอนกรีตไมนอยกวา ๒๔๐ตร.ม. 
จุดเร่ิมตนศพด.รร.บานปลักแรต 
ที่ดินบานนางค าตา  เสนอกลาง 
 พรัอมปูายประชาสัมพันธ์โครงการ  

๑๒๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๒๘ โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางเปรมวดี ตนไธสง 
 - คลองอีสานเขียว ม.๔ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๕๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้น 
ที่คอนกรีตไมนอยกวา ๒๒๐ตร.ม. 
จุดเร่ิมตนที่ดินบานนางอัมพร 
 เทียมหนองจอก สิ้นสุดที่คลอง 
อีสานเขียว พรัอมปูายประชา- 
สัมพันธ์ โครงการ 
 
 

๑๓๐,๐๐๐ - - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 



 

 

99 

99 

  
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

29 โครงการกอสรางถนน คสล.(สาย 
กลางบาน – ถนนรอบหมูบานทาง 
ทิศใต ม.๔ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๓ ม. ยาว ๔๒๗  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - ๗๘๑,๔๑๐ ๗๘๑,๔๑๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

30 โครงการกอสรางถนน คสล. จาก 
ถนนลาดยาง-หนองโจน ม.๔ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๓ ม. ยาว ๕๔๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - ๙๘๘,๒๐๐ ๙๘๘,๒๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

31 โครงการกอสรางถนน คสล.(สาย 
หนาบานนางพิลาลักษณ์ พุกนอย- 
ถนนด าบานโนนเขวา หมู ๕ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๔๐  ม.  
ลึก ๐.๑๐ ม. 
 

- - ๓๘๔,๓๐๐- - ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

32 โครงการกอสรางถนน คสล.  
จากบานนายชาตรี – ถนนด า 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔.๕๐ ม. ยาว ๑๕๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - - 400,000- ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

33 โครงการ ถนน คลล. 
สายสวนนางส าลี   ค ายาง 
-โรงสีชุมชน  ม.๔ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน  คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว 315 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- 97,300 
ยาว 40 ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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100 

  
 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓4 โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนายสุดใจ  มโนรมย์ 
 – ถนนด า  ม.๕ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน ถนน คลล.กวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๑๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา  
๓๕๑ตร.ม.จุดเร่ิมตนที่ถนนลาด 
ยางสายโนนเขวา –โนนอุดมสิ้น 
สุดคอนกรีตเดิมขางวัด บาน 
นายสุดใจ  มโนรมย์พรัอมปูาย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๘๘,๐๐๐      -      -      - ๑.จ านวนถนน คสล.พิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

35 โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนางพิลาลักษณ์  
 พุกนอย –ถนนด า  ม.๕ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

36 โครงการ ถนน คลล. 
สายบ.นางพิลาลักษณ์  ม.๕ 
 – นางอนงค์  เลียบภูเวียง  ม.๕ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑..รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

37 โครงการ ถนน คลล. 
สายขางวัดทิศตะวันออก 
 – ถนนด า  ม.๕ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑..รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

38 โครงการ ถนน คลล. 
สายทิศตะวันตกหมูบาน 
 – วัดชองแมวหนองยาง  ม.๖ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก  
 

กองชาง 
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  บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
    แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓9 โครงการ ถนน คลล. 
จากบานนายคูณ   ทุงไธสง 
 – ศาลปูุตา  ม.๖ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

40 โครงการ ถนน คลล. 
จากบานนายนิพนธ์   สีนานอก  - โรงสีชุมชน  
ม.๖ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. 
รอบหมูบาน ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนน คลล.กวาง ๓.๕๐ ม.ยาว ๙๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 
มีพื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๙๙.๕๐ 
ตร.ม.จุดเริ่มตนบานนางกุม มูลติปฐม 
 สิ้นสุดที่ระยะทาง ๙๗ ม.ไปหนอง 
ชองแมว พรัอมปูายประชาสัมพันธ์ 
โครงการ 

๑๘๒,๐๐๐      -      -      - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. 
ทางเขาหมูบาน ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔.๕๐ 
 ม.ยาว๖๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือม ี
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา ๓๐๖ตร.ม. 
จุดเริ่มตนแยกถนนลาดยางบานนาง 
หันกรวยสวัสดิ์ ถึงบานนายถิน กรวย 
สวัสดิ์ พรอมท ารางระบายน้ าตัดผาน 
รอยตอถนนขาดกวาง ๐.๑๐ ม.ยาว  
๔.๕๐ ม.ลึก๐.๑๕ ม.พรอมปูาย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๓๑,๐๐๐      -      -      - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

43 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายโรงสีชุมชน-บานนางสมร 
ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง 3.5 ม. 
ยาว ๑73 ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     - ๒35,3๐๐ 
ยาว110 ม. 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔4 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนางกุม-หนองชองแมวม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๔5 โครงการ ถนน คลล.สายบาน 
นางอนงค์   ทุมนานอก  ม.๗ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนะออง 

ถนน คลล.กวาง ๒.๕๐ ม. 
ยาว ๔๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที ่
คอนกรีตไมนอยกวา ๑๒๐ ตร.ม. 
จุดเร่ิมตนนายสุเถพ  ชินภาษ สิ้นสุด 
บานนางอนงค์ ทุมนานอก 

  ๖๕,๐๐๐      - - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๔6 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายซอยขางวัดโนนคอ 
ทางทิศใต  ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๔7 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายกลางบาน – บานนายสุนทร 
 ชัยจันดา ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๔8 โครงการกอสรางถนนคสล. 
ชอยบานนายสมศักด์ิ ธรรมโส 
ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคลล.กวาง ๓ ม.ยาว ๖๒ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม 
นอยกวา ๑๘๖ ตร.ม.จุดเร่ิมตน 
ถนนลาดยางบานนายสนั่น บรรดาศักด์ิ สิ้นสุดที่ 
บานนายสมศักด์ิ ธรรมโส 

  ๙๙,๐๐๐  - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

49 โครงการกอสราง คสล.(สายบาน 
โนนสมบูรณ์ –กุดปลาหมอ)บาน 
โนนสมบูรณ์ ม.๗ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๔๓๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- ๒๔๔,๐๐๐ 
ยาว ๑๐๐ ม. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 

50 โครงการกอสรางถนน คสล.(สาย 
จากบานนายไพฑูลย์ – บานนาย 
จันทร์)บานดอนใหญ ม.๘ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๔๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - 100,000 100,000 ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

51 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานนายเฉลา   บุตรแสน 
  -นายด ารง   นวลฉวี ม.๘ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

52 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายบานนายรอด  ร้ิวกลาง  
– คลองอีสานเขียว ม.๘ 
 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑5๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๒44,๐๐๐ 
ยาว 100 ม. 

15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

53 โครงการกอสรางถนนคสล. 
(สายหลังวัดลิ้นฟูาจากจุดเดิม 
)บ.ลิ้นฟูา ม.๙ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคสล.กวาง 4 ม.  
ยาว ๒๐๐ ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 

- ๒๔๔,๐๐๐ 
(ยาว๑๐๐ ม.) 

๒๔๔,๐๐๐ - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน  
คสล.สายปากทางเขาอบต.– หนา 
อบต.ดอนมัน 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนคสล.กวาง 4 ม.  
ยาว  150 ม.  หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

55 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานนายด ารง 
-ศาลาประชาคม ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคลล.กวาง ๔ ม.ยาว ๑๕๖ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรีตไม 
นอยกวา๖๒๔ ตร.ม.จุดเร่ิมตน 
ศาลาประชาคมหมูบานสิ้นสุดบาน 
นายด ารง นวลฉวี พรัอมปูายประชา 
สัมพันธ์โครงการ 

๓๓๖,๐๐๐ -      - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

56 โครงการกอสรางถนนคสล.สาย 
บานดอนใหญ-บานชองแมว 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว          ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - 10,000,000 10,000,000 ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

57 โครงการกอสรางถนนคสล.สาย 
บานดอนใหญ-ลิ้นฟูา 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว        ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - 10,000,000 10,000,000 ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

๕8 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานนายจตุ-ยาโม ม.๑๐ 
 
 

๑. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละ 
ออง 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

59 โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนายสมพาน ชัยจันดา 
 - นายพรมมา  ดงสา  ม.๙ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.ชวงที่ ๑ กวาง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๘๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ชวงที่๒ 
กวาง ๕ ม.ยาว ๖ ม.หนา ๐.๑๕ม. 
มีพื้นที่คอนกรึตไมนอยกวา ๓๑๐ตร. 
จุดเริ่มตนบานนายธนูพิษ  ชัยลิ้นฟูา 
สิ้นสุดบานนายอารี จูมเกษ พรอม 
ติดตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๖๕,๐๐๐ -      - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

60 โครงการ ถนน คลล. 
สายบานนายจรัส   ทบนา  
 ม.๙ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

61 ถนน คลล.บานนายสมบูรณ์   
พูนไธสง – ซอยขางวัด 
บานลิ้นฟูา  ม.๙ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 

ถนน คลล.กวาง ๔ ม. 
ยาว ๑๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

62 โครงการกอสรางถนนคสล. 
สายบานนายพงษ์เทพ    
ชาวหนอง –บานโนนเขวา ม.๑๐ 

๑. เพื่อสัญจรไปมาสะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุนละออง 
 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชวงที่๑ 
กวาง ๔ ม.ยาว ๓๒ ม. หนา ๐.๑๕ 
ม.ชวงที่๒ ขนาดผิวจราจร กวาง ๕  
ม.ยาว ๓๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.มีพื้นที่คอนกรึตไมนอยกวา 
๒๗๘ตรจุดเริ่มตนบานนาย 
ชาลี  จันทิชัยสิ้นสุดระยะทางยาว 
รวม ๖๒ ม.พรอมติดตั้งปูาย 
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๕๑,๐๐๐ -      - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
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106 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

63 โครงการซอมแซมถนน 
 คสล.สายสี่แยกยาโม- 
บานนายสุรชัย มโนรมย์ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 
 ๔.๕๐ ม.ยาว ๙๐ ม. หนา๐.๑๐ม. 
 มีพื้นที่คอนกรึตไมนอยกวา ๔๐๕ 
ตร.ม.วางทอระบายน้ า คสล.ขนาด 
๐.๓๐ ม.จ านวน ๖ ทอนวาง ๑ จุด 
จุดเริ่มตนสี่แยกอนุสาวรีย์ยาโม สิ้น 
สุดบานนายพิมล นิลแกว พรอมติด 
ตั้งปูายประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๖๓,๐๐๐         - - - ๑.จ านวนถนนคสล.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
๒.ลดปัญหาฝุุนละออง 

กองชาง 
 

  

ถนนหินคลุก  
         

   ๑ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายหนองออ –หนองเรือ 
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐         - - - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

   ๒ โครงการกอสรางปรับปรุง 
ซอมแซมถนนหินคลุก 
จากบานนางเดือน  บุไธสง 
-ทาสงคอน  ม.๑ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐         - - - ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก  
 

กองชาง 
 

   ๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายไปวัดปุา 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

        -       -   ๒๐๐,๐๐๐ - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.
เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 
 

กองชาง 
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107 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายสามแยกนานายพล กลาหาญ  
 - คลองปากเมืองกวง  ม.๑ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

      -    ๒๐๐,๐๐๐ -      - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายจากหนองออ – ล าสะแทด  ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง 5 ม.  
ยาว 1,740 ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     -        - ๑,๑๙๑,๙๐๐ ๑,๑๙๑,๙๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายนานายตอน  คาวา- 
นานายสด   แรงไธสง ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     -        -    ๒๐๐,๐๐๐      - ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๗ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายวัดปุาดอนตะวัน 
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     -        -    ๒๐๐,๐๐๐      - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๘ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานนายเพิ่ม  ดานนา 
  -หนองออ ม.๑ 
 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

-         - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๙ โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินลงหินคลุก 
สายชองแมว-ดอนใหญ  ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

  ๑๐ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานนายกิตติชัย  เขาทอง 
 – บานนายสงวน  โกสุม  ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

 ๑๑ โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม 
ถนนหินคลุกสายบาน 
นางล าพูน – บานนายมงคล ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑๒ โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย 
บ.นายธนพงษ์  ชัยลิ้นฟูา ถึงสวน
นายทองค า  ฤทธิพิษ ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑๓ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานนายกิตติ  พิลาพันธ์ถึงบาน
นายหนูปฺุก  จรัญกลาง   
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๒๕๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
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109 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบ.นายประดิษฐ์  จรัญกลางถึง
บานนายวัชรธร  ทูลไธสง   
ม.๒ 

๑. เพื่อสัญจรไปมา
สะดวก 
๒. เพื่อลดปัญหาฝุุน
ละออง 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๘๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

  ๑๕ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายถนนด า-วัดปุาหนองโมงค์ 
 ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  ๑๖ โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายตะวันตก-ทิศใต 
ของโรงเรียนชองแมว ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

  ๑๗ โครงการถนนยกระดับและลงหิน
คลุก  สายบานปลักแรต 
-บานเมืองไผ ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

     - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

  ๑๘ โครงการถนนยกระดับและลงหิน
คลุก  สายบานปลักแรต-ทุงใหญ  
ม.๓ 
 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(สายจากตาน้ าคลองอีสานเขียว  
ไปพลังแสงอาทิตย์)บานดอนสั้นม. ๔ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๔๔๐  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- - ๒๔๑,๑๒๐ ๒๔๑,๑๒๐ ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 



 

 

110 

110 

 
 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  20 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายน้ าประปา – หนองโจน 
 ม.๔ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  ๒1 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากบานนายชาตรี 
จอดนอก – คลองอีสานเขียว ม.๕ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  ๒2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากขางวัดโนนเขวา 
-โคกปุาชา ม.๕ 

      เพื่อใชสัญจร 
           ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  ๒3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานโนนเขวา 
 ม.๕ 

      เพื่อใชสัญจร 
           ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒4 โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม 
ถนนหินคลุกสายหนองยาง 
-โนนกระสัง  ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒5 โครงการกอสราง 
ถนนหินคลุกสายโนนกระสัง-นา
นายส ารวย  ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๒6 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
(จากบานนายส ารวย – หนาบาน 
นางภัสสร จันทร์ค าวงษ์)บานหนอง 
ยาง ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๖๗  ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. 
 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 

๒7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายขางบานนายมานุชา  อันไขหนา 
–ศาลปูุตา (บานหนองยาง) ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒8 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากหนองกุดปลา
หมอ-ล าสะแทด บานโนนสมบูรณ์ 
ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐  ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. 
 

- - - - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากกุดปลาหมอ-โนนหัวหลอน 
 ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - - - ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

30 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากโนนหัวหลอน 
-ทางแยกวัดหนองยาง 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

-      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
อบจ. 
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112 

 
 
 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ล าดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

31 
 

โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากกุดปลาหมอ-โนนหัวหลอน 
ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๓2 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
จากโนนหัวหลอน 
-ทางแยกวัดหนองยาง  ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายดอนใหญ –ชองแมว  ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม 
แบงท าเป็นชวงๆ. 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/หินคลุก
เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๓4 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายโนนขอย 
-โนนกระดูก-หนองกระพี้  ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๓5 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายดอนใหญ –บานขุย ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
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113 

 
 
 
บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

   

๓6 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
บานดอนใหญ-ลิ้นฟูา ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

       -        -        - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

กองชาง 
 

๓7 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานดอนใหญ-โนนหัวหลอน  
ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

       -        -        - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/หินคลุกเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓8 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
บานดอนใหญ-โนนขอย  
ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

       -        -        - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/หินคลุกเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓9 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ซอมแซมถนนหินคลุก 
สายโนนตาล  - โนนหัวหลอน ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนถนนคสล.
เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

40 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายบานนายสมบูรณ์  บุญไธสง 
  -หลังวัดลิ้นฟูา ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนฝายเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.เกษตรกรมีน้ าใช
ประโยชน์มากขึ้น 

กองชาง 
 

  



 

 

114 

114 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

41 โครงการกอสรางถนนหินคลุกสาย
บานลิ้นฟูา-ดอนใหญ  ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

       -      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของสะพานเพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

๔2 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนหินคลุกสายโนนหัวหลอน 
โนนหัวหลอน-หนองจระเข  ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม.ปริมาณหินคลุกไมนอย 
กวา ๒๔๐ลบ.ม.เสริมวางทอระบายน้ า 
 คสลขนาด ๐.๔๐ ม.จ านวน ๓ ทอน  
๑ จุด จุดเริมตนโนนหัวลอนที่นานายสรพงษ์ จูมเกษสิ้นสุด
ระยะทาง ๘๐๐ ม.พรอมปูายประชาสัม 
พันธ์โครงการ  

159,000 -            -     ๒๐๐,๐๐๐       ๑.รอยละของจ านวนฝายเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.เกษตรกรมีน้ าใช
ประโยชน์มากขึ้น 

กองชาง 
 

๔3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก 
สายวัดปุาคอกหมู-โคกปุาชา  ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

- -            -    ๒๐๐,๐๐๐       ๑.รอยละของถนนดินเพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

๔4 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ซอมแซมถนนหินคลุก 
สายบานนายบ ารุง-หยุดไธสง 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

- -            -    ๒๐๐,๐๐๐       ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

๔5 โครงการกอสรางปรับปรุง 
ซอมแซมถนนหินคลุก 
สายขางโรงเรียนสระประดู 
-สี่แยกโนนเขวา ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

- -            -    ๒๐๐,๐๐๐       ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
 

๔6 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนหินคลุก สายทุงหลักดาน 
- วัดหนองยางชองแมว ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

- ๒๐๐,๐๐๐            -           - ๑.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก 

กองชาง 
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115 

  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๔7 โครงการถนนหินคลุกสาย 
หัวดักดาน-หนองส าโรง 
ม.๑๐ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

- -    ๒๐๐,๐๐๐    ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๔8 โครงการซอมแซมถนนหินคลุก 
สายนานายหล นนท์ออน 
-หนองจรเข   ม.๑๐ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๔9 โครงการกอสรางปรับปรุงซอม 
แซมถนนหินคลุก 
สายทุงหลักดาน 
- วัดหนองยางชองแมว ม.๑๐ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนหินคลุกกวาง ๕ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.  หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

  
 
 
 
 



 

 

116 

116 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ถนนดิน           
    ๑ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 

สายหนองออ – ล าสะแทด 
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

   ๒ โครงการกอสรางถนนดินสาย 
จากนานายสด  -  โคกใหญ  
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

   ๓ โครงการกอสรางถนนดินยกระดับจาก 
ทาสะตือ-ทุงหลักดาน 
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

4 ถนนดินรอบหมูบาน สายรอบหมู 
บานคุมโคกใหญ บานหนองออ  
หมู ๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

  ขนาดกวาง ๔ ม. ยาว ๑,๒๙๖ ม.  
หนา ๐.๘๐ ม. 
 

- - - ๖๒๒,๐๘๐- ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

5 โครงการกอสรางงานถมดินคันทาง
(สายรอบหมูบานคุมโคกใหญ)บาน
หนองออ หมู ๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

 ถนนขนาดกวาง ๔ ม. ยาว 
 ๖๐๐ม. ดินถมเฉลี่ย  
ดินถมเฉลี่ย ๐.80 ม.ปริมาณดินถม 
ไมนอยกวา ๒,๓๐๔  ลบ.ม.งานวาง 
ทอลอด จ านวน ๓ จุด  

- ๒๘๘,๐๐๐ - - ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  
 
 



 

 

117 

117 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   6 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ 
สายคุมโคกใหญ-โนนส าโรง 
ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๕๐ ม. 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

   7 โครงการกอสรางถนนดิน 
สายขางบานนายทองค า ฤทธิพิษ 
 –หนองกุดปลาหมอ  ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๕๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

   8 โครงการกอสรางถนนดิน 
สายบานนางใบจรัญกลาง 
 – โนนไผ  ม.๒ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป – มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๕๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

   9 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
สายปลักแรต – ทุงใหญ  
ม.๓  

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

   10 โครงการกอสรางถนนดิน 
จากปลักแรต –หนองอุม 
ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

- 
 

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

  
 
 
 



 

 

118 

118 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  ๑1 โครงการปรับปรุงถนนดิน 
ยกระดับจากบานนายวันดี แถวโสภา 
-หนองปลักแรต  ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๑2 ถนนดินยกระดับ 
จากนานายบิน จันทา ถึงโคกปุาชา 
ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑3 ถนนดินยกระดับ 
จากบานนางบังอร  โรมเพ็ชร  ถึง เขต
ต าบลละหานปลาคาว ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑4 โครงการสรางถนนดิน 
สายหลังโรงเรียนวัดปลักแรต 
ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง ๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

  ๑5  โครงการซอมแซมถนนดิน 
สายกลางบานดอนสั้น  
–ถนนสายปลักแรต-โคกใหญ ม.๔ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป – มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       -   ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

 
  
 
 
 



 

 

119 

119 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  ๑6 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
สายโนนเขวา – โคกปุาชา 
ม.๕ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป – มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

  ๑7 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายบานนายวิเชียร 
 – คลองอีสานเขียว  ม.๕ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป – มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๑8 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายหนองยาง – ดอนใหญ 
ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

       -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๑9 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายขางคลองอีสานเขียว 
ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

       -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

20 โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายโนนกระสัง 
-นานายส ารวย  ซาสุดทะศรี ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

-       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 



 

 

120 

120 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒1 โครงการถนนดินสาย 
โนนกระสัง-นานายบุญกวาง 
ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒๒ โครงการถนนดินสาย 
โนนคอ-หนองคอกควาย 
ม.๖ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๒๓ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายคุมโนนคอ 
ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๒๔ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายบานนายมานุชา 
 – ศาลปูุตา ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนสายคุมโนนคอ 
-โนนคอกควาย  ม.๗ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 
 



 

 

121 

121 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๖ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายบานดอนใหญ 
-บานเมืองบัว  ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๒๗ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายโนนกระสัง-โนนขอย 
ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๒๘ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายรอบคุมดอนสวรรค์ 
ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๒๙ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
สายลิ้นฟูา – ล าสะแทด นานางแกว  
 ศรีนอก)-หนองเบ็น-หนองมน ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

122 

122 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนดิน 
สายนานายสุข 
สมปัสสา  -บานคอกหมู ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๓๑ โครงการถนนดิน จากโนน 
หัวหลอน-หนองเลิงบอ 
ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๓๒ โครงการกอสรางถนนดิน 
สายวัดปุา – นานายทองแดง 
(คลองอีสานเขียว) ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓๓ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายวัดปุาคอกหมู 
-โคกปุาชา  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓๔ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายบานนายโพธิ์ศรี 
- บานลิ้นฟูา  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

 
 
 
 



 

 

123 

123 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายทุงหลักดาน 
- ล าสะแทด  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๓๖ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
 ถนนดินสายแยกนานายทวี  เรียงไธสง 
  - หนองจระเข  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
 หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓๗ โครงการกอสรางถนนดิน 
สายนานายทม-หนองจระเข 
ม.๑๐ 
 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม.  
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรังเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
 

๓๘ โครงการกอสรางถนนดินสาย 
นานายใบพัด  มโนรมย์ 
-หนองสมโฮง ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

๓๙ โครงการกอสรางถนนดิน 
สายบานนายทาสอนวงศ์แกว 
– รพ.สต.คอกหมู  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดินเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

๔๐ โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซม 
ถนนดินสายนานายใบพัด  มโนรมย์ 
  - หนองส าโรง  ม.๑๐ 

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ถนนดินกวาง๔ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 
หนา ๐.๑๐ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนนดิน/ลูกรัง.เพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

กองชาง 
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124 

 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 ถนนลาดยาง          
    ๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 

สายบานหนองออ  ต.ดอนมัน  
– บานหนองเรือ ต.ตลาดไทร ม.๑ 
 

       เพื่อใชสัญจร 
          ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

        -        - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

   ๒ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต ต.ดอนมัน  
–บานโนนสมบูรณ์ต.ละหานปลาคาว 
   ม.๓  

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. ยาว 
๓,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

        -        - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

   ๓ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต – โคกใหญ  ม.๓ 
 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. ยาว 
๑,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

      -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

   ๔ โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 
สายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา ม.๙ 
 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

        -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
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125 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๕ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายดอนใหญ –  
ชองแมว (บานดอนใหญ) ม.๘ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. ยาว 
๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

       -        - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

กองชาง 
 

   ๖ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายลิ้นฟูา – ดอนใหญ  ม.๙  

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. ยาว 
๔,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

       -        - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

กองชาง 
 

   ๗ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต ต.ดอนมัน  
–บานโนนสมบูรณ ์
ต.ละหานปลาคาว   ม.๓  

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๕  ม. 
 ยาว ๑,๓๐๐ ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

      -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

ทางหลวง
ชนบท 
 

   ๘ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต – โคกใหญ  
 ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๖๐ ก.ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

      -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 
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126 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๙ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนลาดยาง 
สายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง   6 
 ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.04 ม. 

4,000,000 
ยาว 952 ม. 

      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ยาว 900 ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
ยาว 900 ม. 

๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
 

   ๑๐ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายชองแมว– ดอนใหญ 
 (บานดอนใหญ) 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว๔,๕๐๐ ก. ม. 
 หนา ๐.04 ม. 

       -           - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

อบต.ดอนมัน
อบจ. 

   ๑๑ โครงการกอสรางถนนลาด 
ยางสายลิ้นฟูา –ดอนใหญ   

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว๓,๘๐๐ ก.ม. 
 หนา ๐.๐5 ม. 

      -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก  
 

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
ทางหลวง
ชนบท 

   ๑๒ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองออ – คุมโคกใหญ  
 ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๐.๗๐๐  ก.ม.  
หนา ๐.05 ม. 

      -       - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 
 

ทางหลวง
ชนบท 
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127 

บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๑๓ โครงการกอสรางถนนลาด 
ยางสายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา 
ต.กูสวนแตง อ.บานใหม 
ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว  ๖,๙๑๒ .ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

      - ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก  
 

อบต.ดอน
มัน 
อบจ. 
ทางหลวง
ชนบท 

    ๑๔ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายปลักแรต ต.ดอนมัน 
– บานเมืองไผ ต.โนนอุดม 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๐๐  ม. 
 หนา ๐.05 ม. 

      -  ๖,๖๔๐,๐๐๐        ๖,๖๔๐,๐๐๐        ๖,๖๔๐,๐๐๐       ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

อบต.ดอน
มันอบจ. 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน  ม.๑ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม.  
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

      -       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

๒ กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน  ม.๒ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

      -       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

๓ กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน  ม.๓ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

-       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

๔ กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน  ม.๔ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

-       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

5 กอสรางทางระบายน้ า สายบาน 
นางพูน –ปูอมยาม บานชองแมว 
ม.๒ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๕๓ ม.  
หนา ๐.๑๐ ม. 
 

- - ๓๕๔,๗๓๐ ๓๕๔,๗๓๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ า  
คสล.รูปตัวยู(สายบานนายค าสี 
 โพธิจักร—บานนายบัญญัติ 
 รักสมบัติ)บานโนนเขวา ม.๕ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๖  ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. 
 

- ๓๘๔,๙๐๐ - - ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
 

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ า 
จากบานนายค าสี โพธิจักร-หนาบาน 
นางค ามูล หาญโงน ม.5 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๖๔  ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 
 

- - ๓๘๐,๒๓๔- ๓๘๐,๒๓๔- ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
กองชาง 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑)  
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ า คสล. (สี่แยกบานนาย
แหลม โพตะโก หนาบาน
นางค ามูล หารโงน สิ้นสุด
ที่ดินนายบุญดี จันทพรม 
บานโนนเขวา  ม.๕ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดี 

วางทอระบายน้ า คสล.แบบผา
ครึ่งทอนขนาดกวาง๐.๔๐ ม.ยาว 
๑๓๐ม.วางทอระบาย 
น้ าคสล.ขนาด ๐.๓๐ ม.จ านวน 
๓๓ ม.พรอมเทพื้นลาดอนกรีต
รวมระยะทาง ๑๖๓ ม. 

๑๐๖,๐๐๐       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

9 กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน  ม.๖ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

-       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

10 กอสรางรอง/วางทอระบาย
น้ าภายในหมูบาน   ม.๗ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดี 

รองระบายน้ ากวาง  ๐.๖๐ ม.  
ลึก  ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

    -       - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

11 
 

โครงการกอสรางราง 
ระบายน้ าจากบาน 
นางสมพร จันทแพน  
– บานนายเจริญศักด์     
  จงเจริญ   ม.๗ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
ที่ดี 

กอสรางรางระบายน้ า 
คอนกรีตกวาง ๐.๕๐ ม.  
ยาว ๒๐๐ ม. ลึก  ๐.๕๐ ม. 

     -       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางรางระบายน้ า 
จากที่สวนนายบัญญัติ รักสมบัติ – 
คลองอีสานเขียว ม.5 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอม

ที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๗๙  ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 
 

- - ๖๔๖,๘๖๑ - ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
 จากวัดโนนครอ –บานนาย
สังวาล จงเจริญ ม.๗ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

กอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
กวาง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
 ลึก  ๐.๕๐ ม. 

       -        - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

๑4 โครงการกอสรางรางระบายน้ า 
คอนกรีตจากถนนด า – วัด
โนนครอ ม.๗ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

กอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
กวาง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
 ลึก  ๐.๕๐ ม. 

       -        - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

๑5 กอสรางรอง/วางทอระบายน้ า
ภายในหมูบาน  ม.๘ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖๐ ม. .
ลึก ๐.๕ ม. ยาว ๔๐๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

๑6 กอสรางรอง/วางทอระบายน้ า
ภายในหมูบาน  ม.๙ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

รองระบายน้ า กวาง ๐.๖ ๐ ม. 
.ลึก ๐.๕๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

- - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

17 โครงการกอสรางรางระบายน้ า 
เสนทางหลวงชนบท-นางร าไพ 
บรรดาศักด์ิ-หลังวัด 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ า
มาตรฐานมั่งคงถาวร 

๒.เพื่อรักษาสภาพ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๕๘  ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 
 

- - ๕๙๘,๐๔๔ - ๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 โครงการกอสรางรางระบายน้ า  
คสล.รูปตัวยู(สายทิศตะวันตกที่นา 
นายสุรชัย มโนรมย์ ไปหนองสระ 
บานคอกหมู ม.๑๐ 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ม. ยาว ๒๐๐  ม.  
ลึก ๐.๔๐ ม. 
 

- ๔๖๓,๗๐๐ - - ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

19 กอสรางรางระบายน้ า สายศาลา 
กลางหมูบาน – หนาวัดสระประดู 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ยาว ๘๓ ม. 
สองขางถนน 

- - ๓๘๔,๗๘๘ - ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

20 กอสรางรางระบายน้ าแยกยาโม – 
ศาลากลางหมูบาน 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ยาว ๕๐ ม. 
สองขางถนน 

- - ๒๓๑,๘๐๐ - ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

21 กอสรางรางระบายน้ าศาลากลางบาน 
ไปรานจ าหนายเน้ือวัว 

๑.เพื่อเป็นที่ระบายน้ ามาตรฐาน
มั่งคงถาวร 
๒.เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

ขนาดกวาง ๐.๔๐ ยาว ๕๙ ม. 
สองขางถนน 

- - ๒๗๓,๕๘๓ - ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ลดปัญหามลพิษจากน้ า
เสีย 
๒.สิ่งแวดลอมดีขึ้น 

กองชาง 
 

22 กอสรางประตูเปิด-ปิด 
ล าน้ าสะแทดเขาหนองปลัก
แรต ม.๓ 

๑.เพื่อกักเก็บน้ าในชวงฤดูฝน 
๒.เพื่อการเกษตร 

กวาง ๒ ม. ยาว ๔ ม.  
สูง ๒ ม.หนา ๐.๑๕ ม.  
จ านวน ๑ แหง 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน
ฝายเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมาได
สะดวก  
 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒3 โครงการกอสรางสะพานขาม 
ล าสะแทด-ต าบลตลาดไทร ม.๗  

เพื่อใชสัญจร 
ไป-มา 

ขนาดกวาง ๙ ม. ยาว ๒๐  ม.  
 
 

- - ๑,๘๐๐,๐๐๐ - ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนสัญจรไปมา
ไดสะดวก 

 

    24 โครงการกอสรางฝาย 
กั้นล าสะแทด ม๑ 
 

เพื่อปูองกันปัญหา 
อุทกภัย 

                     ๑  แหง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมมีน้ าทวม 
       ขัง 

สามารถแกไขปัญหา 
อุทกภัยไดอยางเป็นระบบ 

กองช่าง   
กรมทรัพยากรน้ า 

๒5 โครงการขุดลอกคลอง 
จากหนองออ – 
นานายสด    แรงไธสง ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

กวาง  ๓ ม.  ลึก ๓ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า  มีน้ าเพียงพอส าหรับการ 
           ท าการเกษตร 

กอชาง 

26 โครงการขุดคลอง 
จากล าสะแทด – หนองออ 
ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

กวาง  ๖ ม.  ลึก  ๓ ม. 
ยาว ๙๐๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับ 
ประโยชน์ 

 มีน้ าเพียงพอส าหรับการ 
         ท าการเกษตร 

กองชาง 
 

27 โครงการขุดลอกคลองนอก 
 -คลองวังไทร ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

กวาง  ๓ ม.  ลึก ๒.๕ ม. 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับ 
ประโยชน์ 

 มีน้ าเพียงพอส าหรับการ 
             ท าการเกษตร 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   28 โครงการขุดลอกหนองหัวลิง 
ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาดกวาง ๑๐๐ ม.ยาว  
๑๓๐  ม. ลึก ๔ ม. 

       - - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

   29 โครงการขุดลอกคลอง 
หลุบไอไหล-คลองหนองไร 
ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.ยาว 
๑,๗๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

       - - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

   30 โครงการขุดลอกคลอง 
ใสไกจากหลุบไอไหล- 
หนองส าโรง ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.ยาว 
๑,๗๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

        - - ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

   31 โครงการขุดลอกคลอง 
จากหนองออ(ตามริม 
ถนนปูุตา)-คลองอีสานเขียว ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.ยาว 
๑,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

        - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  32 โครงการขุดลอกแกมลิง 
ล าคลองวังไทร-คลองตลาด 
ม.๑ 

๑.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๓ ม.ยาว 
๑,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

       - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

แหลงน้ าสะอาด 
สวยงาม 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  33 โครงการขุดคลอง 
จากล าสะแทด- 
หนองอีเฒา ม.๑ 

.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม. 
ยาว๑,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคลองชักน้ าเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  34 โครงการกอสรางแกมลิง 
หนองหลุบไอไหล 
ม.๑ 

.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

๑แหง - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  35 โครงการขุดลอกหนองสระ  
ม.๑ 
 

.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาดกวาง ๑๐๐ ม 
ยาว ๑๓๐  ม. ลึก ๔ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  36 โครงการขุดลองหนองบักตู 
ม.๑ 

.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

ขุดลอกขนาดกวาง ๑๐๐ ม. 
ยาว ๑๓๐  ม. ลึก ๔ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

  37 โครงการกอสรางรางน้ าเพื่อการเกษตร 
จากสามแยกคลองอีสานเขียว- 
หนองส าโรง ม.๑ 

.เพื่อใหประชาชนมีน้ าใชใน
การเกษตร 
๒.เพื่อแกปัญหาภัยแลง 

รางสงน้ าขนาดกวาง ๖ ม.ยาว 
๒,๐๐๐ ม. ลึก  ๓ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  38 โครงการยกระดับความสูงของฝาย 
น้ าลนทาอีตือพรอมเสริมคอนกรีต 
ม.๑ 

เพื่อท าการเกษตร ๑ แหง - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

แหลงน้ าสะอาด 
สวยงาม 

กองชาง 
 

  39 โครงการกอสรางอาคารบังคับน้ า 
บานหนองออ   ม.๑ 
 

เพื่อท าการเกษตร ๑ แหง - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคลองชักน้ าเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  40 โครงการวางทอ(ทอไวนิน) สงน้ าเพื่อ 
การเกษตร  ม.๑ 
 

เพื่อท าการเกษตร ทอสงน้ ายาว ๒,๐๐๐ ม. - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางสะอาด 

กองชาง 

  41 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ า 
จากโนนไผถึงศาลปูุตา  ม.๒ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม. 
 ยาว ๒,๓๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  42 โครงการขุดลอกหนองชองแมว 
กักเก็บน้ า (แกมลิง) ม.๒ 

    เพื่อเพิ่มปริมาณ 
        กักเก็บน้ า 

ขุดลอกกวาง ๒๐๐ ม. ยาว  
๖๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

- - ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
 
 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  43 โครงการขุดคลองสงน้ า 
จากล าสะแทดเขาหนองชองแมว 
ม.๒ 

   เพื่อน าน้ าเขาสู 
   หนองชองแมว 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ม. 
ยาว ๓,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

-        - ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

 44 โครงการขุดลอกแมน้ าล าสะแทด 
 จากบานโนนสมบูรณ์ ม.๗ – 
 บานปลักแรต   ม.๓ 

  เพื่อพัฒนาแมน้ า 
       ล าสะแทด 

ขุดลอกแมน้ าล าสะแทดกวาง  
๓๐  ม. ยาว ๑๐,๐๐๐ ม. 

         -        - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนคลองชักน้ าเพิ่มขึ้น  
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

 45 โครงการกอสรางท านบ 
กั้นล าสะแทด 
(ทาเฒาหงอก)  ม.๓ 

เพื่อกักเก็บน้ า                 ๑  แหง -        - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

 46 โครงการกอสรางฝายน้ าลนตาม 
คลองสงน้ า   ม.๓ 

เพื่อใหมีการบริหาร 
จัดการน้ าที่เหมาะสม 

กวาง ๕ ม. ยาว ๑๐ ม.  
สันฝายสูง   ๑.๖๐ ม. 

-         - ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

 47 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ า 
ดวยไฟฟูา บานปลักแรต  ม.๓ 

เพื่อใชในการเกษตร ๑   แหง         - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  48 โครงการสูบน้ าพลังไฟฟูาจาก 
ล าสะแทดเขาพื้นที่การเกษตร 
ม.๓ 

เพื่อใชในการเกษตร ๑ แหง        -        - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  49 โครงการขุดลอกหนองอุม 
ม.๓ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกขนาดกวาง ๓๐ ม.ยาว 
๔๕๐ ม. ลึก ๔ ม. 

       -        - ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  50 ขุดลอกคลองสงน้ า 
จากคลองอีสานเขียว 
เขาสูพื้นที่การเกษตร  ม.๔ 

เพื่อกระจายน้ า 
เขาพื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๘ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

       -        - - ๙๐๐,๐๐๐ .รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึง 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  51 โครงการขุดลอกหนาฝาย 
บานดอนสั้น  ม.๔ 

เพื่อการเกษตร             ๑  แหง         -         - - ๔๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

  52 โครงการซอมแซมเคร่ืองสูบน้ า 
ดวยพลังแสงอาทิตย์ 
 

เพื่อใชใน 
การเกษตร 

       ตามแบบกระทรวง 
            วทิยาศาสตร์ 

       -        - - ๖๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  53 โครงการขุดคลองไสไกจาก 
หนองหัวลิง-หนองโจน 
ม.๔ 

เพื่อใชใน 
การเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

      - - - ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  54 โครงการขุดคลองสงน้ า 
จากล าสะแทด- 
หนองโจน ม.๔ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

       - - - ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  55 โครงการขุดลอกคลอง 
จากล าสะแทดเขาคลองอีสาน 
เขียวบานโนนเขวา ม.๕ 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๖ ม.  
ยาว ๒,๐๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

  56 โครงการใสทอสงน้ า 
จากล าสะแทด- 
หนองชองแมว ม.๕ 

เพื่อใชในการเกษตร                ยาว ๑,๐๐๐ ม. - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

  57 โครงการขุดคลองไสไก 
จากนานายชาลีจันทิชัย 
-นานายค าสี  โพธิจักร ม.๕ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองไสไก กวาง  ๓ ม.  
ยาว ๒๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 

- - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 1.รอยละของประชาชนพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  58 โครงการขุดลอกหนองหมู 
ม.๕ 

เพื่อกักเก็บน้ า กวาง ๕๐ ยาว ๕๐ ลึก ๓ ม.       -       -   ๒๐๐,๐๐๐          ๒๐๐,๐๐๐        ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

59 โครงการขุดคลองไสไกจาก 
นานายเลื่อน (บานโคกกลาง)- 
ถนนสายลิ้นฟูาดอนใหญ ม.๖ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

      -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

60 โครงการแกมลิงหนองชองแมว 
ม.๖ 

เพื่อใชในการเกษตร                         ๑แหง       -       - ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

61 โครงการขุดคลองซอยจากนา 
นายสุวรรณ    ดาวเรือง 
-โนนสาวเอ  ม.๖ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

      -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

62 โครงการขุดคลองซอยจาก 
โนนกระสัง – โนนเพ็ก 
ม.๖ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

      -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

แหลงน้ าสะอาด 
สวยงาม 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

63 โครงการขุดคลองจาก 
บานหนองยาง-คลองอีสานเขียว 
โนนกระสัง – ม.๖ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

-       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

64 โครงการถมสระสาธารณะ 
ม.๖ 

เป็นลานกีฬา 
 

       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

65 โครงการขุดคลองสงน้ า 
จากล าสะแทด 
-กุดปลาหมอ ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

66 โครงการขุดลอกหนอง 
กุดปลาหมอ 
กักเก็บน้ า (แกมลิง)  ม.๗ 

เพื่อใหมีแหลงน้ าเพื่อ 
การอุปโภค/ 
การเกษตรตลอดปี 

ขุดลอกกวาง ๓๐ ม.  
ยาว ๓๐ ม. ลึก ๔ ม. 

      -       - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

67 โครงการขุดคลองสงน้ า 
จากคลองอีสาน 
เขียวเขาพื้นที่การเกษตร ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

      -       - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

แหลงน้ าสะอาด 
สวยงาม 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

68 โครงการขุดคลองสงน้ า 
จากคลองอีสาน 
เขียว-ลิ้นฟูา –ดอนใหญ ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

-       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

69 โครงการขุดคลองสงน้ าคลองอี 
สานเขียวเลียบถนนสายขาง บ.นายมานุชา  
 -โนนหัวหลอน หนองเรือ ม.๗ 

เพื่อใชในการเกษตร ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.   ลึก ๒ ม. 

      -       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

70 โครงการขุดลอกคลอง 
หนองปลาหมอ- ปากกุดเวียน 
ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง  ๔ ม. 
ยาว ๔๐๐๐ ม.   ลึก ๔ ม. 

-       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

71 โครงการกอสรางแกมลิง 
กุดปลาหมอ  
พรอมประตูเปิด-ปิดน้ า ม.๗ 

เพื่อกักเก็บน้ า ๑ แหง        -       - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนของฝายกั้น
น้ าที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

72 โครงการขุดคลองใสไกจาก 
โนนหนองคอกควาย  ม.๗ 
– โนนหนองเรือ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

      -       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

แหลงน้ าสะอาด 
สวยงาม 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

73 โครงการขุดคลองใสไกจาก 
โนนกระสัง –โนนพ็ด  ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม. 
ยาว ๑๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 

      - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

74 โครงการขุดคลองไสไกจากกุดปลาหมอ 
โนนหัวหลอน   
ม.๗ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 

       -  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางเพียงพอ 

กองชาง 
 

75 โครงการขุดคลองไสไก 
จากคลองอีสานเขียว 
(นานายสุวรรณ  ดาวเรือง 
- โนนเสาเอ) 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

      - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนแหลงน้ าที่
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ าใช
อยางพอเพียง 

กองชาง 

76 โครงการขุดคลองสงน้ าจาก 
 ต. โนนอุดม  – 
 คลองบานลิ้นฟูา ม.๘ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๓ ม. ยาว 
 ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

     - - - - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

77 โครงการขุดเพื่อฝังทอสงน้ าเขา 
คลองอีสานเขียว ม.๘ 
 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

             ยาว ๒,๐๐๐ ม.          - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

77 โครงการขุดลอกหนองโนนขอ 
ม.๘ 
 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกกวาง ๓๐ ม. ยาว 
 ๔๐ ม.ลึก ๔ ม. 

       -       -    ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

78 โครงการขุดลอกคลองสงน้ า 
สายบานดอนใหญ-บานขุยต.หนองหลัก 
ม.๘ 

เพื่อกระจายการใชน้ า ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว  
๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

      -       -    ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

79 โครงการฝังทอสงน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.๘  
 

เขาสูพื้นที่การเกษตร               ยาว ๒,๐๐๐ ม.       -       -    ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

80 โครงการขุดลอกหนองโนนใหญ 
ม.๘ 
 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกกวาง ๓๐ ม. ยาว 
 ๓๐ ม. ลึก ๔ ม. 

        -       -    ๔๐๐,๐๐๐   ๔๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

81 โครงการขุดลอกคลองซอยออกจาก 
คลองอีสานเขียว  ม.๘ 
 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว 
 ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

-       -    ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

82 โครงการกอสรางคลองไสไกเขาพื้นที ่
การเกษตร  ม.๘ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๖ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

      -       - - - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส า 
หรับท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

83 โครงการกอสรางรางระบายน้ าจาก 
บานนายวัน  สิทธิศรีจันทร์ –  
บานนายรอด  ร้ิวกลาง  ม.๘ 

เพื่อแกไขปัญหาน้ า 
ทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
กวาง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 

ลึก ๐.๕๐ ม. 

      -       - - - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

84 โครงการขุดสระน้ าสาธารณะตอจากเดิม 
ม.๘ 

เพื่อกระจายการใชน้ าเขา
สูพื้นที่การเกษตร 

       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ เขาสูพื้นที่การเกษตร เขาสูพื้นที่
การเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.
นครราชสีมา 

85 โครงการขุดลอกล าสะแทด-ทาสวนยา 
ม.๙ 

เพื่อกระจายการใชน้ า 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 
 

               ยาว ๓,๐๐๐ ม. - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
ท าการเกษตร 

    อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

86 โครงการปิดกั้นโคงลองแกว บานลิ้นฟูา 
ม.๙ 
 

เพื่อท าการเกษตร  ๑ แหง - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

        กรมเจ้าท่า 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑)  

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ล าดับ

ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

87 โครงการขุดคลองสงน้ าจาก 
หนองเลิงบอ- หนองกุดปลาหมอ ม.๙ 
 

เพื่อเชื่อมแหลงน้ า ขุดคลองกวาง ๖ ม. 
 ยาว ๑๐๐๐ ม. ลึก ๒ ม. 

-       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

       อบต.ดอนมัน/ 
  อบจ.นครราชสีมา 

88 โครงการขุดคลองสงน้ าจากคลอง 
อีสานเขียว-นานายประจักร ม.๙ 
 

เพื่อกระจายน้ าเขา 
สูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๖ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

-       -  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

      อบต.ดอนมัน/ 
   อบจ.นครราชสีมา 

89 โครงการกอสรางคลองไสไกจาก 
คลองอีสานเขียว – หนองจระเข  ม.๙ 
 

เพื่อกระจายน้ าเขา 
สูพื้นที่การเกษตร 

ขุดคลองกวาง ๖ ม. 
 ยาว ๑๐๐๐ ม.  ลึก ๒ ม. 

๓๐๐,๐๐๐       - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

   อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

90 โครงการวางทอระบายน้ าเป็นทอ 
ลอดเหลี่ยม คลองอีสานเขียว  ม.๙ 

เพื่อกระจายน้ าเขา 
สูพื้นที่การเกษตร 

ประตูปิดเปิด  ๑ จุด 
กวาง        ยาว 
สูง 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

91 โครงการขุดลอกหนองสมโฮง 
บานคอกหม ู ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกกวาง  ๓๐  ม. ยาว ๔๐ ม. 
ลึก ๔ ม. 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

92 โครงการขุดลอกล าสะแทด บริเวณ 
โคงลองแกว  ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร                 ๑ แหง -       - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

กรมชลประทาน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

   

93 โครงการกอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
จากบานนายวิชัย  มโนรมย์ – บานนายสาคร   
โพธิจักร  ม.๑๐ 

เพื่อแกไขปัญหา 
น้ าทวมขัง 

กอสรางรางระบายน้ าคอนกรีต 
กวาง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐ ม. 
ลึก ๐.๕๐ ม. 

-       - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ปริมาณน้ าทวมขัง มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

94 โครงการขุดคลองสงน้ าจากหนองเบ็น- 
โนนหัวหลอน  ม.๑๐ 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม.   ลึก ๒ ม. 

      -       -         -         - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

95 โครงการขุดคลองสงน้ าจากนา นางแป 
-นานายทองศรี   ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม.ลึก ๒ ม. 

      -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

96 โครงการขุดคลองสงน้ าจากหนองเบน – 
หนองมน เขาหนองจระเข (ประปา) พรอม 
ประตูปิด –เปิด และปรับปรุงถนนดินตลอด 
คลองสงน้ า  ม.๑๐ 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๕ ม. ยาว  ๕๘๕ ม. 
ลึก ๑ ม. 

      - -         -         - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

97 โครงการขุดคลองสงน้ าจากคลองอีสานเขียว- 
หนองสมโฮง  ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

       - ๒๐๐,๐๐๐- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

98 โครงการขุดคลองสงน้ าจากคลองอีสานเขียว- 
โนนสัง   ม.๑๐ 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

99 โครงการขุดคลองสงน้ าจากคลองอีสานเขียว- 
หนองสระ(บานคอกหมู)  ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

       -       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

100 โครงการแกมลิงหนองสมโฮง 
ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร                       ๑ แหง       -       - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

101 โครงการขุดลอกหนองเบ็น 
สาธารณประโยชน์  ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกกวาง ๓๐ ม. ยาว ๔๐ ม. 
ลึก ๔ ม. 

      - - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

102 โครงการขุดคลองจากล าสะแทด  
– หนองสมโฮง    ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม. ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

      -          - - - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

103 โครงการขุดคลองใสไกจากคลองอีสานเขียว   
(โนนเขวา)-ปุาชา   ม.๑๐ 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดคลองกวาง ๖ ม.  
ยาว ๑๐๐๐ ม. 
ลึก ๒ ม. 

       - ๒๐๐,๐๐๐ - - พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

104 โครงการขุดลอกหนองส าโรง 
ม.๑๐ 
 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกกวาง ๓๐ ม. 
 ยาว ๔๐ ม.ลึก ๔ ม. 

      - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับประโยชน์ มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

105 โครงการกอสรางรองระ 
บายน้ าส้ าเสียในหมูบาน  ม.๑๐ 
 

เพื่อแกไขปัญหาน้ า 
ทวม 

รางระบายน้ าคอนกรีต 
กวาง ๐.๕๐ม. ยาว ๑๐๐ ม.  
ลึก ๐.๕๐ ม. 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ าทวมขัง มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

106 โครงการกอสรางร้ัวส านักงาน 
องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  

-เพื่อความปลอดภัย 
-เพื่อกั้นแนวเขตและ 
ความสวยงาม 

ร้ัวคอนกรีตขนาด สูง 1.80 ม. 
ยาว 132.50 ม. ดานทิศเหนือ 

256,000- 300,000 300,000 300,000 1.รอยละของผูบริหาร 
พนักงานและประชาชน 
มีความพอจี 

-มีความปลอดภัย 
-กั้นแนวเขตและ 
ความสวยงาม 

อบต.ดอนมัน 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา      (ผ.๐๑)   

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนการไฟฟูา 
สวนภูมิภาค อ.ประทาย 
 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในต าบล 

เขตพนที่ต าบล 
ดอนมัน 

๕๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อบต.ดอนมัน 

๒ โครงการติดต้ังไฟฟูาสองสวาง 
และสัญญาณไฟจราจรระบบ 
พลังแสอาทิตย์ 

เพื่อใหแสงสวาง     ทุกหมูบาน 
เขตพนที่ต าบล 
ดอนมัน 

       - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนไฟฟูาสาธารณะ ประชาชนไดรับแสงสวาง 
             อยางทั่วถึง 

อบต.ดอนมัน 

๓ โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 
 

เพื่อใหแสงสวาง ทุกหมูบาน/ 
ทุกครัวเรือน 

       - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองชาง 
 

๔ โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา 
ม.๑๐ 

เพื่อรองรับการใชไฟฟูา 
ของหมูบาน 

เปลี่ยนเฟสไฟฟูา 
จาก ๒ เฟส 
เป็น  ๓  เฟส 

       - ๑๕๐,๐๐๐    - - - ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองชาง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟูา 
เพื่อการเกษตร 
 

เพื่อใหประชาชนไดมี 
ไฟฟูาใชในพื้นที่การเกษตร 

ทุกหมูบาน 
๑-๑๐ 

       -  ๑๕๐,๐๐๐ - - ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองชาง 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา      (ผ.๐๑)  

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ โครงการกอสรางประปา 
ระบบมาตรฐาน 
   ม.๑-๑๐ 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าประปา 
เพื่อการบริโภคได 

กอสราง/ติดต้ังถังเหล็กกรองน้ า 
ประปา พรอม-ตอเชื่อมนอก-ใน 
(แบบกรมทรัพยากรน้ า) 

       -        -        - ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับการ 
กอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากร 
น้ า 

๗ โครงการกอสรางประปา
หมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ  
ม.๑-๑๐ 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

    ทุกหมูบาน 
เขตพนที่ต าบล 
ดอนมัน 

       -        -        - ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับการ 
กอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากร 
น้ า 

๘ โครงการเปลี่ยนทอประปา 
และทอเมนประปา 
ภายในหมูบาน 
ม.๑-๑๐ 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าประปา 
เพื่อการบริโภคได 

ทุกหมูบาน 
เขตพนที่ต าบล 
ดอนมัน 

       -        -        - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับการ 
กอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากร 
น้ า 

๙ โครงการปรับปรุงหอ 
กระจายขาวประจ าหมูบาน 
หมู  .๑-.๑๐ 

เพื่อประชาชนไดรับ 
ขอมูลที่ชัดเจนและทั่วถึง 

ทุกหมูบาน 
เขตพนที่ต าบล 
ดอนมัน 

       -        - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของประชาชน
พึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชาง 
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                     บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

      แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)         
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก(Food Valley) 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดเก็บขอมูลพื้นฐานการเกษตร
รายครัวเรือน 
 

-เพื่อจัดเก็บขอมูลการปลูกพืชทุก
ครัวเรือน 

-จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร
หมูบาน 
-จัดท ารูปเลมแบบส ารวจ 

๒๖,๐๐๐        - ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 

มีขอมูลดานการปลูกพืช
ครบถวน ถูกตองทุก 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  

๒ พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบาน -เพื่อเพิ่มความรูความสามารถใหกับ 
อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 

-จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเกษตรคุม 
และเกษตรหมูบาน ทุกหมูบาน 

๑๒,๐๐๐        - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 
 

เกษตรหมูบานมีความรู 
ความสามารถปฏิบัติงานไดดี
ย่ิงขึ้น 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  

๓ พัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลดอนมัน(ศบกต.) 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

-สนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากร 
-ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปีละ 
๖ คร้ัง และศึกษาดูงาน  

๖๐,๐๐๐        - ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 
 

๑.ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 
๒.ประชาชนไดรับประโยชน์ 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร  
อ.ประทาย 

   ๔ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตขาวพันธ์ุดีเพื่อยกระดับ 
สูมาตรฐาน 

๑.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร 
๒.เพื่อลดตนทุนการผลิต 
๓.เพื่อผลผลิตขาว 

            ม.๑-๑๐   -        - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 
 

๑.ประชาชนไดรับประโยชน์ -สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)   

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก(Food Valley) 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๕ โครงการอบรมการใช 
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
ม. ๑-๑๐ 
 

เพื่อใหความรูในการท า 
น้ าหมักชีวภาพ 

             ๑  กลุม / ปี        -        -      ๑๐,๐๐๐ -       - จ านวนผูใชจุลินทรีย์ 
เพื่อการเกษตร 

เกษตรกรมีน้ าหมักไวใชใน 
ครัวเรือน 

        อบต. 
สนง.เกษตร 
 อ.ประทาย 

๖ เกษตรยังชีพแบบพอเพียง 
 

๑.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
๒.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

คัดเลือกเกษตรกรเขารวม
โครงการถายทอดความรู  พรอม
ท าแผนสนับสนุนปัจจัยการผลิต
จ านวนเกษตรกร 

       -        - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 
 

๑.ประชาชนไดรับ
ประโยชน์ 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  

๗ ฝึกอบรมสงเสริมการปลูก
หมอนเลี้ยงไหม 
ม.๑-๑๐ 

๑.เพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 
๒.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของประชาชน 

สงเสริมการผลิตของกลุมปลูก
หมอนเลี้ยงไหม 

       -        - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 
 

๑.ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น 
๒.ประชาชนไดรับ
ประโยชน์ 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  

   ๘ โครงการสนับสนุนพันธุ์ไม 
ใหแกเกษตรกร 
 

เพื่อแจกใหแกประชาชน             ๑ คร้ัง / ปี        -        -    ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนที่ไดรับ 
แจกพันธุ์ไม 

ประชาชนมีพันธ์ไมส าหรับ 
ปลูกในครัวเรือน 

     อบต. 
สนง.เกษตร 
 อ.ประทาย 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก(Food Valley) 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๙ โครงการพันธุ์ปลาเพื่อประชาชน เพื่อสงเสริมดานการปศุสัตว์ 
 

             ๑  คร้ัง/ปี     - ๒๕,๐๐๐     ๒๕,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ จ านวนประชาชนที่ไดรับ 
แจกพันธุ์ปลา 

ประชาชนมีปลา 
ไวส าหรับบริโภค 

      อบต. 
สนง.เกษตร 
 อ.ประทาย 

๑๐ โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการผลิตขาวพันธ์ุดีเพื่อยกระดับ 
สูมาตรฐาน 

๑.เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
๒.เพื่อลดตนทุนการผลิต 
๓.เพื่อผลผลิตขาว 

            ม.๑-๑๐     - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเกษตรกร
เขารวมโครงการไดรับ
ความรู 
 

๑.เพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
๒.ลดตนทุนการผลิต 
๓.ผลผลิตขาว 

-สน.ปลัด 
-สนง.เกษตร 
อ.ประทาย  

๑๑ โครงการฝึกอบรมกลุมเกษตรกร
เพื่อพัฒนารูปแบบนาแปลงใหญ 

๑.เพื่อเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
๒.เพื่อลดตนทุนการผลิต 
๓.เพื่อใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตรกร 
๔.เพื่อสรางอ านาจตอรองของ
พอคา 

         หมูที่ ๑ – ๑๐      - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการไดรับ
ความรู 

๑.เพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกร 
๒.ลดตนทุนการผลิต 
๓.ใหเกิดการรวมกลุมของ
เกษตร 
๔.สรางอ านาจตอรองของ
พอคา 

-สน.ปลัด 
-สน.เกษตร 
อ.ประทาย 
และ sc 
 

๑๒ โครงการรักน้ า รักปุา รักษา
แผนดิน 

เพื่อสรางจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอม 

           หมูที่ ๑ – ๑๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ พื้นที่สีเขียวภายในต าบล
ดอนมัน 

ทรัพยากรธรรมชาติไดรับ
การฟื้นฟู 

-สน.ปลัด 
อบต.ดอนมัน 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวโลก(Food Valley) 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ แผนงานการเกษตร 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ๑.เพื่อใหประชาชนลดละเลิกการใช
สารเคมี 
๒.เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค 

ม. ๑-๑๐        -        - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรมและน าไป
ปฏิบัติ 

๑.ประชาชนไดรับประโยชน์ -สน.ปลัด 
-สน.ปศุสัตว ์ 
อ.ประทาย 
 

๑๔ สงเสริมการประกวดผลงาน ๑ 
ต าบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ของดีอ าเภอ
ประทาย 

เพื่อสงเสริมสินคา OTOP อุดหนุนงานของดีอ าเภอ
ประทาย 

       -        - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 
 

สินคาOTOP ไดรับการ
สงเสริม 

-สน.ปลัด 
-สนง..เกษตร อ.
ประทาย 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดลานกีฬา/สถานที่ออกก าลังกาย
ในชุมชนที่ใชออกก าลังกายในเวลา
กลางวันและกลางคืน 

ใชเป็นสถานที่ออกก าลังกาย  
สงเสริมสุขภาพ   

๑  แหง - - - ๑๐,๐๐๐ 
 

 มีสถานที่ออกก าลังกายเพื่อ  
สงเสริมสุขภาพ   

อบต.ดอนมัน 

   2 โครงการจัดการแขงขันกีฬา 
ดอนมันเกมส์ 
คร้ังที่ ๑๐ 

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา         ปีละ ๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประชาชนใหความสนใจใน 
กิจกรรมกีฬาเพิ่มมากขึ้น 

 อบต.ดอนมัน 

   3 โครงการแขงขันกีฬาศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
ดอนมัน 
 

เด็กเล็กมีรางกายแข็งแรง 
และเรียนรู 
การมีน้ าใจนักกีฬา 

         ๑   คร้ัง ๓๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ านวนเด็กที่ 
เขารวม 
กิจกรรม 

   เด็กเล็กมีรางกายแข็งแรง สวนการศึกษาฯ 
อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 จัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุน
หมูบาน 

๑.เพื่อใหทุกหมูบานมีอุปกรณ์
กีฬาอยางพอเพียง 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
จ านวน  ๑๐  หมูบาน 

       - ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ -รอยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่
ไดรับประโยชน์ 

๑.ประชาชนและเยาวชนรูจักใช
เวลาวางใหเป็นประโยชน์สุขภาพ  
รางกายแข็งแรง 

อบต.ดอนมัน 

5 สงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ๑.เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาระดับอ าเภอ
,จังหวัด 

นักกีฬาในเขตต าบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -รอยละของ
นักกีฬาที่เขารวม
โครงการ 

๑.องค์กรไดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกับสวนกลาง 

กองการศึกษา 
 

6 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค์ ๑.เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดมี
สถานที่ออก าลังกายอยาง 
๒.เพื่อใหเยาวชนหางไกลยา
เสพติด 

ม.๑-๑๐ 1,000,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -รอยละของ
ประชาชนพึง
พอใจ 

๑.ประชาชนมีสถานที่เลนกีฬา
อยางเหมาะสม 

กองชาง 
กองการศึกษา 

7 จัดต้ังศูนย์เยาวชน เป็นสถานที่รวมกลุมจัด
กิจกรรมของเยาวชน 

๑  แหง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

-  เยาวชน  มีสถาน 
ที่จัดกิจกรรมกลุม 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 สรรหา  ยกยองบุคคลในทองถิ่นที่
เป็นแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม  
จริยธรรม 

สงเสริมผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และเป็นแบบอยางที่ดีใหกับเด็ก
และเยาวชน 

ศพด.  ๒  แหง -  ๑๐,๐๐๐- ๑๐,๐๐๐- ไดคนดีผูมี
คุณธรรม  
จริยธรรม   

ผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  ไดรับการ
ยกยอง 

อบต.ดอนมัน 

9 โครงการอบรมคายคุณธรรม 
เด็กและเยาวชน 
ต าบลดอนมัน 

เพื่อใหเยาวชนประพฤติปฏิบัติ 
ตนในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

          ๑    คร้ัง/ป ี
ม.๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

เยาวชนมีพฤติกรรมที่ถูกตอง 
และเหมาะสม 

 อบต.ดอนมัน 
 

๑0 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ์ 

๑.เพื่อจัดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาระดับอ าเภอ
,จังหวัด 

นักกีฬาในเขตต าบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ -รอยละของ
นักกีฬาที่เขารวม
โครงการ 

๑.องค์กรไดสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกับสวนกลาง 

กองการศึกษา 
 

๑1 จัดเวทีประชาคมของเด็กและ
เยาวชน  โดยตระหนักถึงการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เด็ก เยาวชน ประชาชน แสดง
ความคิดเห็น  และสงเสริม
ประชาธิปไตย 

ทุกแหง - - - - จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดแสดง
ความคิด 
เห็นและสงเสริมประชาธิปไตย 

อบต.ดอนมัน 

๑2 จัดกิจกรรมสานสองวัย เพื่อใหเด็ก  เยาวชนเชื่อมความ 
สัมพันธ์อันดีระหวางครอบครัว
และผูสูงอายุ 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

เยาวชนมีความ 
สัมพันธ์อันดีระหวางครอบ 
ครัวและผูสูงอายุ 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑3 โครงการกิจกรรมวันเด็ก เพื่อใหเด็กไดแส 
ดงออกซ่ึงความสามรถที่มี 

ปีละ  ๑  คร้ัง ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

จ านวนผูเขาราม เด็กไดแสดงออกซ่ึงความสามรถที่มี 
เด็กไดรวมกิจกรรม 

อบต.ดอนมัน 

๑4 รณรงค์สงเสริมครอบครัวไทยให
อบอุน 

ใหเด็ก  เยาวชนเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดีระหวาง
ครอบครัวและผูสูงอายุ 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- จ านวนผูเขาราม เยาวชนมีความ 
สัมพันธ์อันดีระหวางครอบ 
ครัวและผูสูงอายุ 

อบต.ดอนมัน 

๑5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสรางความ
ตระหนักใหทราบถึงพิษภัยและการ
ปูองกันยาเสพ 
ติด  โรคเอดส์  อบายมุข และ
โรคติดตอรายแรง 

ใหเด็ก  เยาวชน  ตระหนักถึง
พิษภัยของยาเสพติด  โรคเอดส์  
อบายมุข และโรคติดตอ
รายแรง  พรอมทั้งหาวิธีปูองกัน 

ปีละ  ๑  คร้ัง - ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผูเขาราม เด็ก  เยาวชน  ตระหนักถึงพิษภัย
ของยาเสพติดโรคเอดส์  
อบายมุข และโรคติดตอรายแรง 

อบต.ดอนมัน 

๑6 โครงการอบรมอาชีพส าหรับเยาวชน เพื่อใหเด็ก  เยวาชนมีอาชีพ
เสริม รายไดระหวางเรียน 
 

ปีละ  ๑  คร้ัง - ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนผูเขาราม เด็ก  เยวาชนมีอาชีพเสริม รายได
ระหวางเรียน 

อบต.ดอนมัน 

17 โครงการสงเสริมใหประชาชนเขา
รวมกิจกรรมส าคัญทางศาสนา 

เพื่อใหประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

จ านวน ปีละไมนอยกวา 
๖  คร้ัง 

- - - ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนาทุกครัวเรือน 

กองการศึกษา 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 จัดโครงการทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติและทองถิ่น 

สงเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณีของชาติและ
ทองถิ่น 

ทุกแหง - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

จ านวนผูเขา
ราม 

กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาติและทองถิ่นไดรับ
การสงเสริม 

อบต.ดอนมัน 

19 จัดท าฐานขอมูลทางศาสนา เพื่อเป็นแหลงขอมูลใหผูที่สนใจ
ไดเรียนรู 

ปีละ  ๑  เลม - - - - จ านวนผูเขา
ราม 

เด็กมีแหลงขอมูลไดเรียนรู อบต.ดอนมัน 

๒0 จัดท าทะเบียนแหลงเรียนรูและภูมิ
ปัญญาทองถิ่น 

ถายทอดและสืบสานความรู  
ภูมิปัญญาทองถิ่น 

ทุกแหง - - - - จ านวนผูเขา
ราม 

ไดถายทอดและ 
สืบสานความรู  ภูมิปัญญาทองถิ่น 

อบต.ดอนมัน 

๒1 จัดต้ังศูนย์ภูมิปัญญาทองถิ่น สงเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของทองถิ่น 

๑  แหง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

จ านวนผูเขา
ราม 

ภูมิปัญญาของทองถิ่นไดรับการ
สงเสริมและอนุรักษ์ 

อบต.ดอนมัน 

   22 โครงการรวมงานกาชาดประจ าปี 
 ของดีอ าเภอประทาย และงาน 
บุญกุมขาวใหญประจ าปี  

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 
งานประเพณีทองถิ่น 

       ปีละ ๑ คร้ัง ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

   ประเพณีทองถิ่นไดรับการ 
                  สืบสาน 

อบต.ดอนมัน 

   ๒3 โครงการสงเสริมงานสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต์และ 
สัปดาห์วันผูสูงอายุ 

เพื่อสืบสานประเพณ ี
ทองถิ่น 

       ปีละ ๑ คร้ัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประเพณีทองถิ่นไดรับการ 
                 สืบสาน 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

24 รณรงค์สรางจิตส านึกในดาน
คุณธรรม  และจริยธรรม 
 

เพื่อใหประชาชนมีจิตส านึกดาน
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

จ านวน ปีละ ๑ คร้ัง - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนมีจิตส านึกดานคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น 

-สน.ปลัด 
-กองการศึกษา 
 

25 กิจกรรมวันส าคัญ  
(วันพอ,วันแม) 

เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความรัก
ตอคุณพอ คุณแม 

ผูเรียนทุกคนท ากิจกรรม  
รวมกันในวันพอ  และวัน
แม 

        - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม 

ผูเรียนรูจักการแสดงออกและรูถึง
ความส าคัญของพอ 

กองการศึกษา 
 

26 อบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและ
เยาวชน 

๑.เพื่อสรางจิตส านึกดาน
คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็ก
และเยาวชน 
๒. เพื่อปรับทัศนคติเด็กและ
เยาวชน 

 
จ านวน ๑ ครั้ง 

   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -รอยละของ
จ านวนเยาวชน
ประพฤติดี
เพิ่มขึ้น 

๑.เยาวชนตระหนักในคุณธรรม 
จริยธรรม 
๒.สังคมเขมแข็ง ชุมชน
เจริญกาวหนา 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

27 ร าบวงสรวงเน่ืองในวันฉลองชัย
ชนะทาวสุรนารี 

๑.เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของทาน
ทาวสุรนารี 
๒.เพื่อสืบทอดประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
นครราชสีมา 

ปีละ ๑ คร้ัง ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนเขา
รวมกิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรมสืบทอด
ประเพณีครบทุกหมูบาน 

กองการศึกษา 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   1 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก 
/ผูดูแลเด็กอนุบาล 
และปฐมวัย 

      เพื่อเพิ่มทักษะในการด าเนิน 
            งานของบุคลากร 

                  ๑๐๐ % ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  ผลการปฏิบัติหนาที่ของ 
          ครูผูดูแลเด็ก 

 บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติ 
           หนาที่เพิ่มมากขึ้น 

สวนการศึกษาฯ 
อบต.ดอนมัน 

   2 โครงการอบรมการใช 
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

เพื่อใหเป็นสื่อการเรียน 
การสอนของ   ศพด. 

บุคลากรของ ศพด.        -        -   ๑๐,๐๐๐   ๑๐,๐๐๐ กิจกรรมการเรียนการสอน บุคลากรมีความรูความสามารถ 
ดานคอมพิวเตอร์ 

อบต.ดอนมัน 

   3 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู 
ชุมชน/ศูนย์ขอมูล 
ขาวสารในชุมชน 

เพื่อเป็นศูนย์บริการดาน 
คอมพิวเตอร์ระดับต าบล 

               ๑  ศูนย์        -        -  ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐      การรับรูขาวสารของ 
        ประชาชนทั่วไป 

ประชาชนไดรับความสะดวก 
ในการรับบริการดาน 
คอมพิวเตอร์ 

 อบต.ดอนมัน 

   4 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู 
ใหแกเด็กเล็ก 

                 ๑ คร้ัง / ปี         - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเรียนรูสภาพแวดลอม 
รอบตัว 

  เด็กไดมีโอกาสในการเรียนรู 
               เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ดอนมัน 

 
 
 



 

 

162 

162 

 
  
  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   5 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
 (อาหารกลางวันศูนย์เด็ก) 

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพแข็งแรง เด็กเล็กของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุกคน  ๒  ศูนย์ 

480,200 382,200 550,000 550,000 จ านวนแด็กนักเรียนที่ได 
รับอาหารกลางวัน 

          เด็กมีสุขภาพแข็งแรง อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 

   6 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก           ๒  ศูนย์        -     90,000 90,000 90,000 สภาพแวดลอมของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไดรับการ 
ปรับปรุงใหมีสภาพที่เหมาะสม 
ส าหรับด าเนินกิจกรรมตาง ๆ 

 อบต.ดอนมัน 

7 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
 (อาหาร (เสริมนม)ศูนย์เด็ก 

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

เด็กเล็กของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุกคน ๒  ศูนย์ 

     212,000   160,000 160,000 160,000 ๑.รอยละจ านวนเด็ก 
ไดรับอาหาร เสริมนม 
ครบทุกคน 

เด็กเล็กไดรับโภชนาการที่
เหมาะสม 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 

8 สนับสนุนอาหาร เสริม (นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลดอนมัน 

เพื่อใหเด็กไดรับ
สารอาหารและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบล
ดอนมัน ทั้ง 4 แหง 

1,670,000 
 

827,600 
 

827,600 
 

827,600 
 

๑.รอยละของนักเรียน
ไดรับอาหาร เสริม (นม) 
 

เด็กไดรับสารอาหารและมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
 (คาจัดการเรียนการสอน)ศูนย์ด็ก 

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ เด็กเล็กของศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทุกคน ๒  ศูนย์ 

       - ๑๓๒,๖๐๐ 150,000 150,000 ๑.รอยละจ านวนเด็ก ไดรับ
การพัฒนา 

เด็กเล็กเด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสม 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา      (ผ.๐๑)  

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณี และกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑0 สนับสนุนโครงการคายวัยใส  
โรงเรียนชองแมวพิทยา 

เพื่อใหเด็ก  เยาวชน มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สุขอนามัย การมีเพศสัมพันธ์
กอนวัยอันควร 

เด็ก  เยาวชนในเขตบริการของ
โรงเรียนชองแมวพิทยา 

       -  ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็ก  เยาวชน มีความ รู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัย  การ
มีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 

อบต.ดอนมันและ
โรงเรียน 

11 โครงการกอสรางที่พักรอรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู 

เพื่อใหผูปกครองไดพัก
ระหวางรอรับเด็ก 

1  แหง        - 60,000 60,000 60,000 ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ผูปกครองมีพักระหวางรอรับ
เด็ก 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 

12 โครงการปรับปรุงตอเติมสนาม
เด็กเลน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู 

ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 

1  แหง        - 50,000 50,000 50,000 ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีสนามเลนที่ไดมาตฐาน 
และปลอดภัย 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 

13 โครงการปรับปรุง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 
นาอยู 

1  แหง         - 90,000 90,000 90,000 ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
ส าหรับเด็ก 
นาอยู 

อบต.ดอนมัน 
กองการศึกษา 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง(กลางแจง) เพื่อใชจัดกิจกรรมใหเด็กเยาวชน  และ
บุคลากรของโรงเรียนดอนใหญพัฒนา 

ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒  ศูนย์   2  เคร่ือง 

- 2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน)- 

2๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน)- 

๑.รอยละของจ านวน
ผูปกครองนักเรียนที่พึง
พอใจ 
 

เด็ก เยาวชน  และ
บุคลากรของโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนาไดจัด
กิจกรรมสะดวกขึ้น 

-กองการศึกษา 
-กองชาง 

12 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กขางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวลูกไก 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป-
มารับสงเด็กของผูปกครอง 

จ านวน  ๑  แหง ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็ก ผูปกครองมีความ
สะดวกปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

13 จัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบที่
สอดคลองกับสภาพแวดลอมและ
ความตองการ 

ใหผูเรียนมีความรูที่ตรงกับความตองการ
ของตนเองและสังคม 

ทุกแหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ผูเรียนมีความรูตรงกับ
ความตองการของตนเอง 
สังคม 

อบต.ดอนมัน 

14 จัดหาสื่อการเรียนรูในชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ เด็ก  เยาวชน  
และประชาชน 

ทุกหมูบาน ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจ 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชาชนไดรับการ
พัฒนาการเรียนรู 

อบต.ดอนมัน 

15 จัดต้ังศูนย์เรียนรูชุมชน/หองสมุด
ในชุมชน 

เพื่อใหประชาชนมีความรู   ๑  แหง - - - ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน- 

๑.รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจ 

ประชาชนมีความรูมาก
ขึ้น   

อบต.ดอนมัน 
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          บัญชี/รายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

16 ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก
เยาวชนและประชาชน 

ใหเยาวชน  ประชาชนมีความรู  
และใชประกอบเป็นอาชีพเสริม   

๑  ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

.รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

เยาวชน ประชาชนมีความรู และใช
ประกอบอาชีพเสริม   

อบต.ดอนมัน 

17 จัดตั้งศูนย์และหองสมุด  ICT   ใหเด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ใชเป็นที่ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 

๑  แหง - - - ๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

.รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก  เยาวชน  และประชาชนไดใช
เป็นที่ศึกษาหาความรูเ 

อบต.ดอนมัน 

18 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานที่ 

เพื่อใหเด็กเล็กไดเรียนรู
สิ่งแวดลอมภายนอก 

ศพด. ๒  แหง ๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ๑.รอยละของครู ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กไดเรียนรูสิ่งแวดลอมภายนอก อบต.ดอนมัน 

19 พัฒนากระบวนการเรียน รูและ
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่ท าให
เกิดจิตส านึกและคานิยมเป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาผูเรียนท าใหเกิดจิตส านึก
และคานิยมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ผูเรียนมีจิตส านึก 
และคานิยมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
 

20 สงเสริมกิจกรรมของ กศน. 
ต าบลดอนมัน 

เพื่อสงเสริมการศึกษาใหแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ทั้งปีงบประมาณ - - 
 

- 
 
 
 

- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
ความรูและส าเร็จการศึกษามาก
ขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
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   บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

    แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการพาเด็กเขาวัด เพื่อใหเด็กสงเสริม
พระพุทธศาสนา  

ศพด. ๒  แหง  - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กสงเสริมบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
 

23 โครงการบัณฑิตนอย เพื่อใหเด็กเล็กเกิดความ
ภาคภูมิใจ 

ศพด. ๒  แหง ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กเกิดความภาคภูมิใจ ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

2๔ กิจกรรมหนูนอยฟันสวย เพื่อใหเด็กเล็กไดรูจักวิธีดูแล
รักษาฟัน 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของ 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กฟันผุลดลง ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

2๕ โครงการเคลือบฟลูออไรด์
ปูองกันฟันผุ 

เพื่อใหเด็กเล็กมีสุขภาพฟันที่ดี   
แข็งแรง 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของ 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กฟันผุลดลง ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

2๖ โครงการลางมือถูกวิธี  ๗ 
ขั้นตอน 

เพื่อใหเด็กเล็กสามารถลางมือ
ไดอยางถูกวิธี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กสามารถลางมือไดอยาง
ถูกวิธี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

2๗ กิจกรรมวันแม เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

2๘ โครงการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กไดแขงขันกีฬา 
สรางน้ าใจนักกีฬา 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กไดแขง ขันกีฬา สราง
น้ าใจนักกีฬา 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

2๙ กิจกรรมวันพอ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

3๐ กิจกรรมวันครู เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

3๑ กิจกรรมวันเขาพรรษา เพื่อสงเสริมใหเด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กรวมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

3๒ กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมใหเด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กรวมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3๓ โครงการสงเสริมสุขภาพ
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

เพื่อปูองกันและเฝูาระวัง
โรคติดตอในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กและผูปกครอง
จ านวน ๙๔  คน 

๒๗,๓๐๐.- 
(กองทุน 
สปสช.) 

25,000- 25,000- 25,000- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปูอง 
กันและเฝูาระวังโรคติดตอ 

ศพด.ดาวลูกไก 

3๔ โครงการสงเสริมพัฒนา -
การเด็ก ๒-๕ ปี   

สงเสริมพัฒนาการเด็กให
เหมาะสมกับชวงอายุของเด็ก 

เด็กเล็กและผูปกครอง 
จ านวน ๑๐๒  คน 

๒๕,๓๐๐.- 
(งบ สปสช.) 

25,000- 25,000- 25,000- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กจะไดมีการพัฒนา การให
ครบทั้งสี่ดาน 

 

3๕ จัดใหมีการสรรหา บุคลากรที่
มีความรู  ความสามารถ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู  ความ 
สามารถดานการพัฒนาเด็กและ
ดานตางๆที่เก่ียวของ 

 ศพด.ลูกประดู 

3๖ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหนวย
จัดที่ประสบความส าเร็จเป็น
ตนแบบได 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

อบต.ดอนมัน 

3๗ สงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ
ใหตรงตามมาตรฐาน
ต าแหนง 

เพื่อใหบุคลากรมีความรู  ความ 
สามารถตรงตามมาตรฐาน 
ต าแหนง 

ผดด.จ านวน   ๑ คน - - - 100,000 ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

อบต.ดอนมัน 
ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3๘ สงบุคลากรเขาฝึกอบรม  
สัมมนาในดานตางๆที่
เก่ียวของอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหบุคลากรมีความรู  ความ 
สามารถดานการพัฒนาเด็กและ
ดานตางๆที่เก่ียวของ 

บุคลากร จ านวน  ๖ คน ๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑๒,๐๐๐.- 
 

๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู ความสามารถ 
ตรงตามมาตรฐาน ต าแหนง 

อบต.ดอนมัน 

3๙ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสรางแนวทาง การท างาน  
ก ากับดูแล 

ปีละ  ๒  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทาง 
การท างานที่ชัดเจน  

ศพด.ดาวลูกไก 

40 จัดระบบและปรับ ปรุงการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

เพื่อมีแนวทาง การท างานอยาง
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทาง 
การท างานที่เป็นมาตรฐาน  

ศพด.ดาวลูกไก 

41 จัดกิจกรรม ระดมสรรพ
ก าลังทุกภาคสวนใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

มีการจัดการ ศึกษาหลักสูตร
ทองถิ่น 

ศพด.ดาวลูกไก 

4๒ กิจกรรมประชุมผูปกครอง เพื่อทราบปัญหาและความ
ตองการของผูปกครอง 

ปีละ  ๒  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของผูปกครอง
รวมกิจกรรม 

ทราบปัญหาและ ความตองการ
ของผูปกครอง 

ศพด.ดาวลูกไก 
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   บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4๓ จัดท าท าเนียบ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อประชาสัมพันธ์การท างาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

สี่ปีคร้ัง - - - - .รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ผูปกครองทราบถึงแนวทางการ
ท างานในรูปแบบ คณะกรรมการ 

ศพด.ดาวลูกไก 

4๔   ประชุมทบทวนแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดาวลูกไก 

เพื่อทบทวนแผนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดาวลูก ไกมีการทบทวน
ใหเป็นปัจจุบัน 

ศพด.ดาวลูกไก 

4๕ จัดใหมีเคร่ืองมือติดตามและ
วัดประเมินผลเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ๑  แหง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการ
ประเมินมาตรฐาน 

ศพด.ดาวลูกไก 

4๖ จัดใหมีการประชุมรายการ
ผลการด าเนินงาน  การ
เบิกจายงบประมาณตอ
คณะกรรมการ 

เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท างานได
อยางถูกตองตามระเบียบ 

ศพด.ดาวลูกไก 

4๗ จัดใหมีการ ประเมินภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท างานได
อยางถูกตองตามระเบียบ 

ศพด.ดาวลูกไก 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4๘ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ศพด.ดาวลูกไก 

เพื่อปรับปรุง ศพด.ดาวลูกไกให
เอ้ือตอการเรียนรู 

ปีละ  ๑  คร้ัง - ๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.  
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.  
ดอนมัน)- 

๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต.  
ดอนมัน)- 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศพด.ดาวลูกไกเอ้ือตอการเรียนรู ศพด.ดาวลูกไก 

4๙ โครงการกอสรางอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อใชเป็นอาคารเรียนหลังใหม
ที่ไดมาตรฐาน 

  จ านวน  ๑  หลัง ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สงเสริม) 

- - ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
(งบกรม
สงเสริม)- 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศพด.ดาวลูกไกเอ้ือตอการเรียนรู อบต.ดอนมัน 

   5๐ โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียน / ร้ัวรอบบริเวณ ศพด.
ดาวลูกไก 

เพื่อใหสามารถใชงานได และมี
ความปลอดภัยของเด็กเล็ก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - ๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- ๕๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

อาคารเรียน  ร้ัวสามารถใชงานได 
และมีความปลอดภัย 

อบต.ดอนมัน 

5๑ จัดกิจกรรม  ระดมสรรพก าลัง
ทุกภาคสวนใหมีสวน รวมใน
การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

มีหลักสูตรการ ศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของทองถิ่น 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

   5๒ ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัด
สภาพแวดลอม 

ใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ
จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การศึกษา 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ทุกสวนใหความ 
ส าคัญของการ 
ศึกษาและจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการศึกษา 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  5๓ จัดระบบและปรับปรุงการ 
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - .รอยละของครู ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  5๔ จัดใหมีเคร่ืองมือวัด  ติดตาม  
และประเมินผลเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู  
ผานการประเมิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  5๕ กิจกรรมประชุมผูปกครอง เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ตองการของเด็กและผูปกครอง 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ไดรับทราบปัญหาและความ
ตองการของเด็กและผูปกครอง 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  5๖ โครงการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ  คนควา
หาขอมูลในการจัดการเรียน
การสอน หรือสื่อตางๆ 

ศพด. ๒  แหง ๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน)- 

- - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนไดรับประโยชน์ 

มีอินเตอร์เน็ตไวในในการ
ปฏิบัติงาน 

อบต.ดอนมัน 

  5๗ โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงซอมแซมหองน้ า   
หองสวมของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อใหมีหองน้ า  หองสวมที่
สามารถใชงานไดและเพียงพอ  
ตรงตามมาตรฐาน 

ศพด. ๒  แหง ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน)- 

- ๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน)- 

- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนไดรับประโยชน์ 

มีหองน้ า หองสวมที่สามารถใช
งานไดและเพียง พอ ตรงตาม
มาตรฐาน 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  5๘ โครงการกอสรางร้ัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู 

เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก จ านาน  ๑  แหง ๒๑๙,๕๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนไดรับประโยชน์ 

เด็กเล็กไดรับความปลอดภัย อบต.ดอนมัน 

 5๙ โครงการกอสรางปูายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อบอกสถานที่ต้ังของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. ๒  แหง ๖๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

ประชาชนที่สัญจรทราบที่ต้ังของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.ดอนมัน 

  6๐ โครงการตอเติมหลังคาเชื่อม
อาคารพรอมลาน คสล.
ระหวางอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กลูกประดู 

เพื่อปูองกันแดดและฝน  ลด
อันตรายจากพื้นลื่น 

จ านาน  ๑  แหง ๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

เด็กเล็กไดรับความปลอดภัย อบต.ดอนมัน 

  6๑ โครงการปรับปรุงหองเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู 

เพื่อใชเป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนตามชวงอายุของเด็ก 

จ านาน  ๑  แหง ๙๐,๐๐๐.- 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

เด็กเล็กมีหองเรียนตามชวงอายุ อบต.ดอนมัน 

  6๒ โครงการกอสรางเสาธงชาติ 
พรอมลานอเนก ประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลูกประดู 

เพื่อใชเป็นสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ 

จ านาน  ๑  แหง ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

เด็กเล็กมีสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ 

อบต.ดอนมัน 

  6๓ โครงการกอสรางถนน คสล. 
หนา ศพด.ลูกประดู 

เพื่อใชสัญจรไปมา  เวลารับ-สง
เด็กเล็ก 

จ านาน  ๑  แหง ๙๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

มีถนนสัญจรไปมา  รับ-สงเด็ก
เล็ก 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

  6๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบ ศพด. 

เพื่อความสวยงาม  นาอยู  นาดู  
นาเรียน 

ศพด. ๒  แหง ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

20,000- 20,000- 20,000- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอยู  นาดู  
นาเรียน 

อบต.ดอนมัน 
ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  6๕ โครงการติดต้ังมุงลวดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปูองกันโรคไขเลือดออก 
 

ศพด. ๒  แหง ๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๖๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กปลอดโรค อบต.ดอนมัน 

6๖ โครงการสนับสนุน
สถานศึกษา                                                                                                                                           
จัดซื้อวัสดุการศึกษา  สื่อ  
เรียนการสอน  เคร่ืองเลน
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

ศพด. ๒  แหง ๑๖๖,๖๐๐ 
(งบเงินรายได 
สถานศึกษา) 

๑3๖,๖๐๐ 
(งบเงินรายได 
สถานศึกษา) 

๑3๖,๖๐๐ 
(งบเงิน
รายได 

สถานศึกษา) 

๑3๖,๖๐๐ 
(งบเงินรายได 
สถานศึกษา) 

๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจได
ประโยชน์ 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ ที่สมวัย ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

6๗ จัดท าแผนการจัดประสบ- 
การณ์แบบบูรณาการ 

เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจได
ประโยชน์ 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ ที่สมวัย ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

6๘ จัดใหมีการประเมินภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเด็กเล็ก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศพด.ท างานไดอยางถูกตอง  ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

6๙ กิจกรรมวันสงทายปีเกา
ตอนรับปีใหม 

เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  
รูจักการแบงบัน 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - -  เด็กเกิดความสนุกสนาน  รูจัก
การแบงบัน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 



 

 

175 

175 

 
 
  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข   

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์เพื่อควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบา ๑.วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา   
๒๐๐ โด฿ส 
๒.คาตอบแทนในการฉีดวัคซีน  
๑๔  คน 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน
สุนัขที่ติดเชื้อพิษสุนัข
บาที่ลดลง 

ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัข
บาในชุมชน 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเย่ียมแมหลังคลอด ๑.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
๒.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓.เพื่อขวัญก าลังใจของประชาชน 

๑. ออกเย่ียมคุณแมที่คลอดใหม
พรอมของขวัญ 

       - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -รอยละของสตรีที่
ต้ังครรภ์ที่ไดรับ
ประโยชน์ 

สตรีหลังคลอดมีขวัญ
ก าลังใจที่ดี 

-ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 

๓ โครงการรวมพลังสราง
สุขภาพสูเมืองไทยแข็งแรง 

จัดกิจกรรมรวมพลัง  สรางสุขภาพ จ านวน  ๑๐   หมูบาน        - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละความพึง
พอใจของประชาชนที่
ไดรับประโยชน์ 

ประชาชนตระหนักถึงวิธีการ
ดูแลสุขภาพของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวชุมชน
ใหมีสุขภาพดีโดยวิธีการ
สรางสุขภาพอยางตอเน่ือง 

ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 

๔ พัฒนาเครือขายผูสูงอายุ อบรมฟื้นฟูความรูเครือขาย 
ชมรมผูสูงอายุ 

จ านวน   ๑๐๐  คน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.รอยละของผูสูงอายุ
ที่ไดรับประโยชน์ 

สมาชิกชมรมผูสูงอายุไดรับ
ความรูในหารดูแลสุขภาพ
ตนเองที่ถูกตอง 

-ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ อุดหนุนสาธารณสุขมูล
ฐาน 

เพื่อใหประชาชนทั่วไปม ี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
แข็งแรง  มีทักษะในการดูแลตัวเองและมีสวนรวมใน
การจัดปัจจัยสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

จ านวน  ๑๐  
หมูบาน 

       - - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของตัวเองครอบครัวและ
ชุมชน 

-ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 

๖ โครงการควบคุมปูองกัน
การต้ังครรภ์ไมพึง
ประสงค์ในวัยรุน 

๑.เพื่อการสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปูองกันการมีพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสม 
๒.เพื่อปูองกันการต้ังครรภ์ของเยาวชนโดยไมต้ังใจ 

นักเรียน 
นักศึกษา 
เยาวชนในต าบล
ดอนมัน จ านวน 
๑๐๐ คน 

       - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเด็ก
และเยาวชนกลุม
เสี่ยงตอการ
ต้ังครรภ์ลดลง 

๑.มีเครือขายความรวมมือระหวาง
ผูปกครอง นักเรียน เยาวชนในการ
ปูองกันพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
๒.ไมมีปัญหาในการต้ังครรภ์ที่ไม
พรอมในกลุมเสี่ยง 

ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 

๗ จัดซื้อทรายอะเบท และ
น้ ายาพนหมอกควัน 

เพื่อใชปูองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกและ
โรคติดตออ่ืนๆในพื้นที่ 

จัดซื้อ
ทรายอะเบทและ
น้ ายาพนหมอก
ควัน 

๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของอัตรา
ผูปุวยโรค
ไขเลือดออกลดลง 

ผูปุวยโรคไขเลือดออกในพื้นที่ลดลง -ส านักปลัด 
-รพสต.คอก
หมู 

    ๘ โครงการเขารวมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา 

เพื่อสมทบงบประมาณพัฒนาระบบประกัน 
สุขภาพใหไดมาตรฐาน 

ทุกหมูบาน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ การใชจายงบประมาณ 
ของกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

ระบบประกันสุขภาพในเขต าบล 
ดอนมันไดรับมาตรฐาน 

อบต.ดอนมัน/ 
กระทรวง 
สาธารณสุข 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๙ โครงการรณรงค์ปูองกันและ 
ควบคุมการแพรระบาด 
โรคไขเลือดออกและ 
แกไขปัญหาโรคติดตอ 
 

-เพ่ือก าจัดแหลงเพาะพันธ์ุยุงลาย 
-เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการปูอง 
กันโรคไขเลือดออกอยางถูกวิธี 
-ปูองกันการแพรระบาดลูกน้ า 
ยุงลาย 
-เพ่ือปูองกันและแกไขปัญหา 
โรคติดตอ 

ปีละ  ๑   ครั้ง 
ม.๑-๑๐ 

๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การลดลงของการ 
แพรระบาดลูกน้ า 
ยุงลาย 
ลดการแพรระ 
บาดของโรค 
ติดตอ 

-ประชาชนมีความรูในการปูอง 
กันโรคไขเลือดออกอยางถูกวิธี 
ลดการแพรระบาดของโรค 
โรคไขเลือดออกและโรค 
ติดตอติดตอ 

ส านักปลัด 
-รพสต.
คอกหมู 

   ๑๐ โครงการพัฒนาศักย 
ภาพแกนน าผูสูงอายุ 
เพ่ือดูแลผูสูงอายุ 
ดวยกัน 

เพ่ือสรางแกนน าผูสูงอายุใน 
การดูแลสุขภาพ 

๑   ครั้ง 
ม.๑-๑๐ 

  ๓๐,๐๐๐     -   ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐    - ๓๐,๐๐๐ จ านวนผูสูงอายุที่ 
ไดรับการดูแล 

แกนน าผูสูงอายุสามารถดูแล 
ผูสูงอายุดวยกันได 

-ส านักปลัด 
-รพสต.
คอกหมู 

   ๑๑ จัดซื้อเครื่องมือ
อุปกรณ์ฉีดวัคซีนสัตว์ 
ตางๆ 

- เพ่ือปูองกันโรคตางที่เกิดในสัตว์ ทุกหมูบาน ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑.รอยละของ
จ านวนหมูบานมี
เครื่องมือพรอม 

ทุกหมูบานมีความพรอมใน
การปูองกันโรคที่จะเกิดจาก
สัตว์ตางๆไดทันทวงที 

ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ส ารวจและจัดเก็บขอมูล  
จปฐ. และ กชช.๒ค. 

๑.เพื่อส ารวจขอมูลพื้นฐานตางๆของ
ชุมชนและน าขอมูลที่เป็นปัญหาน าไป
แกไข 
๒.เพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถ  ใน
การส ารวจและการจัดเก็บขอมูล  จปฐ.   
และ  กชช.๒ค.  และเจาหนาที่ 

๑.สรุปแบบส ารวจและคนปัญหา
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
๒.จัดพิมพ์แบบส ารวจ  จปฐ.  ใน
ปี  ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ครัวเรือนที่ไดรับการ
ส ารวจ 

ด าเนินส ารวจ  จปฐ.  
ไดไมนอยกวา   ๙๐๐  
ครัวเรือน 
(๑ หมูบาน ) 

ส านัก.ปลัด 

    ๒ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
แกเยาวชนและประชาชน 

เพื่อแกไขปัญหาการวางงาน             ทุกหมูบาน ๘๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐       - 2๐,๐๐๐   2๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวมโครง 
การ 
 

ประชาชนที่วางงาน 
ไดรับการฝึกอาชีพ 

 อบต.ดอนมัน 

    ๓ โครงการอบรมปูองกันแลแก 
ไขและตอตานปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่ต าบลดอนมัน 

๑.เพื่อคนหาผูคา,เสพ,ยาเสพติด และที่
เก่ียวของ 
๒.เพื่อบ าบัดผูติดยาเสพติด คืนคนดี 
ใหสังคม 

จัดโครงการ 
๑ คร้ัง/ป ี
ม.๑-๑๐ 

        ๓๐,๐๐๐      ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเยาวชน
ที่ปลอดยาเสพติด 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

๑. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยา
เสพติด และที่เก่ียวของ 
เพื่อการแกไขตามาตรการ 
๒. ใหโอกาสผูที่หลงผิด 
คืนคนดีใหสังคม 
๓. ชุมชนเขมแข็ง ปลอด
ยาเสพติดอยางยั่งยืน 

อบต. 
/สภ.ประทาย 
คสช. 
อ.ประทาย 
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บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา      (ผ.๐๑)    
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๔ โครงการสงเสริมระบบสหกรณ์ 
ในชุมชน 

เพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ 
ในชุมชนใหเขมแข็ง 

            ๑ คร้ัง /ป ี
            ม. ๒,๓,๔,๙ 

      -         - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนสหกรณ์ที่มี 
การ จัดต้ัง 

ระบบสหกรณ์ในชุมชนมีความ 
เขมแข็ง 

อบต./สนง. 
พัฒนาชุมชน 
อ.ประทาย 

   ๕ โครงการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง เพื่อปกปูองสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

           ทุกหมูบาน        -    ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวมกิจ 
กรรม 

ชุมชนมีความสามัคคี  อบต./ ที่ท าการ 
ปกครอง 
อ.ประทาย 

   ๖ โครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ 
ครอบครัว 

เพื่อสงเสริมกิจกรรมสตรี             ๑  คร้ัง 
           ทุกหมูบาน 

       -   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

กลุมสตรีมีความเขมแข็ง อบต.ดอนมัน 

   ๗ โครงการฝึกอบรมสงเสริมและพัฒนาอาชีพกลุม 
สตรีต าบลดอนมัน 

เพื่อสงเสริมการประกอบ 
อาชีพของกลุมสตรี 

            ๑   คร้ัง 
           ทุกหมูบาน 

  ๓๐,๐๐๐   ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

กลุมสตรีมีความเขมแข็ง อบต.ดอนมัน 

   ๘ โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อแกไขปัญหาการวางงาน             ทุกหมูบาน   ๘๐,๐๐๐   5๐,๐๐๐       - 5๐,๐๐๐    5๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวมโครง 
การ 

ประชาชนที่วางงาน 
ไดรับการฝึกอาชีพ 

 อบต.ดอนมัน 

 
 
9 

โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
รวมในการชวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
(สถานที่กลาง) อ าเภอประทาย 
จ.นครราชสีมา 
 
 

-เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางในการปฏิบัติการ
ชวยเหลือประชาชน 
-เพื่อใหประชาชนที่ประสบสาธารณภัย
ตางๆและปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาโรค
ระบาดหรือโรคติดตอไดรับการชวยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สถานที่กลาง 
ศูนย์ชวยเหลือประชาชน 
อ าเภอประทาย 
1 แหง 
-ประชาชนในเขตอ าเภอ
ประทาย 

 

280,000  280,000 280,000 280,000 สถานที่กลาง 
1 แหง 
จ านวนผูสนับสนุน
งบประมาณใหศูนย์
ชวยเหลือประชาชน 
อ าเภอประทาย ทั้ง 
14 แหง 
 

-มีศูนย์ชวยเหลือประชาชน 
ประจ าอ าเภอประทาย 
- ประชาชนในเขตอ าเภอ      
ประทายไดรับการชวยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ส านักปลัด 
อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา      (ผ.๐๑)  
           แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมและสนับสนุน 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา 
 คนพิการและผูดอยโอกาส 

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต           ทุกหมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

ผูยากไร 
ไดรับการดูแล อยางทั่วถึง 

อบต.ดอนมัน 
 

2 โครงการชวยเหลือผูดอย 
โอกาสและผูยากไร 
ขาดแคลน 

เพื่อชวยเหลือผูยากไร          ทุกหมูบาน -   ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผูไดรับความ 
ชวยเหลือ 

ผูยากไร 
รับไดการดูแล  อยางทั่วถึง 

อบต.ดอนมัน 
 

3 โครงการชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยตาง ๆ 

เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย               ทุกหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูประสบสาธารณภัย 
ไดรับการชวยเหลือ 
ทุกราย 
 

ผูประสบภัยไดรับการ 
ชวยเหลืออยางทันทวงที 

อบต.ดอนมัน 

4 โครงการสงเสริมงานสืบสาน 
ประเพณีสงกรานต์และ 
สัปดาห์วันผูสูงอายุ   

เพื่อสืบสานประเพณ ี
ทองถิ่น 

       ปีละ ๑ ครั้ง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประเพณีทองถิ่นไดรับการ 
                 สบืสาน 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนสถานีต ารวจตาม
โครงการพัฒนาและ
ฝึกอบรมผูน าชุมชน 
 

๑.สรางจิส านึกและพลังประชาชนใหเขามามี
สวนรวมในการแกไขปัญหา 
๒.เพื่อลดปัญหาการกอการทะเลาะวิวาทขอ
เด็กและเยาวชนในและนอกสถานศึกษา 

จ านวน  ๑๐  
หมูบาน 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนเหตุ
ทะเลาะวิวาทของเด็ก
เยาวชนลดลง 

๑.เกิดเครือขายหรือแนวรวมในการ
ตอตานการแพรระบาดของยาเสพติด
ตลอดจนสรางความเขาใจถึงโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด 

สน.ปลัด 

๒ สนับสนุนเคร่ืองแบบให
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 

๑.เพื่อใหอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนมี
เคร่ืองแบบในการปฏิบัติหนาที ่
๒.เพื่อใหการปฏิบัติงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

จ านวน  ๒๐ ชุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ  
อปพร.พึงพอใจ 
 

๑.อปพร. ที่มีเคร่ืองแบบที่ใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
๒.การปฏิบัติงานของ  อปพร.  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สน.ปลัด 

๓ หน่ึงต าบลหน่ึงทีมกูภัย
ประจ าประจ าต าบล 

๑.เพื่อพัฒนาบุคลากรและสรางทีมกูภัยประจ า
ต าบลใหสามารถคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อใหผูประสบภัยไดรับความชวยเหลือ
เบื้องตน และสามารถน าสงสถานที่
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

บุคลากรของ อบต. 
หรืออาสาสมัครที่
ปฏิบัติงานดานการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน
ประชาชนที่พึงพอใจ 
๒.รอยละของบุคลากรที่
ผานการอบรมตาม
หลักสูตร 

๑.บุคลากรในต าบลที่ปฏิบัติหนาที่
เป็นหนวยเผชิญเหตุมีความรูและ
ทักษะในการคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 
๒.ความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
ขิงประชาชนซึ่งเป็นผลจากสาธารณ
ภัยตางๆในพื้นที่ลดลง 

สน.ปลัด 

  
 
 



 

 

182 

182 

 
  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๔ โครงการอบรมคายคุณธรรม 
เด็กและเยาวชน 
ต าบลดอนมัน 

เพื่อใหเยาวชนประพฤติปฏิบัติ 
ตนในทางที่ถูกตองและเหมาะสม 

          ๑    คร้ัง/ป ี
ม.๑-๑๐ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

เยาวชนมีพฤติกรรมที่ถูกตอง 
และเหมาะสม 

 อบต.ดอนมัน 
 

    ๕ โครงการอบรมเยาวชน 
เธอคือความหวัง 

เพื่อปลูกฝังคานิยมที่ดีใหเยาวชน          ปีละ  ๑   คร้ัง 
ม.๑-๑๐ 

 ๙๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐  ๙๖,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

เยาวชนต าบลดอนมัน 
มีคานิยมที่ดี 

อบต.ดอนมัน 
/คสช. 
อ.ประทาย 

๖ อบรมเชิงปฏิบัติการแผน
ปูองกันอัคคีภัย 

๑.เพื่อบุคลกรมีความรูสามารถปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
๒.เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.บุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
๒.อปพร.และผูที่
เก่ียวของ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละของ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

๑.บุคลากรในต าบลมีความรู 
ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเหตุ
อัคคีภัย 
๒.ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สน.ปลัด 

    ๗ โครงการอบรมใหความรู 
เร่ืองภัยธรรมชาติ 
และภัยพิบัติตาง ๆ   

เพื่อใหประชาชนมีความรูเรื่อง 
ภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตาง ๆ 

        ปีละ   ๑   คร้ัง ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประชาชนสามารถรับมือกับ 
ภัยธรรมชาติตาง ๆ ไดเป็น 
อยางดี 

 อบต.ดอนมัน 

    ๘ โครงการชวยเหลือผูประสบ 
สาธารณภัยตาง ๆ 

เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย               ทุกหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผูประสบสาธารณภัย 
ไดรับการชวยเหลือ 
ทุกราย 
 

ผูประสบภัยไดรับการ 
ชวยเหลืออยางทันทวงที 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๙ โครงการปูองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในชวง 
เทศกาลส าคัญ 

เพื่อปูองกันและลดการเกิด 
อุบัติเหตุ 

           ๒ คร้ัง / ปี ๒๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ - ไมมีอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาล 

         ลดการเกิดอุบัติเหตุ  อบต.ดอนมัน 

๑๐ โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) 
 

๑.เพื่อให  อปพร. มีความรู ความเขาใจ
เก่ียวกับสาธารณภัยรูปแบบตางๆสามารถ
ชวยเหลือในการปูองภัยและบรรเทาสา
ธารณภัยไดอยางถูกตอง 
๒.เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

จ านวน 
 (อปพร.)  ในพื้นท่ี
ต าบลดอนมัน 
  

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ อปพร.
ผานการฝึกอบรม 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจกับ
การปฏิบัติหนาที่ของ 
อปพร. 

๑.อปพร.สามารถเป็นก าลังในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 
๒.มีกองก าลัง   อปพร. พรอมเผชิญ
เหตุที่เกิดขึ้นไดอยางทันที 

สน.ปลัด 

๑๑ จัดซื้อรถบริการฉุกเฉิน/กูชีพ 
ประจ าศูนย์กูชีพ 

๑.เพื่อบริการประชาชนในกรณีเหตุฉุกเฉิน 
และอ่ืนๆ 
๓.เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบ
สังคมของกระทรวงมหาดไทย 

จ านวน  ๑ คัน - ๑,๐๐๐,๐๐0 ๑,๐๐๐,๐๐0 ๑,๐๐๐,๐๐
๐ 

-.รอยละของประชาชน
ที่พึงพอใจ 

๑.บริการชวยเหลือผูปุวยฉุกเฉินได
ทันทวงท ี

สน.ปลัด 

๑๒ จัดซื้ออุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย. 

๑. เพื่อการปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นและเพียงพอตอจ านวน
สมาชิก อปพร. 

จัดซื้ออุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยของ อป
พร. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของประชาชน
ที่พึงพอใจกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของ อป
พร. 

๑.การปฏิบัติงานของ อปพร.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สน.ปลัด 
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   บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ อบรมใหความรูสา
ธารณภัยและเร่ืองกฎ
จราจร 

๑.เพื่อใหประชาชนไดเขาใจในกฎหมาย
จราจร 

ประชาชน ๑๐ 
หมูบาน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
การท าผิดกฎจราจร
ลดลง 

๑.ประชาชนท าผิดจราจรลดลง -สน.ปลัด 
-สภ.ประทาย 

๑๔ ติดต้ังกระจกเลนส์นูน
ตามเสนทางจุดแยกที่มี
ความเสี่ยง 

๑.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน  ๑๐  จุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยางทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑.กองชาง 
 

๑๕ ติดต้ังกลองวงจาปิด
(CCTV) ตามทางแยก
หรือจุดเสี่ยง 

๑.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน  ๕  จุด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.กองชาง 
๒.อบจ. 

๑๖ ติดต้ังไฟสัญญาณ
กระพริบตามทางแยก 

๑.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน  ๕  จุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของอุบัติเหตุ
ลดลง 
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.กองชาง 

๑7 ติดต้ังกลองวงจาปิด 
ส าหรับ ส านักงาน 
อบต.ดอนมัน 

๑.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

จ านวน  6  จุด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของพนักงาน
และประชาชนพึง
พอใจ 

๑.พนักงาน ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

อบต.ดอนมัน 

  
 
  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
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  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑8 ปรับปรุงซอมแซม
อาคาร สถานที่ท าการ 
อบต. 

๑.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของทางราชการ 

ปรับปรุงอาคาร 
สถานที่ท าการ อบต.
ดอนมัน 

๒๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของความมั่นคง
ของอาคารสถานที่เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของความ
เสียหายของทรัพย์สินทาง
ราชการเพิ่มขึ้น 

๑.ทรัพย์สินของทางราชการมีความ 
มั่นคงและปลอดภัยมากขึ้น 

๑.กองชาง 

๑9 อบรมเยาวชนดอนมัน
หางไกลยาเสพติด 

๑. เพื่อสรางภาวะผูน าเยาวชนเป็น
แบบอยางในการปูองกันยาเสพติด 
๒. เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักถึงพิษภัยจาก
ยาเสพติดทุกชนิด 

ผูน าเยาวชน จ านวน  
๕๐ คน 

๕๐,๐๐๐   ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเยาวชนที่
ปลอดยาเสพติด 
๒.รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑.เยาวชนมีความ เขาใจ มีภาวะเป็น
ผูน า เป็นตัวอยางที่ดีในการปูองกัน
ตอตานยาเสพติด ทุกชนิด 
๒.เกิดการมีสวนรวมจากกลุมเสี่ยง 

สน.ปลัด 

   20 
 

โครงการปูองกันแลแก 
ไขปัญหายาเสพติด 
ปฏิบัติการกวาดลางยา 
เสพติดตามนโยบาย  
๕ ร้ัว ปูองกัน 

๑.เพื่อคนหาผูคา,เสพ,ยาเสพติด และที่
เก่ียวของ 
๒.เพื่อบ าบัดผูติดยาเสพติด คืนคนดี 
ใหสังคม 

จัดโครงการ 
๑ คร้ัง/ป ี
ม.๑-๑๐ 

    ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐      ๔๐,๐๐๐    ๔๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเยาวชนที่
ปลอดยาเสพติด 
๒.รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจ 

๑. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยาเสพติด และ
ที่เก่ียวของ เพื่อการแกไขตา
มาตรการ 
๒. ใหโอกาสผูที่หลงผิด คืนคนดีให
สังคม 
๓. ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติด
อยางย่ังยืน 

อบต. 
/สภ.ประทาย 
คสช. 
อ.ประทาย 

   ๒1 โครงการสงเสริมกิจกรรม 
การเฉลิมพระเกียรติและ 
กิจกรรมเก่ียวกับการปกปูอง 
สถาบันส าคัญของชาติ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ 

    ทุกกิจกรรม     ๓๐,๐๐๐    ๓๐,๐๐๐     ๓๐,๐๐๐  -     ๓๐,๐๐๐ - จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรักและ 
เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

 อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  ๙ ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการปูองกันและลด 
อุบัติเหตุทางถนนในชวง 
เทศกาลส าคัญ 
 

เพื่อปูองกันและลดการเกิด 
อุบัติเหตุ 

           ๒ คร้ัง / ปี ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐-  2๐,๐๐๐- ไมมีอุบัติเหตุทางถนน 
ในชวงเทศกาล 

         ลดการเกิดอุบัติเหตุ  อบต.ดอนมัน 

๒3 โครงการจัดกิจกรรมวันอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร 
ปูองกันภัย 
ฝุายพลเรือน 

อปพร.ต าบลดอนมัน  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

๑.อปพร.สามารถเป็นก าลังในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
รวมทั้งชวยเหลือผูประสบภัยไดอยาง
ถูกตองรวดเร็ว 

อบต.ดอนมัน 

24 โครงการสงเสริมกิจกรรม 
การเฉลิมพระเกียรติและ 
กิจกรรมเก่ียวกับการปกปูอง 
สถาบันส าคัญของชาติ 
 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ 

    ทุกกิจกรรม     ๓๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐     1๐,๐๐๐  -    1๐,๐๐๐ - จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรักและ 
เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

 อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ แผนงานการเกษตร 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

         ทุกหมูบาน - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ พื้นที่สีเขียวภายในต าบล 
ดอนมัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดรับการฟื้นฟู 

อบต.ดอนมัน 

    ๒ โครงการ “รักน้ า  รักปุา  
 รักษาแผนดิน” 

เพื่อสรางจิตส านึกในการ 
       อนุรักษ์สิ่งแวดลอม 

          ทุกหมูบาน ๕๐,๐๐๐ 2๐,๐๐0 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ พื้นที่สีเขียวภายในต าบล 
ดอนมัน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไดรับการฟื้นฟู 

อบต.ดอนมัน 

๓ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสราง
จิตส านึกใหอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

เพื่อใหประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ 

รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
จ านวน ๑๐ 
หมูบาน 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๑.รอยละของปัญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง 
๒.รอยละของประชาชนที่มี
จิตส านึกในการรักษาทรัพยากรฯ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

สน.ปลัด 

๔ โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ 

๑.เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในต าบลดอน
มัน 
๒.เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

ปลูกตนไมยืนตน 
ในที่พื้นที่วางใน
ต าบลดอนมัน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละของปัญหาสิ่งแวดลอม
ลดลง 
๒.รอยละของประชาชนที่พึงพอใจ 

๑. พื้นที่ปุาไมเพิ่มขึ้น 
๒.สรางความสมดุลใหกับ
ธรรมชาติ 

สน.ปลัด 

    ๕ 
 

โครงการแหลงน้ าสะอาด  สระ 
หนอง คลอง บึงปราศจากวัชพืช 

   เพื่อสรางจิตส านึกในการ 
       อนุรักษ์สิ่งแวดลอม 

          ทุกหมูบาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนแหลงน้ าที่มีการ 
ก าจัดผักตบชวา 

ชาวต าบลดอนมันมีจิตส านึกใน 
การรวมกันอนุรักษ์สิ่งแวดลอม 

อบต.ดอนมัน 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑)  
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ธนาคารขยะหมูบาน/
โรงเรียน 

๑.เพื่อเลี่ยนขยะใหมีมูลคา 
๒.เพื่อสรางนิสัยการออม  
๓.เพื่อประชาชนรับผิดชอบตอ
สวนรวม 

๑๐ หมูบาน - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑.รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนที่ไดรับประโยชน์ 
๒.ประชาชนมีรายไดเสริม 

ประชาชนมีจิตส านึกในการ
ก าจัดและคัดแยกขยะ 
ใหมีมูลคา 

สน.ปลัด 

๒ ประกวดหมูบานปลอด
ขยะ (Zero Waste) 

๑.เพื่อประชาชนบริหารจัดการ
ยะไดครบวงจร 
๒. เพื่อใหหมูบานสะอาด นา
อยู 

๑๐ หมูบาน - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.รอยละของปัญหา
สิ่งแวดลอมลดลง 
๒.รอยละของประชาชนที่มี
จิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรฯเพิ่มขึ้น 

๑.ไดหมูบานตนแบบในการ
บริหารจัดการขยะชุมชน 
๒.หมูบานสะอาด นาอยู  
๓.ไมปัญหาสิ่งแวดลอม 

สน.ปลัด 

3 โครงการรณรงค์และสงเสริม
การลดปริมาณขยะการทิ้ง
การคัดแยกขยะและการ
ก าจัดขยะอยางถูกวิธี 

-เพื่อลดปริมาณขยะและคัดแยก
ขยะก าจัดขยะอยางถูกวิธี 

ทุกหมูบาน  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การลดของขยะ  
การคัดแยกขยะ 

ทุกหมูบานมีการทิ้งขยะและคัด
แยกขยะอยางถูกวิธี 

ส านักปลัด 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบา ทุกหมูบาน  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ การลดอัตราการเกิดโรคพิษ
สุนัขบาในสัตว์เลี้ยง 

มีการควบคุมสัตว์เลี้ยงทุกหมูบาน ส านักปลัด 

๕ โครงการกอสรางร้ัวบอ
กลบขยะ บานโนนเขวา 
หมูที่ ๕ 
 

เพื่อใหสถานที่ก าจัดขยะรักษา
ความสะอาดและลดมลภาวะ 

กอสรางรวลวดหนามและสังกะสีปิด
ลาฃ240 ม.ตาขายลวดเหล็กแผน
สังกะสีปิดลางพรอมประตูลวดตาขาย 
ยาว 110ม.รอบบอขยะ บริเวณ
กอสรางที่สาธารณะปุาชาบานคอกหมู 
ขนาดสูง ๒ เมตร ความยาวรอบบอสี่
ดานรวม ๓๕๐ เมตรพรอมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

๓๐๐,๐๐๐ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของปัญหา
สิ่งแวดลอมลดลง 
๒.รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

การก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สน.ปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ที่ท าการ อบต. 

เพื่อปรับปรุง ตอเติม ปรับภูมิทัศน์
สถานที่ราชการใหเป็นระเบียบเรียบรอย 
สวยงาม นาอยู นาดู 

ที่ท าการ อบต. 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒.รอยละของประชาชนที่
ไดรับประโยชน์ 

สถานที่ท างาน เป็นระเบียบ
เรียบรอยนาอยู นาดู นาชม 
นาใชบริการ 

สน.ปลัด 

7 โครงการจัดซื้อติดต้ัง เคร่ือง
หรืออุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย 

๑.เพื่อใหประชานไดใชเคร่ืองชวยออก
ก าลังกาย 
๒.เพื่อสงเสริมใหประชาชนรักการออก
ก าลังกาย 

สวนสุขภาพชุมชน 
หรือที่สาธารณะ ใน
ต าบล 
ม.๑-๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของสถานที่ออก
ก าลังการเพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของจ านวน
ประชาชนที่ออกก าลังกาย 

๑.ประชานไดใชเคร่ืองชวย
ออกก าลังกาย 
๒.ประชาชนรักการออกก าลัง
กาย 

สน.ปลัด 

8 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑.เพื่อใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบริบทที่
ความสวยงาม ปลอดภัย 
๒.เพื่อใชพื้นที่ใหเกิดประโยชน์สูงสุด 

จ านวน ๒ แหง ๑๐๐,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน
ผูปกครองนักเรียนที่พึงพอใจ 
 

๑.ศูนย์ฯมึความสวยงาม 
ปลอดภัย 
๒.มีมาตรฐานตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด 

-.กอง
การศึกษา 
-.กองชาง 

   9 โครงการจัดหาถังขยะ 
 ประจ าหมูบาน 
 

เพื่อใหประชาชนมีถังขยะใช          ทุกครัวเรือน ๑๐๐,๐๐๐ - - ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือนที่ไดรับ 
แจกถังขยะ 

ลดปัญหาการทิ้งขยะตามที่ 
สาธารณะประโยชน์ 

อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๑ 
 

โครงการปูองกันแลแก 
ไขปัญหายาเสพติด 
ปฏิบัติการกวาดลางยา 
เสพติดตามนโยบาย  
๕ ร้ัว ปูองกัน 

๑.เพื่อคนหาผูคา,เสพ,ยาเสพติด และ
ที่เก่ียวของ 
๒.เพื่อบ าบัดผูติดยาเสพติด คืนคนดี 
ใหสังคม 

   จัดโครงการ  
๑ คร้ัง/ป ี
ม.๑-๑๐ 

๔๐,๐๐๐   ๔๐,๐๐๐      ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑.รอยละของเยาวชนที่
ปลอดยาเสพติด 
๒.รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

๑. ไดขอมูลผูคา,เสพ,ยาเสพติด และที่
เก่ียวของ เพื่อการแกไขตามาตรการ 
๒. ใหโอกาสผูที่หลงผิด คืนคนดีใหสังคม 
๓. ชุมชนเขมแข็ง ปลอดยาเสพติดอยาง
ย่ังยืน 

อบต./สภ.ประทาย 
คสช.อ.ประทาย 

๒ ปรับปรุงแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)และ
แผนชุมชน 
 

เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีของ 
อบต. และแผนชุมชน 

จัดท าเวทีประชาคม  
 ๑๐  หมูบาน  

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่มีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 

อบต. มีแผนพัฒนาที่ตรงตอความ
ตองการของประชาชน 

สน.ปลัด 

๓ อบรมสัมมนาบุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากร 

สงพนักงานเขา
อบรมสัมมนาตาม
โครงการตางๆ 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวนบุคลากร
ที่ผานการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 

สน.ปลัด 

๔ 
 

อบรมศึกษาดูงานนอก
พื้นที่ของบุคลากรต าบล
ดอนมัน 

๑.เพื่อใหผูน าในเขตต าบลดอนมัน ได
ศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
๔.เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามรถ
ศักยภาพใหผูน า 

ผูน าทุกภาคสวน  
จ านวน ๒๐๐ คน 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวนผูน าที่ได
เพิ่มพูนความรู 
ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น 

๓.ประชาชน มีความรูความเขาใจเจตคติ
ที่ดีตอการพัฒนาการของ  อบต.   
๔.ผูน ามีสัมพันธภาพตอกันย่ิงขึ้น 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
รายได 

เพื่อใหการจัดเก็บรายไดเป็นไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

-จัดพิมพ์เอกสาร  ๒๐๐ ชุด 
-เสียงตามสาย ๑๐ หมูบาน 

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น 

๑.การจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น -ส านักปลัด 
-กองคลัง 

๖ จัดท าปรับปรุงแผนที่ภาษี
และการจัดเก็บรายได 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดเก็บรายได 

จัดท าปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
การจัดเก็บรายได  ๑  คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
บุคลากรที่ผานการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

๑.ประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

๗ อบรมเสริมสรางความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตย
และการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

คาใชจายในการด าเนินตามโครงการ
อบรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

อบรมสมาชิกและผูน าชุมชน
จ านวน  ๖๐ คน  เก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ
กับการปกครองทองถิ่น  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาต าบล 

๑.ผูน ามีความรูความเขาใจใน
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

๘ การจัดการเลือกต้ัง คาใชจายในการเลือกต้ังทั่วไปหรือ
เลือกต้ังซอมสมาชิกสภาฯ 

การด าเนินการเลือกต้ังซอม
สมาชิกสภาฯ (กรณีพนจาก
ต าแหนง) 

๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

๔๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวนผูไป
ใชสิทธิเลือกต้ัง 

การเลือกต้ังเป็นไปดวยความ
เรียบรอย 

ส านักปลัด 

๙ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจ
หนาที่ของอบต.ดอนมันใหประชาชน
ไดเขาใจ 

จัดกิจกรรมบริการจัดเก็บภาษี
ในทุกหมูบาน และบริการงาน
ทุกๆดาน ปีละ ๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของประชาชนที่
พึงพอใจตอการบริการ
ของ อบต. 

ประชาชนรู เขาใจถึงบทบาท
อ านาจหนาที่ของ อบต.มากขึ้น 
และใหความรวมมือกับทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ 
 

กอสรางที่ท าการ อบต.
แหงใหม 

๑.เพื่อใหประชาชนติดตอราชการ
ไดสะดวก 
๓.เพื่อความเป็นมาตรฐาน 

ที่ดินพรอมอาคาร ๑ หลัง
และสวนตางๆ 

   ๓,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑.รอยละของประชาชนพึง
พอใจ 

๑.บริการประชาชนไดมาตรฐาน กองชาง 
 

๑๑ มวลชนสัมพันธ์ ๑.เพื่อการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาหมูบาน 
๒.เพื่อบูรณาการรวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ 

ปี ละ ๑ หมูบาน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวนหมูบาน
ที่เขารวมโครงการเพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชนที่พึง
พอใจ 

๑.ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 
๒.หนวยงานที่เก่ียวของไดบูรณาการ
งานรวมงาน 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

    ๑๒. โครงการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติเก่ียวกับการจัด 
งานวันส าคัญตาง ๆ 

เพื่อลดระยะเวลาในการให 
บริการแกประชาชน 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐     ๒๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

ประชาชนไดรับการบริการที่ 
สะดวกและรวดเร็ว 

 อบต.ดอนมัน 

    ๑๓ โครงการสรุปผลการ 
ด าเนินงานขององค์การ 
บริหารสวนต าบลดอนมัน 

เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีของ อบต.ดอนมัน 

                  ๑  คร้ัง/ปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ 
ประชาชนดอนมัน 

ประชาชนไดรับทราบการ 
ด าเนินงานของ อบต. 

 อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๑๔ โครงการปรับปรุง/ตอเติม  
อาคารหองเก็บพัสดุ 

       เพื่อเก็บเอกสาร    ปรับปรุงหองเก็บพัสดุ - 200,000   -       ๙๐,๐๐๐       - ความสะดวกและปลอดภัย 
ในการเก็บรักษาพัสดุ 

เอกสารไดรับการเก็บรักษา 
อยางดี 

 อบต.ดอนมัน 

   ๑๕ โครงการวางและปรับปรุง 
ผังเมือง/ชุมชน 

เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ได 
อยางมีประสิทธิภาพ 

                  ๑  คร้ัง  /ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สภาพแวดลอมของชุมชน สามารถพัฒนาชุมชนไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

  อบต.ดอนมัน 

   ๑๖ โครงการสงเสริมกิจกรรม 
การเฉลิมพระเกียรติ 
และกิจกรรมเก่ียวกับการ 
ปกปูองสถาบันส าคัญ 
ของชาติ 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา 
อยูหัวฯ 

                ทุกกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรักและ 
เทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 

 อบต.ดอนมัน 

   ๑๗ โครงการประชาสัมพันธ์ 
การด าเนินงานตาม 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย 

ประชาชนรับทราบการด า 
เนินงานตามนโยบาย 

                ทุกกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  ประชาชนรับทราบการด าเนิน 
           การตามนโยบาย 

อบต.ดอนมัน 

  ๑๘ โครงการ big   cleaning  
 day 

เพื่อให สนง.สะอาด 
 

     ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1.รอยละของผูมาใชบริการ 
พึงพอใจ 

               สนง.สะอาด  อบต.ดอนมัน 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)     
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 อบต. เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทอ านาจ
หนาที่ของอบต.ดอนมันใหประชาชน
ไดเขาใจ 

จัดกิจกรรมบริการจัดเก็บ
ภาษีในทุกหมูบาน และ
บริการงานทุกๆดาน ปีละ 
๑ คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจตอการ
บริการของ 
อบต. 

ประชาชนรู เขาใจถึงบทบาทอ านาจ
หนาที่ของ อบต.มากขึ้น และใหความ
รวมมือกับทางราชการ 

ส านักปลัด 

2 โครงการ big   cleaning  
 day 

เพื่อให สนง.สะอาด 
 

     ตลอดปีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 1.รอยละของผูมาใชบริการ 
พึงพอใจ 

               สนง.สะอาด  อบต.ดอนมัน 

3 โครงการจัดงานเฉลิม 
พระเกียรติเก่ียวกับการจัด 
งานวันส าคัญตาง ๆ 

เพื่อลดระยะเวลาในการให 
บริการแกประชาชน 

 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   ๒๐,๐๐๐     ๒๐,๐๐๐ จ านวนผูเขารวม 
โครงการ 

ประชาชนไดรับการบริการที่ 
สะดวกและรวดเร็ว 

 อบต.ดอนมัน 

4 โครงการตรวจสอบรางวัดเขต 
ที่สาธารณะประโยชน์ในเขต 
ต.ดอนมัน 

เพื่อเป็นคาตรวจสอบรางวัดที่ 
สาธารณะประโยชน์ 

ที่สาธารณะประโยชน์ 
ในเขต ต.ดอนมัน ทุกแหง 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ 
ประชาชน 
ต. ดอนมัน 

    ทราบระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการใหบริการ 
          ของ อบต.ดอนมัน 

-กองชาง 
-ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 
   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการประเมินความพึงพอ 
ใจของประชาชนที่มีตอการ 
ใหบริการของ อบต.ดอนมัน 

เพื่อรับทราบความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการใหบริการ 
ของ อบต.ดอนมัน 

๑ คร้ัง / ปี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ 
ประชาชนที่มารับบริการ 
ที่  อบต.ดอนมัน 

    ทราบระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการใหบริการ 
          ของ อบต.ดอนมัน 

 อบต.ดอนมัน 

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ที่ท าการ อบต. 

เพื่อปรับปรุง ตอเติม ปรับภูมิทัศน์
สถานที่ราชการใหเป็นระเบียบ
เรียบรอย สวยงาม นาอยู นาดู 

ที่ท าการ อบต. 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๒.รอยละของ
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน์ 

สถานที่ท างาน เป็นระเบียบ
เรียบรอยนาอยู นาดู นาชม 
นาใชบริการ 

สน.ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการเพิ่มพูนความรู
และประสบการณ์ใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนต าบล พนักงาน
จาง ผูน าชุมชน กลุมตางๆ 

๑.เพื่อใหผูน าในเขตต าบลดอนมัน 
ไดศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
๔.เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามรถ
ศักยภาพใหผูน า 

ผูน าทุกภาคสวน  
 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ผูน าที่ไดเพิ่มพูน
ความรู 
ประสบการณ์ 
เพิ่มขึ้น 

๓.ประชาชน มีความรูความ
เขาใจเจตคติที่ดีตอการ
พัฒนาการของ  อบต.   
๔.ผูน ามีสัมพันธภาพตอกัน
ย่ิงขึ้น 

 

8 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแก
บุคลากรทองถิ่น 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร 

สงพนักงานเขาอบรมสัมมนา
ตามโครงการตางๆ 

 ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
บุคลากรที่ผานการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเพิ่มขึ้น 

สน.ปลัด 

  
   
 
 



 

 

196 

196 

 
  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการทองถิ่นดานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

คาใชจายในการด าเนินตามโครงการ
อบรมเสริมสรางความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

อบรมสมาชิกและ
ผูน าชุมชนจ านวน  
๖๐ คน  เก่ียวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่
เก่ียวของกับการ
ปกครองทองถิ่น  

๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่มีสวนรวม
ในการพัฒนาต าบล 

๑.ผูน ามีความรูความเขาใจใน
หลักการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
๒.ประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นเพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

10 โครงการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการทุจริต 

เพื่อสรางวินัยในการท างานใหกับ
พนักงาน 

พนักงานพนักงาน
จาง อบต. 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของจ านวน
บุคลากรที่ผานการ
ฝึกอบรม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น 

สน.ปลัด 

11 โครงการสรุปผลการ 
ด าเนินงานขององค์การ 
บริหารสวนต าบลดอนมัน 

เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
ในรอบปีของ อบต.ดอนมัน 

                  ๑  คร้ัง/ปี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐    ๑๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ 
ประชาชนดอนมัน 

ประชาชนไดรับทราบการ 
ด าเนินงานของ อบต. 

 อบต.ดอนมัน 

12 โครงการฝึกอบรมความรูสูอาเซียน 
 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน 

บุคลากรหนวยงาน 
ผูบริหาร สมาชิกสภา
ฯ 
พนักงานสวนต าบล 
พนักงานจาง ลูกจาง 

30,000 ๒๐,๐๐๐ 30,000 30,000 รอยละของของ 
ผูเขารับการอบรม 

-ผูเขารับการอบรมเขาใจ 
ภาษาการเตรียมความพรอมสู
อาเซียน 

ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พนักงานสวนต าบล พนักงานจาง 

เพื่อใหบุคลากรในองค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดอบรมพนักงาน ผูบริหาร 
สมาชิก อบต. จ านวน ๖๐ 
คน 

๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ -รอยละของ
บุคลากรไดรับ
การพัฒนาดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 
เพิ่มขึ้น 

เพื่อการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบริการ
ประชาชนอยางสูงสุด 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

14 โครงการอบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

เพื่อใหบุคลากรในองค์กรสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรของอบต.ดอนมัน - ๒๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ รอยละของ
บุคลากรไดรับ
ความรูดาน 
พ.ร.บ.ขอมุล
ขาวสาร 

เพื่อการปฏิบัติงานภายใน
ส านักงานเป็นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบริการขอมูล
ดานขาวสารที่ชัดเจน 

ส านักปลัด 

15 โครงการกอสรางโดมหลังคา
เอนกประสงค์ 

เพื่อใชในงานกิจกรรมตางๆของ อบต.
ดอนมัน 

ขนาดกวาง ๑๒ ม. ยาว ๑๓ 
ม. 
สูง ๕ ม. 

- ๓0๐,๐๐๐๐ ๓00,๐๐๐- ๓00,๐๐๐- รอยละของผูมา
ใชมีความพอใจ 

ไดรับความสะดวกในการจัด
กิจกรรมตางๆ 

ส านักปลัด 

16 โครงการกอสรางอาคารหองน้ า 
อบต.ดอนมัน 

บริการประชาชน ขนาดกวาง ๓.๕๐ ม. ยาว 
๕.๒๐ ม.สูง ๒.๕๐ ม. 

- ๒๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ รอยละของผูมา
ใชมีความพอใจ 

มีหองน้ าสะอาดเพียงพอตอการ
บริการประชาชน 

ส านักปลัด 

17 โครงการถมสระน้ าสาธารณะ (ขาง
ที่ท าการอบต.ดอนมัน) 
 

เพิ่อปรับพื้นที่อบต.ดอนมันใหมี
สถานที่กวางขึ้น 

กวาง ๘ ม. ยาว ๓๘ ม. - ๖๖,๘๐๐ - - รอยละของ
สถานที่กวางขึ้น 

มีพื้นที่ใชประโยชน์มากขึ้น ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑8 จัดท าปรับปรุงแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการจัดเก็บ
รายได 

จัดท าปรับปรุงแผนที่ภาษี
และการจัดเก็บรายได  ๑  
คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
บุคลากรที่ผานการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

๑.ประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

19 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานและการจัดเก็บ
รายได 

จัดท าแผนที่ภาษีและการ
จัดเก็บรายได  ๑  คร้ัง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
บุคลากรที่ผานการ
ฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

๑.ประสิทธิภาพการบริหารงาน
และการจัดเก็บรายไดเพิ่มขึ้น 

-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

20 โครงการเขาคายครอบครัวอบอุน เพื่อใหคนในครอบครัวมีความ
รักต 
ตอกัน 

50 ครอบครัวในต าบลดอน
มัน 

   20,000 20,000 20,000 20,000 รอยละของความพึง
พอใจ 

ครอบครัวมีความรักใหกัน ส านักปลัด 
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  บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา       (ผ.๐๑) 

   แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๓ แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เงินส ารองจาย 
 

๑.เพื่อปูองกัน แกไข และ
บรรเทาความเดือดรอนให
ประชาชนกรณีฉุกเฉินเรงดวน 
 
 

จ านวน  ๑๐  หมูบาน ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
งบประมาณ 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

๑.มีงบประมาณรองรับเพื่อการ
แกไขปัญหาความเดือดรอน 
กรณีฉุกเฉินเรงดวน 
๒.ประชาชนมีความอุนใจความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สน.ปลัด 

๒ งานสวัสดิการพนักงาน
สวนต าบล 
-กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

เพื่อใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคากองทุนบ าเหน็จ
บ านาญเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด 

รอยละ  ของประมาณการ
รับไมรวมเงินอุดหนุน 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

๑๖๐,๐๐๐ 
 

-รอยละของจ านวนผูมี
สิทธ ิ

พนักงานสวนต าบลมีเงินใชจาย
เมื่อเกษียณอายยุราชการ ตาม
ระเบียบ 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 

๓ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

-เพื่อใหการเบิกเงินดาน
สวัสดิการคากองทุน
ประกันสังคมเป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 

พนักงานจางตามภารกิจ
และทั่วไป 

๑๓๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
พนักงานฯที่มีสิทธิ 

พนักงานสวนต าบลไดรับการ
ชวยเหลือจากกองทุน
ประกันสังคมในกรณีบาดเจ็บ
และเสียชีวิต 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 

๔ เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับ
ผูสูงอายุตามสิทธิ์ 

จายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ
ในพื้นที่ต าบลดอนมันตา
มสิทธิ์ 

๕,๖๑๐,๐๐๐ ๕,๗๓๐,๐๐๐ ๕,๘๔๐,๐๐๐ ๕,๙๕๐,๐๐๐ รอยละของจ านวน
ผูสูงอายุ 

ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะห์
ครบตามสิทธิ์ 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 
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 บัญช/ีรายละเอียดโครงการพัฒนา        (ผ.๐๑) 

  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๕.๓ แผนงานงบกลาง 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับคน
พิการตามสิทธิ์ 

จายเบี้ยยังชีพใหกับคน
พิการในพื้นที่ต าบลดอน
มันตามสิทธิ์ 

๑,๘๑๐,๐๐๐ 2,900,๐๐๐ 2,900,๐๐๐ 2,900,๐๐๐ รอยละของจ านวนคน
พิการ 

คนพิการไดรับการ
สงเคราะห์ครบตามสิทธิ์ 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 

๖ เบี้ยยังชีพผูปุวยเอดส์ เพื่อจายเบี้ยยังชีพใหกับผูปุวย
ติดเชื้อเอดส์ตามสิทธิ์ 

จายเบี้ยยังชีพใหกับคน
ผูปุวยติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่
ต าบลดอนมันตามสิทธิ์ 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ รอยละของจ านวนผูปุวย
เอดส์ 

ผูติดเชื้อเอดส์ไดรับการ
สงเคราะห์ครบตามสิทธิ์ 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 

๗ สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

๑.เพื่อการจัดกิจกรรมตาม
โครงการใหบริการสาธารณสุข
ตามอ านาจหนาที่ของกองทุนฯ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ใหบริการประชาชนทุกคน
ภายในต าบลดอนมัน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน์ 

การบริการดาน
สาธารณสุขตามอ านาจ
หนาที่ของกองทุนอยาง
ครอบคลุมทั่วถึง 

-สน.ปลัด 
-พช. อ.ประทาย 

๘ เงินชวยพิเศษ เพื่อจายเป็นเงินชวยกรณีพนัก 
งานและลูกจาง ตายระหวาง 
ที่รับราชการ 

พนักงาน และลูกจาง 
อบต.ทุกทาน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละของจ านวนผู 
ที่ไดรับ 

ญาติผูเสียชีวิตไดรับเงิน 
ชวยเหลือ 

-สน.ปลัด 
-กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา           (แบบ ผ.๐๒)                                                                                                                                                                    
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนการไฟฟูาสวน
ภูมิภาคสาขาอ าเภอ
ประทายเพื่อขยายเขต
บริการไฟฟูาแรงต่ า 

๑เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
๒..เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ม.๑-๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชนมีไฟฟูาใชอยาง
ทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ดอนมัน การไฟฟูาสวน 
ภูมิภาค 
อ.ประทาย 

2 โครงการติดต้ังไฟฟูา
สาธาระ 

เพื่อใหแสงสวาง ม.๑-๑๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนไฟฟูาสอง
สวาง 

๑.ประชาชนไดรับแสงสวาง
ทั่วถึง 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ดอนมัน การไฟฟูาสวน 
ภูมิภาค 
อ.ประทาย 

3 โครงการเพิ่มเฟสไฟฟูา เพื่อรองรับการใชไฟฟูา  
 

หมุบาน  และ อบต.
ดอนมัน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนเฟสไฟฟูา ๑.ประชาชนไดใชไฟฟูาอยางสดวก 
๒.มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบต.ดอนมัน การไฟฟูาสวน 
ภูมิภาค 
อ.ประทาย 

   ๔ สนับสนุนที่ดิน สาขา 
อ.ประทายโครงการ 
ตรวจสอบรางวัดเขต 
ที่สาธารณะประโยชน์ในเขต 
ต.ดอนมัน 

เพื่อเป็นคาตรวจสอบรางวัดที่ 
สาธารณะประโยชน์ 

ที่สาธารณะประโยชน์ 
ในเขต ต.ดอนมัน 
 ทุกแหง 

๕๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของ 
ประชาชน 
ต. ดอนมัน 

    ทราบระดับความพึงพอใจ 
ของประชาชนตอการใหบริการ 
          ของ อบต.ดอนมัน 

อบต.ดอนมัน 
และส านักงาน 
ที่ดิน สาขาประ 
ทาย 

ส านักงานที่ดิน 
สาขา อ.
ประทาย 

5 โครงการขยายเขตไฟฟูา 
เพื่อการเกษตร 
  
 

เพื่อใหประชาชนไดมีไฟฟูา 
ใชในพื้นที่ท าการเกษตร 

ม.๑-๑๐ - 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจของ 
ประชาชน 
ต. ดอนมัน 

ประชาชนไดมีไฟฟูา 
ใชในพื้นที่ท าการเกษตร 

อบต.ดอนมัน 
 

การไฟฟูาสวน 
ภูมิภาค 
อ.ประทาย 



 

 

202 

202 

  รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา          (แบบ ผ.๐๒)                                                                                                                                                                    
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

6 สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลดอนมัน 

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลดอนมัน ทั้ง 4 
แหง 

850,000 1,628,000 1,650,000 1,650,000 ๑.รอยละของ
นักเรียนไดรับ
อาหารกลางวัน 
 

เด็กไดรับสารอาหารครบทั้ง 5 
หมู 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ชองแมว
พิทยา 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลดอน
มัน 

7 สนับสนุนอาหาร เสริม 
(นม) 
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลดอนมัน 

เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหาร
และมีสุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียนในเขตพื้นที่
ต าบลดอนมัน ทั้ง 4 
แหง 

1,670,000 
 

827,600 
 

827,600 
 

827,600 
 

๑.รอยละของ
นักเรียนไดรับ
อาหาร เสริม (นม) 
 

เด็กไดรับสารอาหารและมี
สุขภาพแข็งแรง 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ชองแมว
พิทยา 

โรงเรียนในเขต
พื้นที่ต าบลดอน
มัน 

8 สนับสนุนโครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในเขตบริการ
ของโรงเรียนชองแมว
พิทยา 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนมีพัฒนาการดาน
รางการ  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ชองแมว
พิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

9 สนับสนุนโครงการคาย
วัยใส  โรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

เพื่อใหเด็ก  เยาวชน มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
สุขอนามัย การมี
เพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของ
นักเรียนที่เขารวม
กิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชน มีความ รู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัย  การ
มีเพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ชองแมว
พิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

 
 



 

 

203 

203 

 
      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 

ผ.๐๒) 
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   

  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

10 สนับสนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

11 สนับสนุนโครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในเขตบริการ
ของโรงเรียนชองแมว
พิทยา 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

.รอยละของนักเรียนที่เขา
รวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนมีพัฒนาการดานราง
การ  และพลานามัยที่สมบูรณ์ 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

12 สนับสนุนโครงการคาย
วัยใส  โรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

เพื่อใหเด็ก  เยาวชน มีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 
การมีเพศสัมพันธ์กอนวัยอัน
ควร 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชน มีความ รู ความ
เขาใจเกี่ยวกับสุขอนามัย  การมี
เพศสัมพันธ์กอนวัยอันควร 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

13 สนับสนุนโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

เพื่อใหเด็ก เยาวชน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ชองแมวพิทยา 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนชอง
แมวพิทยา 

โรงเรียนชองแมว
พิทยา 

 



 

 

204 

204 

 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

14 สนับสนุนโครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในเขตบริการ
ของโรงเรียนสระประดู 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
สระประดู 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนมีพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่สมบูรณ์ 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนสระ
ประดู 

โรงเรียนสระ
ประดู 

15 สนับสนุนโครงการเขา
คายคุณธรรม  
โรงเรียนสระประดู 

เพื่อสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมใหเด็กเยาวชน  และ
บุคลากรของโรงเรียนสระประดู 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการและ
บุคลากรของ
โรงเรียนสระประดู 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียน
ที่เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรมีคุณธรรม  จริย- ธรรม
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนสระ
ประดู 

โรงเรียนสระ
ประดู 

16 โครงการติดต้ังไฟฟูา
สองสวางถนนหนา
โรงเรียนสระประดู 

เพื่อความปลอดภัยในการ
สัญจรไป-มา  ในเวลากลางคืน 

เด็ก  เยาวชน  และ
ประชนชน  บาน
คอกหมูและที่
สัญจรไป-มา 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

-รอยละของจ านวน
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน์ พอใจ 

เด็ก  เยาวชน  และประชนชน  
บานคอกหมูและที่สัญจรไป-มา
ไดรับความปลอดภัย 

อบต.ดอนมัน โรงเรียนสระ
ประดู 

๑7 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในโรงเรียนดอน

เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มารับสงเด็กของ
ผูปกครอง 

จ านวน  ๑  แหง - ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - -รอยละของจ านวน
ประชาชนที่ไดรับ
ประโยชน์ 

เด็ก  ผูปกครองไดรับความสะดวก
ปลอดภัย 

อบต.ดอนมัน โรงเรียนดอน
ใหญพัฒนา 
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ใหญพัฒนา 

 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑8 จัดซื้อเคร่ืองขยายเสียง
(กลางแจง) 

เพื่อใชจัดกิจกรรมใหเด็ก
เยาวชน  และบุคลากรของ
โรงเรียนดอนใหญพัฒนา 

จ านวน  ๑  เคร่ือง - ๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - ๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชน  และบุคลากรของ
โรงเรียนดอนใหญพัฒนาไดจัด
กิจกรรมสะดวกขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนา 

โรงเรียนดอน
ใหญพัฒนา 

๑9 สนับสนุนโครงการเขา
คายคุณธรรม  
โรงเรียนดอนใหญ
พัฒนา 

เพื่อสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมใหเด็กเยาวชน  และ
บุคลากรของโรงเรียนดอนใหญ
พัฒนา 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการและ
บุคลากรของ
โรงเรียนดอนใหญ
พัฒนา 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรมีคุณ -ธรรม จริยธรรม 
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนา 

โรงเรียนดอน
ใหญพัฒนา 

20 สนับสนุนโครงการเด็ก 
ไทยฟันดี 

เพื่อใหเด็ก เยาวชนมีฟันที่
แข็งแรง  สุขภาพปากและฟันที่
ดี 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนา   

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๕,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก เยาวชนมีฟันที่แข็งแรง  
สุขภาพปากและฟันที่ดี 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนา 

โรงเรียนดอน
ใหญพัฒนา 

21 สนับสนุนโครงการ
ศึกษาดูงานของเด็ก  
เยาวชนในเขตบริการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก  
เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรของโรงเรียนดอนใหญ

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการและ
บุคลากรของ

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรของโรงเรียนดอนใหญ
พัฒนามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียน
ดอนใหญพัฒนา 

โรงเรียนดอน
ใหญพัฒนา 
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และบุคลากรของ
โรงเรียนดอนใหญ
พัฒนา 

พัฒนา โรงเรียนดอนใหญ
พัฒนา 

 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค์โรงเรียน
วัดปลักแรต 

เพื่อใชเป็นสถานที่ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรม 

จ านวน  ๑  แหง - - ๗๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- ๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนมีสถานที่ออกก าลัง
กายและจัดกิจกรรม 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 

23 สนับสนุนโครงการ
สงเสริมคุณธรรม  
โรงเรียนวัดปลักแรต 

เพื่อสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรมใหเด็กเยาวชน  
และบุคลากรของโรงเรียน
วัดปลักแรต 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการและบุคลากร
ของโรงเรียนวัดปลัก
แรต 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรมีคุณธรรม  จริย- ธรรม
เพิ่มมากขึ้น 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 

24 สนับสนุนโครงการ
สงเสริมสุขาภิบาล
นักเรียน 

เพื่อสงเสริมสุขาภิบาล
นักเรียนในเขตบริการของ
โรงเรียนวัดปลักแรต 
 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการของโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

สงเสริมสุขาภิบาลนักเรียน อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 

25 สนับสนุนโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก  เด็ก  เยาวชนในเขต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑.รอยละของนักเรียนที่ เด็ก  เยาวชนในเขตบริการและ อบต.ดอนมัน โรงเรียนวัดปลัก
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ศึกษาดูงานของเด็ก  
เยาวชนในเขตบริการ
และบุคลากรของ
โรงเรียนวัดปลักแรต 
 

เยาวชนในเขตบริการและ
บุคลากรของโรงเรียนวัด
ปลักแรต 
 

บริการและบุคลากร
ของโรงเรียนวัดปลัก
แรต 
 

(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

เขารวมกิจกรรม 
 

บุคลากรของโรงเรียนวัดปลักแรต
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น 

และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 
 

แรต 

 
 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงานที่
รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒6 สนับสนุนโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหเด็ก  เยาวชนไดเรียนรู
วิธีการท าเกษตรแบบพอเพียง  
เชนการผลิตปุยหมัก 

เด็ก  เยาวชนในเขต
บริการและ
ประชาชนโรงเรียน
วัดปลักแรต 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนไดเรียนรูวิธีการ
ท าเกษตรแบบพอเพียง  เชน
การผลิตปุยหมัก 

อบต.ดอนมันและ
โรงเรียนวัดปลัก
แรต 
 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 
 

๒7 สนับสนุนโครงการ
แขงขันกีฬาเด็กและ
เยาวชนในเขตบริการ
ของโรงเรียนวัดปลัก

เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

เด็ก  เยาวชน  
ประชาชน ในเขต
บริการของโรงเรียน
วัดปลักแรต 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

๑.รอยละของนักเรียนที่
เขารวมกิจกรรม 
 

เด็ก  เยาวชนมีพัฒนาการดาน
รางการ  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

อบต.ดอนมันและ
โรงเรียนวัดปลัก
แรต 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 
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แรต 
๒8 โครงการถมดินสนาม

ฟุตบอลโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

เพื่อลดแหลงเพาะพันธ์ยุงลาย จ านวน  ๑  แหง - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - .รอยละของครูนักเรียน 
ผูปกครองที่พึงพอใจ 
 

ลดแหลงเพาะพันธ์ยุงลาย อบต.ดอนมันและ
โรงเรียนวัดปลัก
แรต 

โรงเรียนวัดปลัก
แรต 
 

 
 
 
 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒9 จัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง 

เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

๑  คร้ัง - ๒๐,๐๐๐ 
 

- - รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก  เยาวชนมีพัฒนาการดาน
รางกาย  และพลานามัยที่
สมบูรณ์ 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

โรงเรียนวัด
ปลักแรต 
 

30 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวลูกไก 

เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไป-มารับสงเด็กของ
ผูปกครอง 

จ านวน  ๑  แหง ๒๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต. 
ดอนมัน) 

- - - รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เด็ก ผูปกครองมีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 

อบต.ดอนมัน
และโรงเรียนวัด
ปลักแรต 

โรงเรียนวัด
ปลักแรต 
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รวม 30  โครงการ   ๘๖๐,๐๐๐ ๑,๐๙,๐๐๐ ๗๓๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐     
 
 
 
 

 
 

      
      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 

ผ.๐๒) 
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   

  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
3.แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงา
นที่รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 
 

รณรงค์และแกไขปัญหายา
เสพติด TO BE NUMBER 
ONE(ศูนย์เพื่อใจวัยรุนใน
หมูบาน/ชุมชน)
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดีอุหนุน หมู 1-10 

เพื่อใหประชาชนในหมู 1-
10  ต.ดอนมันมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
หางไกลยาเสพติดและใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน์ 

สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 

ม.1 – ม.10 

10๐,๐๐๐ 
 

10๐,๐๐๐ 
- 

10๐,๐๐๐ 
- 

10๐,๐๐๐ 
- 

สมาชิก TO BE 
NUMBER ONE 

ม.1 – ม.10 

เพื่อใหประชาชนในหมู 1-10  
ต.ดอนมันมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงหางไกลยาเสพ
ติดและใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน์ 

อบต.ดอนมัน 
ส านักปลัด 

หมูบาน ม. 1- 
ม.10 ต.ดอน
มัน 
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ต.ดอนมัน หมูบานละ 
10,000.- 

2 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจา
ลูกลูกเธอเจาฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อคราชกุมารี 
อุดหนุน หมู 
1 ,2,5,6,7,8,9,10 อุดหนุน
หมูบานละ 5,000.- 

เพื่อใหประชาชนในหมู 
บานมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

จ านวนประชาชน
ในหมูบาน หมู 

1 ,2,5,6,7,8,9,10     

4๐,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
- 

4๐,๐๐๐ 
- 

4๐,๐๐๐ 
- 

รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เพื่อใหประชาชนในหมู บานมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 

เพื่อใหประชาชน
ในหมู บานมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 

หมูบาน หมู 
1 ,2,5,6,7,8,
9,10     

   
      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 

ผ.๐๒) 
 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   

  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
ที่รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 
 

โครงการควบคุมการขาด
สารอาไอโอดินของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมกุมารี อุดหนุน 
หมู 2,3,4,5,7,8,9,10 ต.
ดอนมัน หมูบานละ 
5,000.- 
 
 

เพื่อใหประชาชนในหมู 1-
หมู 2,3,4,5,7,8,9,10 ต.
ดอนมันมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงไดรับสาร
ไอโอดีนครบถวน 

จ านวนประชาชน
ในหมูบาน หมู 

2,3,4,5,7,8,9,10 

40,๐๐๐ 
 

4๐,๐๐๐ 
- 

4๐,๐๐๐ 
- 

4๐,๐๐๐ 
- 

รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

ประชาชนในหมู 1-หมู 
2,3,4,5,7,8,9,10 ต.ดอนมันมี
สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง
ไดรับสารไอโอดีนครบถวน 

อบต.ดอนมัน 
ส านักปลัด 

หมูบาน ม. 
2,3,4,5,7,8,9
,10 ต.ดอน
มัน 
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4   โครงการอบรมหมอหมูใน
พระราชประสงค์ อุดหนุน 
หมู 1,3,4,6, อุดหนุน
หมูบานละ 5,000.- 
 

เพื่อใหประชาชนในหมู 
บานมีมีความรูความเขาใจ
ในการชวยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องตน 

จ านวนประชาชน
ในหมูบาน หมู 
หมู 1,3,4,6, 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
- 

๒๐,๐๐๐ 
- 

๒๐,๐๐๐ 
- 

รอยละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจ 

เพื่อใหประชาชนในหมู บานมีมี
ความรูความเขาใจในการ
ชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน 

อบต.ดอนมัน 
ส านักปลัดง 

หมูบาน หมู 
หมู หมู 
1,3,4,6, 

  
 
 
 
 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๒) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๓๕๖๔)   
  ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน  

  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
                  

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงา
นที่รับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

 
 

บูรณาการ การ
ชวยเหลือประชาชน 

เพ่ือใหประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยและ

สถานที่กลาง 
ศูนย์ชวยเหลือ

20,000 20,000 20,000 20,000 สถานที่กลาง 
ศูนย์ชวยเหลือ

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือและมีคุณภาพ

ส านักปลัด ศูนย์
ชวยเหลือ
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1 อุดหนุนสถานที่กลาง
ศูนย์ปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือ
ประชาชน ของ อปท.
ในเขตอ าเภอประทาย 
 
 
 
 

ปัญหาคุณภาพชีวิต 
ปัญหาโรคระบาดหรือ
โรคติดตอไดรับการ
ชวยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชน 
อ าเภอประทาย 

1 แหง 

ประชาชน 
อ าเภอประทาย 
1 แหง 

ชีวิตที่ดี ประชาชน 
อ าเภอ
ประทาย 

 
 

รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา          (แบบ ผ.๐๓) 
     แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองออ  ต.ดอนมัน  
– บานหนองเรือ ต.ตลาดไทร 
 ม.๑ 

       เพื่อใชสัญจร 
          ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. 
 ยาว๓,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๐ 
๕ ม. 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑. ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบจ. 
ทางหลวงชนบท 
 

    ๒ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต ต.ดอนมัน  
–บานโนนสมบูรณ ์

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๕  ม. 
 ยาว ๑,๓๐๐ ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๕๐๙๕ 
   E๒๖๗๖๑๐ 

๕,๙๕๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก  

อบจ. 
ทางหลวงชนบท 
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ต.ละหานปลาคาว   ม.๓   -N
๑๗๑๔๗๙๑ 
   E๒๖๘๗๕๑ 

 

   ๓ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต – โคกใหญ  
 ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๖๐  ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๘๓๘ 
   E๒๖๖๙๕๗ 
 -N
๑๗๑๔๐๖๙ 
   E๒๖๖๐๘๘ 

 ๑๐,๒๒๒,๕๖๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
 

อบจ. 
ทางหลวงชนบท 
 

 
 
 
 
 
 

      รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา                    (แบบ 
ผ.๐๓) 

 แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๔ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนลาดยาง 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  
 ม. ยาว 

         - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
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สายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา ม.๙ ๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. ประชาชนพึงพอใจ สะดวก 
 

 

   ๕ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายชองแมว– ดอนใหญ 
 (บานดอนใหญ) 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๔,๕๐๐  ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๑๘๖๒ 
E๒๖๐๗๕๗ 
-N๑๗๐๘๖๐๓ 
E๒๖๒๓๔๕ 

 ๒๔,๗๓๒,๐๐๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบต.ดอนมัน
อบจ. 

    ๖ โครงการกอสรางถนนลาด 
ยางสายลิ้นฟูา –ดอนใหญ   

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว ๓,๘๐๐  ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๑๗๒๘ 
E๒๖๓๗๙๕ 
-N๑๗๐๘๗๐๖ 
E๒๖๒๑๔๒ 

๒๐,๘๘๔,๘๐๐ 
 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก  
 

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
ทางหลวงชนบท 

 

 
 
 

            รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา            (แบบ ผ.๐๓) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๗ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองออ – คุมโคกใหญ  
 ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๗๐๐  ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๒๙๔ 
   E๒๖๖๐๖๒ 

-N        
N๑๗๑๔๑๘๕ 

 ๒,๑๔๒,๐๐๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
 

ทางหลวงชนบท 
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   E๒๖๕๖๙๘ 
    ๘ โครงการกอสรางถนนลาด 

ยางสายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา 
ต.กูสวนแตง อ.บานใหม 
ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว  ๖,๙๑๒ .ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๐๘๓๑ 
   E๒๖๑๙๑๐ 
 -N
๑๗๑๕๙๒๔ 
   E๒๖๙๑๒๒ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐
๐ 

๒๘,๐๐๐,๐๐
๐ 

๒๘,๐๐๐,๐๐
๐ 

๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก  
 

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
ทางหลวงชนบท 

    ๙ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายปลักแรต ต.ดอนมัน 
– บานเมืองไผ ต.โนนอุดม 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๐๐  ม. 
 หนา ๐.๑๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๖๓๒ 
   E๒๖๗๙๙๕ 
 -N
๑๗๑๒๘๓๘ 
   E๒๖๘๑๙๖ 

 ๖,๖๔๐,๐๐๐      -  
๖,๖๔๐,๐๐๐       

 
๖,๖๔๐,๐๐๐       

 
๖,๖๔๐,๐๐๐       

๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบต.ดอนมัน
อบจ. 

 
 
 

  รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา              (แบบ ผ.๐๓) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๑๐ โครงการขุดลอกหนองอุม 
 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกขนาดกวาง ๓๐ ม. 
ยาว๔๕๐ ม. ลึก ๔ ม. 

 ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

   ๑๑ โครงการขุดลอกหนองโพธิ์ 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกขนาดกวาง ๓๐ ม. 
ยาว๔๕๐ ม. ลึก ๔ ม. 

 ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 
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   ๑๒ ขุดลอกคลองสงน้ าจากคลองอีสานเขียว 

เขาสูพื้นที่การเกษตร 
 

เพื่อกระจายน้ า 
เขาพื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง ๘ ม. 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

 ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

    ๑๓ โครงการกอสราง 
ฝายกั้นล าสะแทด 
 

เพื่อปูองกันปัญหา 
อุทกภัย 

๑  แหง         - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พื้นที่ไมมีน้ าทวม ขัง 
๒.รอยละของประชา 
ชนที่พึงพอใจ 

สามารถแกไขปัญหา 
อุทกภัยไดอยางเป็น 
ระบบ 

กรมทรัพยากร 
น้ า 

 
 
 
 
 
 

   รายละเอียดโครงการประสานแผนพัฒนา              (แบบ ผ.๐๓) 
  แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)   

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๑๔ โครงการขุดลอก 
หนองหัวลิง 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกขนาดกวาง  
๑๐๐ ม.ยาว  
๑๓๐  ม. ลึก ๔ ม. 

      - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับ 
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า 
ใชในการเกษตร 
อยางเพียงพอ 
 

อบจ. 
กรม 
ชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

    ๑๕ โครงการกอสรางแกมลิง เพื่อท าการเกษตร ๑แหง       -     ๒,๐๐๐,๐๐๐   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พื้นที่แหลงน้ าเพิ่มขึ้น ประชาชนมีน้ า อบต.ดอนมัน/ 
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หนองหลุบไอไหล ๒.รอยละของประชาชน 
ที่พึงพอใจ 
 

ใชในการเกษตร 
อยางเพียงพอ 
 
 

อบจ.นครราชสีมา 

    ๑๖ โครงการขุดลอก 
หนองชองแมว 
กักเก็บน้ า (แกมลิง) 

    เพื่อเพิ่มปริมาณ 
        กักเก็บน้ า 

ขุดลอกกวาง ๒๐๐ 
 ม. ยาว  
๖๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

 ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ. 
กรม 
ชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

 
    

 
 
 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)    (แบบ ผ. ๐๕) 
  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

     ๑ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองออ  ต.ดอนมัน  
– บานหนองเรือ ต.ตลาดไทร 
 ม.๑ 

       เพื่อใชสัญจร 
          ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  ม. 
 ยาว ๓,๐๐๐ ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ถนนลาดยาง.เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

-จ.นม. 
-อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 

    ๒ โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใชสัญจร ถนนลาดยางกวาง  ๕  ม. - N ๕,๙๕๔,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน ประชาชนสัญจรไป -จ.นม. 
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สายบานปลักแรต ต.ดอนมัน  
–บานโนนสมบูรณ ์
ต.ละหานปลาคาว   ม.๓  

         ไป-มา  ยาว ๑,๓๐๐ ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

๑๗๑๕๐๙๕ 
   E๒๖๗๖๑๐ 
 -N
๑๗๑๔๗๙๑ 
   E๒๖๘๗๕๑ 

อุบัติเหตุลดลง 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

มาไดสะดวก -อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 

   ๓ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานปลักแรต – โคกใหญ  
 ม.๓ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๖๐ ก.ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๘๓๘ 
   E๒๖๖๙๕๗ 
 -N
๑๗๑๔๐๖๙ 
   E๒๖๖๐๘๘ 

 ๑๐,๒๒๒,๕๖๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

ประชาชนสัญจรไป
มาไดสะดวก 

-จ.นม. 
-อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 

 
 
 
 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)    (แบบ ผ. ๐๕)  
  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๔ โครงการปรับปรุงซอมแซม 
ถนนลาดยาง 
สายลิ้นฟูา –  
บานทาสวนยา ม.๙ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๘  
 ม. ยาว 
๗,๐๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

         ๓,๐๐๐,๐๐๐- ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวน
ถนนลาดยาง.เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

-จ.นม. 
-อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 

   ๕ โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใชสัญจร ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. - N๑๗๑๑๘๖๒       ๒๔,๗๓๒,๐๐๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.รอยละของจ านวน ประชาชน -จ.นม. 
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สายชองแมว– ดอนใหญ 
 (บานดอนใหญ) 

        ไป-มา  ยาว ๔,๕๐๐ ก. ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

   E๒๖๐๗๕๗ 
 -N๑๗๐๘๖๐๓ 
   E๒๖๒๓๔๕ 

อุบัติเหตุลดลง 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

-อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 

    ๖ โครงการกอสรางถนนลาด 
ยางสายลิ้นฟูา –ดอนใหญ   

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว ๓,๘๐๐ ก.ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N๑๗๑๑๗๒๘ 
   E๒๖๓๗๙๕ 
 -N๑๗๐๘๗๐๖ 
   E๒๖๒๑๔๒ 

      ๒๐,๘๘๔,๘๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.จ านวนถนน คสล.
เพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของ
ประชาชนที่พึงพอใจ 

ประชาชน
สัญจรไปมา
ไดสะดวก 

-จ.นม. 
-อบจ. 
-ทางหลวง 
ชนบท 
 
 

          
 
 
 
 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)    (แบบ ผ. ๐๕)  
  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๗ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานหนองออ – คุมโคกใหญ  
 ม.๑ 

เพื่อใชสัญจร 
         ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๐.๗๐๐  ก.ม.  
หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๒๙๔ 
E๒๖๖๐๖๒ 
-N๑๗๑๔๑๘๕ 
E๒๖๕๖๙๘ 

 ๒,๑๔๒,๐๐๐      - ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 
 

ทางหลวงชนบท 
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   ๘ โครงการกอสรางถนนลาด 
ยางสายลิ้นฟูา – บานทาสวนยา 
ต.กูสวนแตง อ.บานใหม 
ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม.  
ยาว  ๖,๙๑๒ .ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๐๘๓๑ 
E๒๖๑๙๑๐ 
-N๑๗๑๕๙๒๔ 
E๒๖๙๑๒๒ 

๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ ๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก  
 

อบต.ดอนมัน 
อบจ. 
ทางหลวงชนบท 

     ๙ โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายปลักแรต ต.ดอนมัน 
– บานเมืองไผ ต.โนนอุดม 

เพื่อใชสัญจร 
        ไป-มา 

ถนนลาดยางกวาง  ๖  ม. 
 ยาว ๑,๘๐๐  ม. 
 หนา ๐.๐๕ ม. 

- N
๑๗๑๔๖๓๒ 
E๒๖๗๙๙๕ 
-N๑๗๑๒๘๓๘ 
E๒๖๘๑๙๖ 

 
 ๖,๖๔๐,๐๐๐      - 

 
๖,๖๔๐,๐๐๐       

 
๖,๖๔๐,๐๐๐       

 
๖,๖๔๐,๐๐๐       

๑.ถนนพรอมใชงาน  
๒.รอยละของ
ประชาชนพึงพอใจ 

๑.ประชาชน
สัญจรไปมาได
สะดวก 

อบต.ดอนมัน
อบจ. 

 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)     (แบบ ผ. 
๐๕)  

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

   ๑๐ โครงการขุดลอกหนองอุม 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกขนาดกวาง ๓๐ ม. 
ยาว ๔๕๐ ม. ลึก ๔ ม. 

 ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 
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   ๑๑ โครงการขุดลอกหนองโพธิ์ 

 
 

เพื่อกักเก็บน้ า ขุดลอกขนาดกวาง ๓๐ ม. 
ยาว ๔๕๐ ม. ลึก ๔ ม. 

 ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ๑,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

   ๑๒ ขุดลอกคลองสงน้ าจากคลองอีสานเขียว 
เขาสูพื้นที่การเกษตร 
 

เพื่อกระจายน้ า 
เขาพื้นที่การเกษตร 

ขุดลอกคลองขนาดกวาง  
๘ ม.ยาว ๒,๕๐๐ 
ม. ลึก ๓ ม. 

 ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า มีน้ าพอเพียงส าหรับ 
ท าการเกษตร 

อบต./อบจ. 
กรมชลประทาน 

    ๑๓ โครงการกอสราง 
ฝายกั้นล าสะแทด 
 

เพื่อปูองกันปัญหา 
อุทกภัย 

 
๑  แหง 

        - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พื้นที่ไมมีน้ าทวม ขัง 
๒.รอยละของประชา 
ชนที่พึงพอใจ 

สามารถแกไขปัญหา 
อุทกภัยไดอยางเป็นระบบ 

กรมทรัพยากร 
น้ า 

 
 
 
 
 
 
 
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)    (แบบ ผ. ๐๕)  
  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

    ๑๔ โครงการขุดลอก 
หนองหัวลิง 
 

เพื่อท าการเกษตร ขุดลอกขนาดกวาง ๑๐๐ ม. 
.ยาว ๑๓๐  ม. ลึก ๔ ม. 

      - ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ พื้นที่ที่ไดรับ 
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ า 
ใชในการเกษตร 
อยางเพียงพอ 
 

อบจ. 
กรม 
ชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 
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    ๑๕ โครงการกอสรางแกมลิง 
หนองหลุบไอไหล 

เพื่อท าการเกษตร                       ๑แหง       -     ๒,๐๐๐,๐๐๐   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑.พื้นที่แหลงน้ าเพิ่มขึ้น 
๒.รอยละของประชาชน 
ที่พึงพอใจ 
 

ประชาชนมีน้ า 
ใชในการเกษตร 
อยางเพียงพอ 
 
 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ.นครราชสีมา 

    ๑๖ โครงการขุดลอก 
หนองชองแมว 
กักเก็บน้ า (แกมลิง) 

    เพื่อเพิ่มปริมาณ 
        กักเก็บน้ า 

ขุดลอกกวาง ๒๐๐ ม. ยาว  
๖๐๐ ม. ลึก ๓ ม. 

 ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ า ประชาชนมีน้ า
ใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ 

อบต.ดอนมัน/ 
อบจ. 
กรม 
ชลประทาน 
กรมพัฒนาที่ดิน 

17 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญ  
ม.๑ 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

    ม.1  
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับการ 
กอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรธรณี 

 
 
 

  โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)     (แบบ ผ. ๐๕)  
  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญมาก  
ม.2 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

        ม.2 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 
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19 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญมาก 
ม.3 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

            ม.3 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 

20 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดกลาง ม.4 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

        ม.4 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 

21 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญมาก  
ม.5,9,10 
 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

        ม.5,9,10 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - ๕,5๐๐,๐๐๐ ๕,5๐๐,๐๐๐ ๕,5๐๐,๐๐๐ ๕,5๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 

 
 
 
 
 

 โครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)     (แบบ ผ. ๐๕)  
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน   อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
พิกัดทาง 
ภูมิศาสตร์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

22 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดใหญมาก  

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

        ม.6 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 
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ม.6 
 

23 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดกลาง ม.7 
 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

            ม.7 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 

24 โครงการกอสราง
ประปาหมูบานแบบ
ผิวดินขนาดกลาง ม.8 
 

เพื่อใหประชาชน 
สามารถใชน้ าสะดวก 
เพื่อการบริโภคได 

            ม.8 
ตามแบบมาตรฐานกรม 
ทรัพยากรน้ า 

       - 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ 3,๐๐๐,๐๐๐ จ านวนประปาที่ไดรับ
การกอสราง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช 
ทุกครัวเรือน 

อบต./อบจ. 
กรมทรัพยากรน้ า 

            

 
 

แบบ ผ. ๐๖) 
   รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
   ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กฐินสามัคค ี
ต าบลดอนมัน 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยใหคงอยู
สืบไป 

จ านวน  ๑ คร้ัง -     -     -     - ๑.รอยละของ
ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 

ประชาชนเขารวมกิจกรรม
สืบสานประเพณีไทยครบทุก
หมูบาน 

-สน.ปลัด 
-กองการศึกษา 

๒ ประเพณีบุญ ๑๒ เดือน  (ฮีต เพื่ออนุรักษ์ประเพณีทองถิ่นอีสาน จ านวน ปีละ๑๒คร้ัง - - -     -     - ๑.รอยละของ ประชาชนเขารวมกิจกรรม -สน.ปลัด 
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๑๒ คอง ๑๔) ใหคงอยูสืบไป ประชาชนเขารวม
กิจกรรม 

สืบสานประเพณีไทยครบทุก
หมูบาน 

-กองการศึกษา 

๓ ตรวจสุขภาพประจ าปีของ
พนักงาน  อบต. 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานของบุคลากร 

จัดตรวจสุขภาพอยางนอยปี ๑คร้ัง -     -     -     - ๑.รอยละของจ านวน
พนักงานที่ใสใจการ
ดูแลรักษาสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 

๑.บุคลากรของหนวยงาน
ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น 

ทุกกอง/สวน 

รวม ๓ โครงการ          

 
 
 
 

(แบบ ผ. ๐๖) 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
 ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
      องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

-ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

1 พัฒนากระบวนการเรียน รูและ
กิจกรรมพัฒนาผู เรียนที่ท าให
เกิดจิตส านึกและคานิยมเป็น
คนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

พัฒนาผูเรียนท าใหเกิดจิตส านึก
และคานิยมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ผูเรียนมีจิตส านึก 
และคานิยมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
 

2 สงเสริมกิจกรรมของ กศน. 
ต าบลดอนมัน 

เพื่อสงเสริมการศึกษาใหแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

ทั้งปีงบประมาณ - - 
 

- 
 
 
 

- ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
ความรูและส าเร็จการศึกษามาก
ขึ้น 

อบต.ดอนมัน 
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3 โครงการพาเด็กเขาวัด เพื่อใหเด็กสงเสริม
พระพุทธศาสนา  

ศพด. ๒  แหง  - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กสงเสริมบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
 

๔ กิจกรรมหนูนอยฟันสวย เพื่อใหเด็กเล็กไดรูจักวิธีดูแล
รักษาฟัน 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของ 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กฟันผุลดลง ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

๕ โครงการเคลือบฟลูออไรด์
ปูองกันฟันผุ 

เพื่อใหเด็กเล็กมีสุขภาพฟันที่ดี   
แข็งแรง 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของ 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กฟันผุลดลง ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

๖ โครงการลางมือถูกวิธี  ๗ 
ขั้นตอน 

เพื่อใหเด็กเล็กสามารถลางมือ
ไดอยางถูกวิธี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กสามารถลางมือไดอยาง
ถูกวิธี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

๗ กิจกรรมวันแม เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

(แบบ ผ. ๐๖) 
  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
  ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 จัดใหมีการสรรหา บุคลากรที่
มีความรู  ความสามารถ  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู  ความ 
สามารถดานการพัฒนาเด็กและ
ดานตางๆที่เก่ียวของ 

 ศพด.ลูกประดู 

9 ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสรางแนวทาง การท างาน  
ก ากับดูแล 

ปีละ  ๒  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทาง 
การท างานที่ชัดเจน  

ศพด.ดาวลูกไก 
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10 จัดระบบและปรับ ปรุงการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 

เพื่อมีแนวทาง การท างานอยาง
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทาง 
การท างานที่เป็นมาตรฐาน  

ศพด.ดาวลูกไก 

11 จัดกิจกรรม ระดมสรรพ
ก าลังทุกภาคสวนใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครูเขารวม
กิจกรรม 

มีการจัดการ ศึกษาหลักสูตร
ทองถิ่น 

ศพด.ดาวลูกไก 

1๒ กิจกรรมประชุมผูปกครอง เพื่อทราบปัญหาและความ
ตองการของผูปกครอง 

ปีละ  ๒  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของผูปกครอง
รวมกิจกรรม 

ทราบปัญหาและ ความตองการ
ของผูปกครอง 

ศพด.ดาวลูกไก 

13 จัดใหมีการประเมินภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเด็กเล็ก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศพด.ท างานไดอยางถูกตอง  ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

   
(แบบ ผ. ๐๖) 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
  ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

14 โครงการแขงขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อใหเด็กเล็กไดแขงขันกีฬา 
สรางน้ าใจนักกีฬา 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กไดแขง ขันกีฬา สราง
น้ าใจนักกีฬา 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

15 กิจกรรมวันพอ เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 
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16 กิจกรรมวันครู เพื่อสงเสริมใหเด็กมีความ
กตัญญูกตเวที 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

17 กิจกรรมวันเขาพรรษา เพื่อสงเสริมใหเด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กรวมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

18 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อสงเสริมใหเด็กอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

เด็กเล็กรวมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

19 จัดท าแผนการจัดประสบ- 
การณ์แบบบูรณาการ 

เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการที่
สมวัย 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนพึงพอใจได
ประโยชน์ 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ ที่สมวัย ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  (แบบ ผ. ๐๖) 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
 ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

20 จัดกิจกรรม  ระดมสรรพก าลัง
ทุกภาคสวนใหมีสวน รวมใน
การจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ
ใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

มีหลักสูตรการ ศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของทองถิ่น 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

   21 ใหทุกภาคสวนมีสวนรวมจัด
สภาพแวดลอม 

ใหทุกภาคสวนตระหนักถึง
ความส าคัญของการศึกษาและ

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 

ทุกสวนใหความ 
ส าคัญของการ 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 



 

 

229 

229 

จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การศึกษา 

นักเรียนเขารวมกิจกรรม ศึกษาและจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการศึกษา 

  22 จัดระบบและปรับปรุงการ 
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กใหไดมาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - .รอยละของครู ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  23 จัดใหมีเคร่ืองมือวัด  ติดตาม  
และประเมินผลเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู  
ผานการประเมิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการประ 
เมินมาตรฐาน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

  24 กิจกรรมประชุมผูปกครอง เพื่อรับทราบปัญหาและความ
ตองการของเด็กและผูปกครอง 

ศพด. ๒  แหง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนเขารวมกิจกรรม 

ไดรับทราบปัญหาและความ
ตองการของเด็กและผูปกครอง 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

             
 

(แบบ ผ. ๐๖) 
 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔)  
 ส าหรับ โครงการพัฒนาด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกาศึกษา, ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม, ๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
ประเพณีและกีฬา 
๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๓.๒ แผนงานการศึกษา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

25 จัดท าท าเนียบ
คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อประชาสัมพันธ์การท างาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการฯ 

สี่ปีคร้ัง - - - - .รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ผูปกครองทราบถึงแนวทางการ
ท างานในรูปแบบ คณะกรรมการ 

ศพด.ดาวลูกไก 

26   ประชุมทบทวนแผนการ
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เพื่อทบทวนแผนการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวลูกไก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม

แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดาวลูก ไกมีการทบทวน

ศพด.ดาวลูกไก 
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เล็กดาวลูกไก กิจกรรม ใหเป็นปัจจุบัน 
27 จัดใหมีเคร่ืองมือติดตามและ

วัดประเมินผลเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

พัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน ๑  แหง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผานการ
ประเมินมาตรฐาน 

ศพด.ดาวลูกไก 

28 จัดใหมีการประชุมรายการ
ผลการด าเนินงาน  การ
เบิกจายงบประมาณตอ
คณะกรรมการ 

เพื่อตรวจสอบการด าเนินงาน ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู และ
คณะกรรมการเขารวม
กิจกรรม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท างานได
อยางถูกตองตามระเบียบ 

ศพด.ดาวลูกไก 

29 จัดใหมีการ ประเมินภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - - ๑.รอยละของครู 
ผูปกครอง 
นักเรียนที่พึงพอใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท างานได
อยางถูกตองตามระเบียบ 

ศพด.ดาวลูกไก 

30 กิจกรรมวันสงทายปีเกา
ตอนรับปีใหม 

เพื่อใหเด็กเกิดความสนุกสนาน  
รูจักการแบงบัน 

ปีละ  ๑  คร้ัง - - - -  เด็กเกิดความสนุกสนาน  รูจัก
การแบงบัน 

ศพด. ลูกประดู 
ศพด.ดาวลูกไก 

รวม ๓0  โครงการ          

          บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)       (แบบ ผ.๐๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
๑. แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
  
    ๒๒ 
     ๑ 

 
 

๗,๗๒๖,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
 

๑๗ 
๔ 

 
 
๓๗,๘๙๗,๒๐๐ 
    ๖๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๑๐ 
๔ 

 
 
๒๕๓,๔๖๗,๑๘
๐ 
      ๙๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒๓๒ 
๗ 

 
 
๒๖๒,๑๓๐,๑๘
๔ 
    
๖,๖๕๐,๐๐๐ 

 
 

๔๘๑ 
๑๖ 

 
 

๕๖๑,๒๒๐,๕๖
๔ 

๘,๗๕๐,๐๐๐ 

 
รวม 

 
๒๓ 

 
๘,๒๒๖,๐๐๐ 

 
๒๑ 

 
๓๘,๕๔๗,๒๐๐ 

 
๒๑๔ 

 
๒๕๔,๔๑๗,๑๘
๐ 

 
๒๓๙ 

 
๒๖๘,๗๘๐,๑๘

๔ 

 
๔๙๗ 

 
๕๖๙,๙๗๐,๕๖

๔ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๑. แผนงานการเกษตร 

 
๔ 

 
๑๔๘,๐๐๐ 

 
๔ 

 
๑๑๕,๐๐๐ 

 
๖ 

 
๑๙๕,๐๐๐ 

 
๖ 

 
๑๙๕,๐๐๐ 

 
๒๐ 

 
๖๕๓,๐๐๐ 
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รวม ๔ ๑๔๘,๐๐๐ ๔ ๑๑๕,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ ๖ ๑๙๕,๐๐๐ ๒๐ ๖๕๓,๐๐๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
๒. แผนงานการศึกษา 
๓. แผนงานสาธารณุสุข 
๔. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๖. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
๑๑ 
๒๓ 
๗ 
๔ 
๓ 

๒๑ 

 
๑,๕๗๐,๐๐๐ 
๔,๖๕๔,๗๐๐ 

   ๒๖๐,๐๐๐ 
๒๑๕,๐๐๐ 
๒๓๐,๐๐๐ 

๑,๖๑๑,๐๐๐ 

 
๑๖ 
๒๔ 
๑๐ 
๗ 
๔ 

๒๔ 

 
๑,๒๑๐,๐๐๐ 
๒,๓๒๓,๐๐๐ 

๓๗๕,๐๐๐ 
๑๘๕,๐๐๐ 
๒๕๐,๐๐๐ 

 ๒,๖๖๑,๐๐๐ 

 
๒๒ 
๒๔ 
๑๑ 
๘ 
๔ 

๒๔ 

 
๑,๕๒๐,๐๐๐ 
๒,๕๐๘,๒๐๐ 

๕๓๕,๐๐๐ 
๒๐๕,๐๐๐ 

          
๓๕๐,๐๐๐ 

๒,๖๗๑,๐๐๐ 

 
๑๙ 
๒๙ 
๑๑ 
๘ 
๔ 

๒๔ 

 
๑,๔๐๐,๐๐๐ 
๔,๓๖๘,๒๐๐ 

๕๓๕,๐๐๐ 
๒๐๕,๐๐๐ 
๓๕๐,๐๐๐ 

๒,๖๗๑,๐๐๐ 

 
๖๘ 

๑๐๐ 
๓๙ 
๒๗ 
๑๕ 
๙๓ 

 
๕,๗๐๐,๐๐๐ 

 ๑๓,๘๕๔,๑๐๐ 
๑,๗๐๕,๐๐๐ 

๘๑๐,๐๐๐ 
 ๑,๑๘๐,๐๐๐ 

๙,๖๑๔,๐๐๐ 

รวม ๖๙ ๘,๕๔๐,๗๐๐ ๘๕ ๗,๐๐๔,๐๐๐ ๙๓ ๗,๗๘๙,๒๐๐ ๙๕ ๙,๕๒๙,๒๐๐ ๓๔๒ ๓๒,๘๖๓,๑๐๐ 
รวมทุกยุทธศาสตร์หน้าน้ี/ยอดยกไป ๙๖ ๑๖,๙๑๔,๗๐๐     ๑๑๐ ๔๕,๖๖๖,๒๐๐ ๓๑๓ ๒๖๒,๔๐๑,๓๘๐ ๓๔๙ ๒๗๘,๕๐๔,๓๘๔ ๘๕๙ ๖๐๓,๔๘๖,๖๖๔ 

 
 
 

        บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)     (แบบ ผ.๐๗)   
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ รวม  ๔  ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
๑. แผนงานการเกษตร 
๒. แผนงานสาธารณสุข 

 
 

๓ 
๕ 

 
 

๑๑๐,๐๐๐ 
๖๒๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๗ 

 
 

๑๑๗,๐๐๐ 
๒๙๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๗ 

 
 

๑๔๕,๐๐๐ 
๖๗๐,๐๐๐ 

 
 

๔ 
๙ 

 
 

๑๔๕,๐๐๐ 
๙๗๐,๐๐๐ 

 
 

๑๕ 
๒๘ 

 
 

๕๑๗,๐๐๐ 
๒,๑๗๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๗๓๐,๐๐๐ ๑๑ ๔๐๗,๐๐๐ ๑๑ ๔๓๕,๐๐๐ ๑๓ ๑,๑๑๕,๐๐๐ ๔๓ ๒,๖๘๗,๐๐๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๓. แผนงานงบกลาง 

 
๑๖ 
๑๔ 
๘ 

 
๑๒,๐๕๐,๐๐๐ 

๖๘๐,๐๐๐ 
๘,๑๔๒,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๒๐ 
๘ 

 
๑,๗๕๕,๐๐๐ 
๑,๕๒๖,๘๐๐ 
๙,๓๒๒,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๑๘ 
๘ 

 
๙๙๕,๐๐๐ 

๑,๑๓๐,๐๐๐ 
๙,๔๓๒,๐๐๐ 

 
๑๗ 
๑๙ 
๘ 

 
๓,๖๘๐,๐๐๐ 
๑,๓๒๐,๐๐๐ 
๙,๕๔๒,๐๐๐ 

 
๖๗ 
๗๑ 
๓๒ 

 
๗,๖๓๕,๐๐๐ 
๔,๖๕๖,๘๐๐ 

๓๖,๔๓๘,๐๐๐ 
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รวม ๓๘ ๑๐,๐๒๗,๐๐๐ ๔๕ ๑๒,๖๐๓,๘๐๐ ๔๓ ๑๑,๕๕๗,๐๐๐ ๔๔ ๑๔,๕๔๒,๐๐๐ ๑๗๐ ๔๘,๗๒๙,๘๐๐ 
รวมทุกยุทธศาสตร์หน้านี้ ๔๖ ๑๐,๗๕๗,๐๐๐ ๕๖ ๑๓,๐๑๐,๘๐๐ ๕๔ ๑๑,๙๙๒,๐๐๐ ๕๗ ๑๕,๖๕๗,๐๐๐ ๒๑๓ ๕๑,๔๑๖,๘๐๐ 

รวมทุกยุทธศาสตร์ยอดยกมา ๙๖ ๑๖,๙๑๔,๗๐๐ ๑๑๐  ๔๕,๖๖๖,๒๐๐ ๓๑๓ ๒๖๒,๔๐๑,๓๘๐ ๓๔๐ ๒๗๘,๕๐๔,๓๘๔ ๘๕๙ ๖๐๓,๔๘๖,๖๖๔ 
รวมทุกยุทธศาสตร์ ท้ังสิ้น ๑๔๒ ๒๗,๖๗๑,๗๐๐ ๑๖๖ ๕๘,๖๗๗,๐๐๐ ๓๖๖ ๒๗๔,๓๙๓,๓๘๐ ๓๙๖ ๒๙๔,๑๖๑,๓๘๔ ๑,๐๗๐ ๖๕๔,๙๐๓,๔๖๔ 

 
  
 
 
 
 
 
 
          บัญชีครุภัณฑ์                 (ผ. ๐๘) 
แผนพัฒนาสี่ป(ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง 
-ครุภัณฑ์การเกษตร 
-ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
-ครุภัณฑ์การบานงานครัว 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็น 
(รายละเอียดตาขอบัญญัติ) 
 
        ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์เกาอ้ีบุนวม 
-ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 
-ครุภัณฑ์โต฿ะพับหนาขาวโฟเมกา 
-ครุภัณฑ์แทนรายงาน  
(โพเดียม) 
-ครุภัณฑ์พัดลมอุตสาหกรรม 
 

  
 
 
 

๒๗,๕๐๐ 
๙๗,๒๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 
๑๖,๐๐๐ 

 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 
-ครุภัณฑ์รถจักยานยนต์ 
 
ครุภัณฑ์การบ้านงานครัว 
 
-ครุภัณฑ์เคร่ืองตัดกิ่งไม 

 
 
 
 

๕๐,๕๐๐ 
 
 
 

๑๐,๒๐๐ 
 
 
 

 
 

  

 บัญชีครุภัณฑ์                 (ผ. ๐๘) 
แผนพัฒนาสี่ป(ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์  
 

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒ รักษาความสงบภายใน คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
-ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 

๓ การศึกษา คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานการศึกษา 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 

๑5๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๑5๐,๐๐๐ 
 

๑5๐,๐๐๐ 
 

กอง
การศึกษา 
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-ครุภัณฑ์การบานงานครัว 
-ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
 

๔ สาธารณสุข คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์การเกษตร 
-ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
 
 
 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงาน
สาธารณสุข 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กอง
การศึกษา 
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 บัญชีครุภัณฑ์                 (ผ. ๐๘) 
แผนพัฒนาสี่ป(ีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ที่ 
 

แผนงาน 
 

หมวด 
 

ประเภท 
 

วัตถุประสงค์  
 

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๕ เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์ส านักงาน 
-ครุภัณฑ์การเกษตร 
-ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร 
-ครุภัณฑ์ส ารวจ 
-ครุภัณฑ์กอสราง 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานเคหะและ
ชุมชน 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 
 
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
-ตูเก็บเอกสาร 
 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 
-แบบหลอคอนกรีตแบบ        
   ทรงกระบอก 
-แบบหลอคอนกรีตแบบ        
   ทรงเหลี่ยม 
 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 
-ลอวัดระยะทางแบบดิจิตอล 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 

5,500 
 
 
 

6,500 
 

5,000 
 
 
 
 

12,000 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

กองชาง 
 

๖ ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์กีฬา 
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

กอง
การศึกษา 

๗ การเกษตร คาครุภัณฑ ์ -ครุภัณฑ์การเกษตร 
-ครุภัณฑ์การบานงานครัว 
-ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพตามแผนงาน
การเกษตร 

-จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่
เก่ียวของอ่ืนๆ(รายละเอียดตาม
ขอบัญญัติ) 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ส านักปลัด 
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                             สว่นท่ี ๕  
             แนวทางการติดตามและประเมนิผล 

 

เพื่อใหการด าเนินโครงการสามารถด าเนินไปตามวัตถุประสงค์   มีการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อใหสามารถตรวจสอบติดตามไดวาโครงการนั้นๆ  ไดด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และประสบความส าเร็จหรือไม  จึงก าหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  ดังนี้ 

 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 

องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  ไดมีค าส่ังท่ี ๒๔๖/๒๕๕๘  เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี   ลงวันท่ี ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งปรากฏตามเอกสารภาคผนวกทาย
แผนพัฒนาฉบับนี้  โดยใหมีหนาท่ี  ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตอสภา
องค์การ 

บริหารสวนต าบล  ผูบริหารองค์การบริหารสวนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอย
ปีละ ๒ ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี   ท้ังนี้ ใหติดประกาศโดยเปิดเผยไมนอยกวา 
๓๐ วัน 

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามเห็นสมควร 
 

โดยการก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๑. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน         

เพื่อก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล 
๒. ใหแตละหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรายงานผลความกาวหนาในการด าเนินโครงการให

คณะกรรมการทราบ  เป็นรายไตรมาส 
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  ออกสุม

ตรวจติดตามโครงการเป็นระยะๆ 
๔. งานวิจัยและประเมินผล  รวบรวมประเมินผลโครงการตางๆ  ตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร

สวนต าบล   เพื่อตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว 
๔.๒ ระเบียบ วิธีการ และเคร่ืองมือที่ใช้มนการติดตามและประเมินผล  
 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองทองถิ่น (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และหนังสือซักซอมในแตละปี 
 ๒. ก าหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ปีละ ๒  ครั้ง(ครึ่งปีงบประมาณ และส้ิน
ปีงบประมาณ)  โดยใชแบบสอบถาม การสังเกต พรอมท้ังรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดมาจากการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลตอสภาองค์การบริหารสวนต าบล   ผูบริหาร
องค์การบริหารสวนต าบล  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบล   ใหประชาชน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ    ทราบ
โดยท่ัวกันตอไป 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
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แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 
                                                         (ผนวก ก) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน

ได้ 
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐  
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕  
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบดวย  ๖๕  
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐)  
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐)  
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐)  
๓.๔ วิสัยทัศน์ (๕)  
๓.๕ กลยุทธ์ (๕)  
๓.๖ เปูาประสงค์ของแตละยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๘ แผนงาน (๕)  
๓.๙ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

(๕)  
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาสี่ปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนมัน 

                                                          (ผนวก ก) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
คะแนน

ได้ 
๑. สรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐  
๒. การประเมินผลกาน าแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐  
๓. การประเมินผลกาน าแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐  
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐  
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕)  
๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคลองกับโครงการ (๕)  
๕.๓ เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (๕)  
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕)  
๕.๕ เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (๕)  
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (๕)  
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

(๕)  
๕.๘ โครงการแกไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน (๕)  
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (๕)  
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕)  
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวาจะไดรับ (๕)  
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรับสอดคลองกับวัตถุประสงค์ (๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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    ประกาศ  องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  

                     เรือ่ง  แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๔) 
               ทบทวน ปรบัปรงุ แกไขเพิม่เติม เปล่ียนแปลง ครัง้ท่ี ๑ 

       ----------------------------- 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นด าเนินการจัดแผนพัฒนาส่ีปี           
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อใชเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.          
๒๕๖๑-๒๕๖๔ ใหครอบคลุมทุกภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและเพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมันไดพิจารณาใหความเห็นชอบราง
แผนพัฒนาส่ีปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทบทวน ปรับปรุง แกไขเพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี ๑  แลวในคราว
ประชุมเม่ือวันท่ี ๒0 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕61 และสภาองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน  มีมติเห็นชอบแผน
ดังกลาวแลวในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจ าปี พ.ศ.2561 วันท่ี ๒2  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕
61  

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ .ศ.๒๕๕๙ ขอ ๗ (๔) องค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน   จึงอนุมัติราง
แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) และประกาศใชแผนดังกลาวเพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่นตอไป  

 
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  22   มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕61  

 
 
 

(นางเรืองอุไร     มาตย์นอก) 
ผูอ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัดองค์การบริหารสวนต าบล  ปฎิบัติหนาท่ี 
นายกองค์การบริหารสวนต าบลดอนมัน 
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