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ค ำน ำ 
   ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ (๑) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ และข้อ ๑๗ ประกอบกับ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน  

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนด  วิสัยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมาย  และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ า เภอ 
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าชุมแสงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
***************** 

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ  
  ๑.๑ ที่ตั้งของต าบล  (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ) 
  ต าบลชุมแสง เป็นต าบลหนึ่งใน ๑๕  ต าบล ของอ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ท าการ
องค์การองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ตั้งอยู่ที่สาธารณะประโยชน์บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๓ ต าบลชุมแสง 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ห่างจากอ าเภอนางรองประมาณ ๑๙  กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์
ประมาณ  ๗๐  กิโลเมตร  

 ต ำบลชุมแสง มีพ้ืนทีท่ั้งหมดประมำณ ๓๐.๕๐ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑๙,๐๖๒.๕๐  
ไร่  มีอำณำเขตติดต่อกับหน่วยรำชกำรส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  คือ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อกับเทศบำลต ำบลทุ่งแสงทอง    อ ำเภอนำงรอง      จังหวัดบุรีรัมย์  
- ทิศใต้      ติดต่อกับต ำบลทรัพย์พระยำ    อ ำเภอนำงรอง      จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ทิศตะวันออก   ติดต่อกับกับต ำบลสะเดำ     อ ำเภอนำงรอง      จังหวัดบุรีรัมย์    

         - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบำลต ำบลโนนสุวรรณ   อ ำเภอโนนสุวรรณ  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

แผนที่แสดงอาณาเขต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 

-๒- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
โดยทั่วไปสภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  

และราบสูง บางส่วน ลักษณะพ้ืนที่ดังกล่าวแบ่งเป็น ๒  บริเวณ  คือ 
 

/พื้นที่ราบลุม่... 
 



๒ 
 

- พ้ืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ทางบริเวณทิศตะวันออกของต าบล มีล ามาศไหลผ่านและมีคลอง
น้ าเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและท่ีขุดโดยหน่วยงานราชการ สามารถใช้เป็นแหล่งน้ าเพาะพันธุ์สัตว์น้ า
และใช้เพ่ือส่งเสริมภาคเกษตร ใช้อุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี  
  - พ้ืนที่ราบสูงบางส่วนอยู่ทางบริเวณทิศตะวันตกของต าบล ลาดต่ าจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือ  

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
โดยทั่วไปลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง แบ่งได้ ๓ ฤดู (แบบมรสุม) 

คือ 
                - ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
  - ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
   - ฤดูหนาว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

  ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  โดยทั่วไปลักษณะของดินขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง แยกตามสภาพพ้ืนที่เป็น ๒ 
พ้ืนที่ คือ 

  - พ้ืนที่ราบลุ่มฝั่งทิศตะวันออก ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  
  - พ้ืนที่ราบสูงฝั่งทิศตะวันตก ลักษณะของดินเป็นดินลูกรัง 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑ เขตการปกครอง   
 ต าบลชุมแสง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗  และได้รับ

การยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  
๒๕๔๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม ๑๑๓   ตอนพิเศษ ๕๒ ง  ลงวันที่ ๒๕  ธันวาคม  
๒๕๓๙  (ล าดับที่ ๑๓๑๐)  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  มีหมู่บ้านใน
เขตปกครอง  จ านวน  ๑๔ หมู่บ้าน โดยมีนายอัษฎาวุธ  เกตุผักแว่น เป็นก านันต าบลชุมแสง ซึ่งมีรายชื่อ
หมู่บ้านพร้อมท าเนียบผู้ใหญ่บ้าน ดังนี้  

 ๑. บ้านบุล าดวน   หมู่ที่ ๑  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประยงค์  พูลสวัสดิ์ 
 ๒. บ้านทุ่งโพธิ์     หมู่ที่ ๒  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประธาน  อรัญศักดิ์ 
 ๓. บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ ๓  ผู้ใหญ่บ้านคือ นางนันทิชา  วิลาศ 
 ๔. บ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ ๔  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมาน  นาคีสังข์ 
          ๕. บ้านโคกมะค่า     หมู่ที่ ๕      ผู้ใหญ่บ้านคือ นายแป๊ด  เหมือนแสงสี 
           ๖. บ้านโคกกระสังข์   หมู่ที่ ๖      ผู้ใหญ่บ้านคือ นายกาว  ช้อยกระโทก 
 ๗. บ้านเสลา   หมู่ที่ ๗  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายเสน่ห์  ขลังกระโทก 
 ๘. บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ ๘  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายแนบ  อรัญศักดิ์ 
          ๙. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๙     ผู้ใหญ่บ้านคือ นายคเน  พลประสิทธิ์ 
           ๑๐. บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๐  ก านัน นายอัษฎาวุษ  เกตุผักแว่น 
           ๑๑. บ้านหนองเจริญสุข หมู่ที่ ๑๑ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสละ  ทิพย์อักษร  

๑๒. บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒   ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประพัตร จันตรา  
๑๓. บ้านดอนตาล หมู่ที่ ๑๓ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายเสกสันต์  ทิพย์นางรอง  

           ๑๔. บ้านทุ่งสันติสุข        หมู่ที่ ๑๔  ผู้ใหญ่บ้านคือ นายล ายอง  หอยสังข์  
  

/๒.๒ การเลือกตั้ง...   



๓ 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายองค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมแสงทั้งต าบลเป็น  ๑ เขตเลือกตั้ง  และเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมแสงออกเป็น  
๑๔  เขต  ตามจ านวนหมู่บ้าน  โดยมีโครงสร้ำงกำรบริหำรและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

- ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ประกอบด้วย  สมำชิกท่ีได้รับกำรเลือกต้ังจำก
ประชำชนหมู่บ้ำนละ  ๒ คน   มีสมำชิกทั้งสิ้น  ๒๘  คน  ดังนี้ 

ตารางแสดงรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ที่มาจาการเลือกตั้ง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ชื่อบ้าน หมู่ที่ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

นำยถวิล  ส ำรวจวงค์ 
นำยเซียงหมุ่น  บุญประสำท 
นำยทรงบู  ทองค ำ 
นำยช ำนำน  กลิ่นสุคนธ์ 
นำยจ ำรัส  อุทพันธ์ 
นำยหำญ  กล้ำพยัคฆ์ 
นำงปรี่ยม  หอยสังข์ 
นำงอ ำภำพร  แก้วกูล 
นำยปิ๋ว  โกฎผักแว่น 
นำยส ำคัญ  ปรำบสกูล 
นำยมำนะ  ทิพย์อักษร 
นำยประเสริฐ  บุตรภำชี 
นำยผิน  พุ่มพะยอม 
นำยสมนึก  ด ำเอี่ยมดี 
นำยอ๊อด  สุขวงกฎ 
นำยประสิทธิ์  พลศรี 
นำยส ำรอง  หำญผักแว่น 
นำยสุชำติ  เกื้อกระโทก 
นำยสำยยัน  เนำวบุตร 
นำยน ำโชค  ทิพย์อักษร 
นำยสอ้ืน  ข ำวงค์ 
นำยเดชำวัฒน์  เงินตรำกูล 
นำยแบน  งอกกระโทก 
นำยวัชรินทร์  หอยสังข์ 
นำยเสน่ห์  แสนเดช 
นำยสมร  ศรีกระสังข์ 
นำยสมัย  นำมนุ 
นำงประยูร  ชูคงคำ 
นำยไชยวัฒน์  ชำติประสพ 

ประธำนสภำ อบต.ฯ 
รองประธำนสภำ อบต.ฯ 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
สมำชิกสภำ อบต. 
ปลัด/เลขำนุกำรสภำ  อบต. 

ทุ่งโพธิ์ 
หนองปรือ 
บุล ำดวน 
บุล ำดวน 
ทุ่งโพธิ์ 
โคกตะคร้อ 
โคกตะคร้อ 
ลุงปลำดุก 
ลุงปลำดุก 
โคกมะค่ำ 
โคกมะค่ำ 
โคกกระสังข์ 
โคกกระสังข์ 
เสลำ 
เสลำ 
โพธิ์ทอง 
โพธิ์ทอง 
หนองปรือ 
โคกกลำง 
โคกกลำง 
หนองเจริญสุข 
หนองเจริญสุข 
หนองโพธิ์ 
หนองโพธิ์ 
ดอนตำล 
ดอนตำล 
ทุ่งสันติสุข 
ทุ่งสันติสุข 

- 

๒ 
๙ 
๑ 
๑ 
๒ 
๓ 
๓ 
๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
๘ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๔ 
 - 

- ฝ่ายบริหารหรือคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รองนำยกฯ  
จ ำนวน ๒ คน และเลขำนุกำรนำยกฯ  จ ำนวน ๑ คน  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมรับผิดชอบ กำรบริหำร
กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนโยบำยงำนต่ำงๆ 

/ตำรำงแสดงรำยชื่อ... 



๔ 
 

ตารางแสดงรายช่ือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

นำยสทุิน  คนชุม 
นำยบุญส่ง  คนชุม 
นำงสำวพิมพป์ระภำ  สุขวงกฎ 
นำยชิวโต  กัลยำนุกิจ 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง คนที่ ๑ 
รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง  คนที่ ๒ 
เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง 

 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๖)   
   - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน  ๔,๑๑๓  คน 
  - ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน  ๔,๑๑๓  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง    

- ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน  ๓,๕๐๗  คน   จำกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๑๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๒๗   
 - ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  ๓,๕๐๗  คน   จำกผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๑๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๘๕.๒๗   
   ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมค ำสั่ง ของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  และปัจจุบันยังไม่มีกำรเลือกตั้ง 
๓. ประชากร  
   ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
        ประชำกร  ณ  วันที่ ๓๑  พฤษภำคม  ๒๕๖๒   มีจ ำนวนทั้งสิ้น  ๕,๖๐๑  คน  แยกเป็น
ชำย  ๒,๗๘๙  คน  หญิง  ๒,๘๑๒  คน  มีครัวเรือน  ๑,๕๒๙  ครัวเรือน  ควำมหนำแน่นเฉลี่ยประมำณ 
๘๙๖.๑๖  คนต่อตำรำงกิโลเมตร   โดยประชำกรส่วนใหญ่จะเป็นวัยท ำงำน บำงส่วนย้ำยถิ่นฐำนไปประกอบ
อำชีพที่อ่ืน อันเกิดจำกปัญหำต่ำงๆ  เช่น ย้ำยที่ประกอบอำชีพที่ม ีรำยได้และค่ำแรงทีสู่งกว่ำ เป็นต้น  

ตารางแสดงจ านวนประชากรและครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน ย้อนหลัง ๓  ปี 
 

หมู่ 
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากรและครัวเรือน 

ปี  ๒๕๕๙ ปี  ๒๕๖๐ ปี  ๒๕๖๑ 
คร. ชำย หญิง รวม คร. ชำย หญิง รวม คร. ชำย หญิง รวม 

๑ บุล ำดวน ๘๑ ๑๘๕ ๑๘๔ ๓๖๙ ๘๓ ๑๗๙ ๑๘๕ ๓๖๔ ๘๓ ๑๘๐ ๑๘๐ ๓๖๐ 
๒ ทุ่งโพธ์ิ ๑๑๗ ๒๓๑ ๒๒๒ ๔๕๓ ๑๑๙ ๒๓๓ ๒๒๒ ๔๕๕ ๑๑๙ ๒๓๗ ๒๑๖ ๔๕๓ 
๓ โคกตะคร้อ ๘๖ ๑๗๙ ๑๗๗ ๓๕๖ ๘๖ ๑๗๑ ๑๗๖ ๓๔๗ ๘๘ ๑๗๓ ๑๗๗ ๓๕๐ 
๔ ลุงปลำดุก ๑๗๘ ๓๔๙ ๓๔๘ ๖๙๗ ๑๘๖ ๓๕๒ ๓๔๙ ๗๐๑ ๑๙๔ ๓๕๕ ๓๖๒ ๗๑๗ 
๕ โคกมะค่ำ ๑๗๙ ๓๐๒ ๒๙๕ ๕๙๗ ๑๘๖ ๓๐๐ ๒๘๗ ๕๘๗ ๑๘๗ ๒๙๖ ๒๙๑ ๕๘๗ 
๖ โคกกระสังข์ ๑๕๕ ๒๗๓ ๒๖๙ ๕๔๒ ๑๕๗ ๒๗๒ ๒๖๙ ๕๔๑ ๑๕๘ ๒๗๑ ๒๖๖ ๕๓๗ 
๗ เสลำ ๗๔ ๑๔๙ ๑๗๐ ๓๑๙ ๗๘ ๑๔๘ ๑๗๓ ๓๒๑ ๗๙ ๑๔๙ ๑๗๑ ๓๒๐ 
๘ โพธ์ิทอง ๖๕ ๑๑๙ ๑๓๔ ๒๕๓ ๖๖ ๑๒๓ ๑๓๘ ๒๖๑ ๖๗ ๑๒๓ ๑๔๐ ๒๖๓ 
๙ หนองปรือ ๖๔ ๑๓๐ ๑๑๙ ๒๔๙ ๖๕ ๑๓๑ ๑๒๐ ๒๕๑ ๖๕ ๑๒๗ ๑๒๐ ๒๔๗ 

๑๐ โคกกลำง ๙๗ ๑๖๕ ๑๖๒ ๓๒๗ ๑๐๐ ๑๖๒ ๑๖๕ ๓๒๗ ๑๐๔ ๑๖๔ ๑๗๐ ๓๓๔ 
๑๑ หนองเจริญสุข ๑๒๒ ๒๓๗ ๒๕๘ ๔๙๕ ๑๒๗ ๒๔๖ ๒๕๙ ๕๐๕ ๑๓๑ ๒๕๔ ๒๕๖ ๕๑๐ 
๑๒ หนองโพธ์ิ ๙๒ ๑๗๗ ๑๘๕ ๓๖๒ ๙๖ ๑๘๙ ๑๙๐ ๓๗๙ ๙๗ ๑๘๙ ๑๘๘ ๓๗๗ 
๑๓ ดอนตำล ๗๔ ๑๓๙ ๑๓๔ ๒๗๓ ๗๖ ๑๔๒ ๑๔๒ ๒๘๔ ๗๗ ๑๔๑ ๑๔๓ ๒๘๔ 
๑๔ ทุ่งสันติสุข ๖๑ ๑๓๖ ๑๓๒ ๒๖๘ ๖๔ ๑๓๙ ๑๓๐ ๒๖๙ ๖๔ ๑๓๗ ๑๒๙ ๒๖๖ 

รวม ๑,๑๔๕  ๒,๗๗๑ ๒,๗๘๙ ๕,๕๖๐ ๑,๔๘๙ ๒,๗๘๗ ๒,๘๐๕ ๕,๕๙๒ ๑,๕๓๑ ๒,๗๙๖ ๒,๘๐๙ ๕,๖๐๕ 
ที่มา : ระบบสถติิส านักงานทะเบียนอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรมัย์ (ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2562) 

 
/๓.๒ ช่วงอำย.ุ.. 



๕ 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  จ ำนวนประชำกรแยกตำมช่วงอำยุ  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  เฉพำะผู้มีสัญชำติไทยและมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้ำน มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๕๓๑  ครัวเรือน  จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริงทั้งหมด  ๕,๕๘๙  
คน  แยกเป็นเพศชำย  ๒,๗๘๓  คน  เพศหญิง  ๒,๘๐๖  คน  ตำมฐำนข้อมูลของกรมกำรปกครอง   ณ    
เดือน ธันวำคม  ๒๕๖๑   
   

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
น้อยกว่ำ ๑ ปี ๓๑ ๑.๑๑ ๒๕ ๐.๙๐ ๕๖ ๑.๐๐ 
๐๑ ปี – ๐๕ ปี ๑๕๗ ๕.๖๔ ๑๔๔ ๕.๑๓ ๓๐๑ ๕.๓๙ 
๐๖ ปี – ๑๐ ปี ๑๗๙ ๖.๔๓ ๑๘๓ ๖.๕๒ ๓๖๒ ๖.๔๘ 
๑๑ ปี – ๑๕ ปี ๑๗๘ ๖.๔๐ ๑๖๘ ๕.๙๙ ๓๔๖ ๖.๑๙ 
๑๖ ปี – ๒๐ ปี ๑๘๔ ๖.๖๑ ๑๗๙ ๖.๓๘ ๓๖๓ ๖.๔๙ 
๒๑ ปี – ๒๕ ปี ๒๐๒ ๗.๒๖ ๒๐๙ ๗.๔๕ ๔๑๑ ๗.๓๕ 
๒๖ ปี – ๓๐ ปี ๒๐๙ ๗.๕๑ ๑๙๕ ๖.๙๕ ๔๐๔ ๗.๒๓ 
๓๑ ปี – ๓๕ ปี ๑๙๙ ๗.๑๕ ๑๙๐ ๖.๗๗ ๓๘๙ ๖.๙๖ 
๓๖ ปี – ๔๐ ปี ๒๑๗ ๗.๘๐ ๒๐๕ ๗.๓๑ ๔๒๒ ๗.๕๕ 
๔๑ ปี – ๔๕ ปี ๒๒๓ ๘.๐๑ ๒๓๓ ๘.๓๐ ๔๕๖ ๘.๑๖ 
๔๖ ปี – ๕๐ ปี ๒๔๒ ๘.๗๐ ๒๕๑ ๘.๙๔  ๔๙๓ ๘.๘๒ 
๕๑ ปี – ๕๕ ปี ๒๐๔ ๗.๓๓ ๒๑๐ ๗.๔๘ ๔๑๔ ๗.๔๑ 
๕๖ ปี – ๖๐ ปี ๑๖๔ ๕.๙๐ ๑๘๑ ๖.๔๕ ๓๔๕ ๖.๑๗ 
๖๑ ปี – ๖๙ ปี ๒๐๑ ๗.๒๒ ๒๑๖ ๗.๗๐ ๔๑๗ ๗.๔๖ 
๗๐ ปี – ๗๙ ปี ๑๓๐ ๔.๖๗ ๑๓๘ ๔.๙๒ ๒๖๘ ๔.๘๐ 
๘๐ ปี – ๘๙ ปี ๕๘ ๒.๐๘ ๖๙ ๒.๔๖ ๑๒๗ ๒.๒๗ 
๙๐ ปี – ๙๙ ปี ๕ ๐.๑๘ ๑๐ ๐.๓๕ ๑๕ ๐.๒๗ 
๑๐๐  ปี ขึ้นไป - - - - - - 

รวม ๒,๗๘๓ ๑๐๐.๐๐ ๒,๘๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๕,๕๘๙ ๑๐๐.๐๐ 
ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ (เดือนธันวาคม 2561) 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
 การศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีสถานศึกษาทั้งหมด  ๔ แห่ง  โดยแบ่ง

ออกเป็น  ๓ ระดับ 
  - ระดับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  การพัฒนาการส าหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีสถานศึกษาก่อนวัยเรียนจ านวน ๑ แห่ง ซึ่งเป็นของรัฐได้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
  - ระดับประถมศึกษา  มีโรงเรียนประถมศึกษา  ๒  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ และ
โรงเรียนบ้านเสลา  
  - ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  (โรงเรียนขยายโอกาส)   ๑  แห่ง  ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านโคกมะค่า   
 

/ตำรำงแสดงข้อมลู... 



๖ 
 

ตารางแสดงข้อมูลด้านการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  

 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 

จ านวนครู จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง ทั้งสิ้น ชาย หญิง ทั้งสิ้น 

๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

- ๕ ๕ ๕๐ ๕๕ ๑๐๕ 

๒ โรงเรียนบ้านเสลา ๓ ๔ ๗ ๔๖ ๕๕ ๑๐๑ 
๓ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ ๒ ๗ ๙ ๖๒ ๕๘ ๑๒๐ 
๔ โรงเรียนบ้านโคกมะค่า ๔ ๑๑ ๑๕ ๖๗ ๗๑ ๑๓๘ 

รวม ๙ ๒๗ ๓๖ ๒๒๕ ๒๓๙ ๔๖๔ 
           ที่มา : กองการศึกษาฯ อบต.ชุมแสง ณ (วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 

 
 ๔.๒ สาธารณสุข 
 ๑)  สถำนพยำบำล 
              - ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข (รพ.สต.)   จ ำนวน  ๑  แห่ง 
           ๒)  จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

   - พยำบำล          จ ำนวน  ๑  คน 
           - เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน     จ ำนวน  ๗  คน 
           - อสม.            จ ำนวน  ๑๑๐  คน 

๓)  โรคที่ประชำชนเป็นมำกที่สุด ได้แก่ 
      - อันดับที่ ๑  อุบัติเหตุ      - อันดับที่ ๒  โรคไข้หวัด 

    - อันดับที่ ๓  โรคปวดกล้ำมเนื้อ   - อันดับที่ ๔  โรคคออักเสบ  
               - อันดับที่ ๕  โรคอ่อนเพลียเบื่ออำหำร 
                ๔)  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ 

         - มีอัตรำ ๑๐๐  % 

 ๔.๓  อาชญากรรม 

   -ไม่มี- 

 ๔.๔  ยาเสพติด 
  - มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการบ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

      (๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
      (๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      (๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 

 
 
 
 
 
 
 

/ตารางแสดงจ านวน... 



๗ 
 

ตารางแสดงจ านวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายของรัฐบาล ประจ าปี ๒๕๖2 
 

 
 

 
 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 
   กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงอ ำเภอและจังหวัด เป็นถนนลำดยำงสำยหลัก จ ำนวน  ๒  สำย 
คือ ถนนสำยหนองโบสถ์ ถึง หนองน้ ำขุ่น (ทำงหลวงชนบท สำย บร ๒๐๐๔)  และถนนสำยสระขำม –  เสลำ 
(ทำงหลวงชนบท สำย บร ๓269)   ถนนที่ใช้คมนำคมภำยในหมู่บ้ำนและต ำบล เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนลูกรัง  และถนนดิน  ส่วนเส้นทำงคมนำคมที่ใช้เชื่อมพ้ืนที่ต ำบลข้ำงเคียง เป็นถนนลำดยำง 

   ๕.๒  การไฟฟ้า  
  กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ ำเภอนำงรอง เป็นผู้รับผิดชอบจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้
ครบทุกครัวเรือน  มีโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ จ ำนวน  ๑๘๐  โคม       

   ๕.๓ การประปา 
มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๖  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ ,๓,๔,๕,๗,๙, และ ๑๑  และ

ระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จ านวน  ๓  หมู่บ้าน  ได้แก่  
หมู่ที่ ๔,๑๐ และ ๑๒ สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้
ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการ
ตกตะกอนของน้ าประปาของอบต. ยังไมส่ามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณ
สูงมากในการด าเนินการ ปัจจุบัน อบต.ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถท่ีจะจัดหาน้ าดิบส าหรับ
ผลิตประปาให้ชุมชนไดต้ลอด ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา   ๑๐๐  % 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ๓  แห่ง 
(๓)  แหล่งน้ าดิบที่ใช้ผลิตน้ าประปาได้จาก (น้ าผิวดิน) 

            - สระน้ าหนองบัว บ้านทุ่งโพธิ์  หมู่ที่ ๒    - สระน้ าลุงปลาดุก บ้านลุงปลาดุก หมู่ที่ ๔ 
- สระน้ าหนองกระทุ่ม  บ้านโคกมะค่า  หมู่ที่ ๕ 

        - สระน้ าหนองต้มเหล้า บ้านหนองเจริญสุข  หมู่ที่ ๑๑  
                           - สระน้ าปากปะคาบ  บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒  

 

/๕.๔ โทรศัพท์... 

หมู ่
ที ่

ผู้สูงอายุ  
(คน) 

คนพิการ 
  (คน) 

ผู้ป่วยเอดส์   
(คน) 

รวม 

๑ ๕๑ ๑๔ - ๖๕ 

๒ ๘๔ ๒๔ - ๑๐๘ 

๓ ๕๔ ๒๑ ๓ ๗๘ 

๔ ๙๖ ๓๐ ๓ ๑๒๙ 

๕ ๙๓ ๒๐ ๕ ๑๑๘ 

๖ ๗๔ ๔๐ ๑ ๑๑๕ 

๗ ๓๗ ๑๐ - ๔๗ 

หมู ่
ที ่

ผู้สูงอายุ  
(คน) 

คนพิการ  
 (คน) 

ผู้ป่วยเอดส์   
(คน) 

รวม 

๘ ๔๘ ๑๖ - ๖๔ 
๙ ๔๗ ๑๖ - ๖๓ 

๑๐ ๔๒ ๑๒ ๑ ๕๕ 
๑๑ ๘๘ ๑๗ - ๑๐๕ 
๑๒ ๕๒ ๒๒ - ๗๔ 
๑๓ ๔๗ ๑๓ ๓ ๖๓ 
๑๔ ๔๕ ๑๓ ๑ ๕๙ 
รวม ๘๕๘ ๒๖๘ ๑๗ ๑,๑๔๓ 

ที่มา : กองสวัสดิการสังคม อบต.ชมุแสง  ณ (วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562) 



๘ 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันมีโทรศัพท์ส่วนราชการ ๔  หมายเลข  ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้

โทรศัพท์มือถือ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 
 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  มีผู้รับจ้างส่งไปรษณีย์    

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
 ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม  (ปลูกข้ำว,มันส ำปะหลัง,ยำงพำรำ, 

สวนผลไม้ และพืชผักสวนครัว)  สูงถึงร้อยละ ๗๐  รองลงมำได้แก่  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ๑๕  กำรปศุสัตว์ ร้อย
ละ ๑๐  และอำชีพด้ำนบริกำร ร้อยละ  ๕  ประชำกรมีรำยได้เฉลี่ย  ๒๗,๔๙๗.๐๐  บำท/คน/ปี   

 ๖.๒ การประมง 
      -ไม่มี- 

 ๖.๓ การปศุสัตว์ 
 - เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

 ๖.๔  การบริการ  สถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน  ๑๗  แห่งแบ่งเป็น 
   - มีร้านบริการเสริมสวย  จ านวน  ๕  แห่ง 
   - มีร้านบริการซ่อมเครื่องจักร จ านวน  ๔  แห่ง 
   - มีร้านบริการอ่ืนๆ (ขายของช า) จ านวน  ๘  แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
 ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง  ยังไม่มีภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่เข้ำมำลงทุน มี
เพียงอุตสำหกรรมขนำดเล็กในลักษณะหัตถกรรมพ้ืนบ้ำน ได้แก่  
            - โรงสีข้ำว   จ ำนวน  ๑๑  แห่ง 
                     - สถำนที่รับซื้อมันส ำปะหลัง จ ำนวน  ๒  แห่ง 
       - โรงแปรรูปไม ้  จ ำนวน  ๑  แห่ง 
 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์กรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง เป็นกิจการร้านค้าปลีก สินค้าต่างๆ 
ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้ 
 ๑) สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  ๒  แห่ง 
  ๒) ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๒๒ แห่ง 
  ๓) กลุ่มอำชีพท ำกระยำสำรท    

๔.กลุ่มอำชีพเพำะเห็ดฝำง 
๕) กลุ่มอำชีพสำนตะกร้ำพลำสติก 

 

/๖.๘ แรงงำน... 



๙ 
 

๖.๘ แรงงาน  
       จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในวัยก าลังใช้
แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ า
กว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งไปท างานต่างประเทศ  ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕  ประกอบอาชีพทาการ
เกษตรกรรมได้แก่ท านา ท าไร่มันส าปะหลัง  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๗.๑ การนับถือศาสนา 
        ประชำชนร้อยละ ๑๐๐  นับถือศำสนำพุทธ   มีวัด  ๓  แห่ง  ส ำนักสงฆ์  ๒  แห่ง 

๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
       ประเพณีท้องถิ่นที่ส ำคัญ ไม่มี  แต่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดประเพณีต่ำงๆ ตำมประเพณี

นิยมของไทยและท้องถิ่น ดังนี้ 
         - ประเพณีสงกรำนต์  ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๕  เมษำยนของทุกปี  โดยหน่วยงำนรำชกำรและ

ประชำชนจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ เช่น ท ำบุญตักบำตร   สรงน้ ำพระ  รดน้ ำขอพรผู้สูงอำยุ  แข่งขันกีฬำ
พ้ืนบ้ำน เป็นต้น  

          - ประเพณีงำนเข้ำพรรษำ   ประมำณเดือนกรกฎำคมของทุกปี  โดยจะมีกิจกรรมถวำยเทียน
พรรษำ  และท ำบุญตักบำตร 

 - ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน พฤศจิกายน  กิจกรรมสังเขป ประกวดกระทง 

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       - ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลชุมแสงได้อนุลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ 
วิธีการสำนตะกร้ำพลำสติก วิธีการท าเครื่องจักสานใช้ส าหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ   
        - ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐  พูดภาษาไทยโคราช  

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
       ประชาชนในเขตต าบลชุมแสง ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่าย
บ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  ตะกร้ำที่สำนด้วยพลำสติก กล้วยฉาบ และ
กระยาสารท 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
๘.๑ น้ า   

น้ าที่ใช่ในการอุปโภค บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากหนองน้ าหรือสระน้ า
สาธารณะ อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบล ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปาหมู่บ้าน ส าหรับน้ าใต้ดินมี
ปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าข้ึนมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

ลักษณะของแหล่งน้ า 
  โดยทั่วไปลักษณะของแหล่งน้ าในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีแหล่งน้ า
ผิวดิน และแหล่งน้ าใต้ดิน ดังนี้ 
 (๑) แหล่งน้ าผิวดิน ประกอบด้วย 
    ๑.๑ สระน้ า/หนองน้ า 
  - สระหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งโพธิ์ - สระบุ่งปลาหมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ บ้านโคกตะคร้อ 
  - สระหนองนกเกรียน  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านลุงปลาดุก 

/สระลุงปลาดุก… 



๑๐ 
 

  - สระลุงปลาดุกและสระส านักสงฆ์บ้านลุงปลาดุก  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านลุปลาดุก 
 - สระหนองกระทุ่ม/ สระท านบตาฉัตร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านโคกมะค่า 
  - สระหนองบอน   ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระสังข์ 
  - สระบุ่งกระเจียว/ สระน้ าบ้านเสลา/ สระน้ าวัดเสลา  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านเสลา 
  - สระน้ าหนองปรือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือ 
  - สระแก้มลิงมาบจาน/ สระน้ าหนองเจริญสุข  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเจริญสุข 
  - สระหนองต้มเหล้า  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเจริญสุข 
  - สระปากปะคาบ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองโพธิ์ 
 ๑.๒ คลอง/เหมือง สาธารณะ 
 - คลองล ามาศ  - เหมืองวังกรด  - คลองอรพิม  
 - เหมืองซอยดอนแต้ว - คลอง ๘๐ พรรษา - เหมืองดอนตาล 
 - คลองพะไล  - เหมืองคอนกรีตบ้านโพธิ์ทอง    
 - คลองลุงกาด  - คลองนกเกรียน 

  (๒) แหล่งน้ าใต้ดิน ประกอบด้วย 
        ๒.๑ บ่อบาดาล  จ านวน  ๑๕ บ่อ 
        ๒.๒ บ่อน้ าตื้น   จ านวน  ๑๘ บ่อ 

๘.๒ ป่าไม้   

ในเขตต าบลชุมแสงมีป่าไม้อยู่ ๒ แห่ง คือป่าไม้ชุมชนวัดบ้านเสลา และป่าไม้ชุมชนบ้าน    
โคกมะค่า  เป็นป่าขนาดเล็ก 

๘.๓ ภูเขา   
-ไม่มี- 

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
ในพ้ืนที่ของต าบลชุมแสง ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก  ที่อยู่อาศัย  มีพ้ืนที่เพียง

เล็กน้อยท่ีเป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่   
- ล ามาศ  เป็นล าน้ าที่ส าคัญในการท าการเกษตรและการอุปโภคและบริโภค ได้ตลอดทั้งปี 
- ป่าชุมชนบ้านโคกมะค่า  เป็นป่าชุมชนขนาดเล็กที่สมบูรณ์ ในการรักษาระบบนิเวศน์ทาง

ธรรมชาติ 



11 
 

ส่วนที่ ๒ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

๑.๑.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไข ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง ความ

เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรม การผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและใน ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก  
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริม เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย  
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มี ศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ การค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น 

/(๓) การพัฒนา… 
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   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้าน ต่างๆ 
เพ่ิมบทบาทของไทยใน องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่างประเทศ  

๑.๑.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน ครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
๑.๑.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง ของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (๖) 
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๑.๑.๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่ เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ  

 

/๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ... 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  
๑.๒.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์  

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง   

๑.๒.๒ การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการได้รับขยายการคุ้มครอง 
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ 
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการ ที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย  กฎ ระเบียบ    ให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

(๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ เข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ 
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน ชุมชน  

๑.๒.๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้ 
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา 

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การค้า และการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึงอันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

๑.๒.๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่าง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ ศักยภาพในการฟ้ืนตัว  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 
 

 

/(๒) เพิ่มประสิทธิภาพ… 
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(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีลุ่มน้ าเพ่ือก าหนดทิศทาง การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ 
โดยค านึงถึง ศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 

(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Thinking)  

(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ 
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยว 
กับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและ
ข้อตกลง ระหว่างประเทศด้าน การค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝ้า
ระวัง มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและ การลงทุน 
ตลอดจน สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้าน สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 ๑.๒.๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ       
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัย คุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ ทาง 

เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างแผนงาน

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน 
๑.๒.๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 
 
 

/(๑) ปรับปรุงโครงสร้าง... 
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(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก 
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมี
สมรรถนะสูง และมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การ 
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล  สามารถตรวจสอบกระบวนการ 
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลให้ประชาชน 
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการ สาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น   

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

(๗) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค  ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย มีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกาเอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน  การด าเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมี ความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม  

๑.๒.๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง  - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน  - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
 (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
- พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
(๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า ให้สอดคล้อง กับ 

มาตรฐานการค้าโลก 
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง กับ ความ

ต้องการของภาคธุรกิจ  
- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

 
/(๔) การพัฒนาดา้นพลังงาน… 
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 (๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
- จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน  
- เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ พลังงาน สะอาด    
- ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในตลาด พลังงาน 
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ พัฒนา 

พลังงานในภูมิภาคอาเซียน  
 (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
- ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ ของไทย 
- สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย คุกคามทาง

ไซเบอร์เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 - ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน การ
พัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา 
- พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
- การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
- เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของ ระบบประปา

ทั่วประเทศ 
- เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
๑.๒.๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ 

เชิงสังคม  
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๑.๒.๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการ พ่ึงตนเอง 
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหาร และสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
- ภาคใต้: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐานสากล และแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก     
(๒) การพัฒนาเมือง  
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี ความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ  
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วน 
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

 
/(๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ… 
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 (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
- พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ ขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถ 
สนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่าง
เกื้อกูลและยั่งยืน  

- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน ๑๐ พ้ืนที่  ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด 
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส  

๑.๒.๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน กรอบความ 

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลด ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(๒) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ ลงทุนที่
โดด เด่นในภูมิภาค   

(๓) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(๔) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ นานา

ประเทศ 
(๖) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาท ที่

สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุล ในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอด 
คล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ  
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 

เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

/๑.๒ หลักการมุ่งสร้าง... 
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๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย  

 (๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน  
                      (๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่  

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่  
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้  
   ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ  

(๑) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor)  เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  

(๒) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร  

๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และ ตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น  
   ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู ้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  

    
/(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาต.ิ.. 
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(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์  
๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภ ูและ
เลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  

(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง  
  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน  

๓. โครงการที่ส้าคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม   
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง  
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
(๑) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
(๒) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
(๓) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์ การกีฬา

ที่มีชื่อเสียง  
(๔) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้า

ชายแดน”  

/พันธกิจ... 
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พันธกิจ (Mission)  
(๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
(๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
(๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
(๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  

เป้าประสงค์รวม (Obgective)  
(๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
(๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
(๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
(๔) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  

กลยุทธ์ (Strategy)  
(๑) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
(๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
(๔) ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
(๕) ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๖) ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  
(๗) ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
(๘) สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
(๙) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
กลยุทธ์ (Strategy)  

(๑) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
(๒) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
(๓) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
(๔) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
(๕) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
(๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
(๗) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
(๘) พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
(๙) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
กลยุทธ์ (Strategy)  

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ  
(๒) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์  

 

/แผนพัฒนา… 
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แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)  

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมสันติ
สุข ๙ ดี”  

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (Mission)  
(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน  
(๓) ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(๕) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน  
เป้าประสงค์รวม  

   (๑) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 (๒) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
(๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
(๔) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี  
(๕) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
(๖) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  
(๗) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๘) สังคมสงบสุขและอบอุ่น  
(๙ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(๑๐) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic lssues )  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑:  ด้านเศรษฐกิจ   

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
(๒) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์  

(๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
(๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
(๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด  
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
(๕) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
(๖) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ  

/(๘) พัฒนากีฬา... 
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(๘) พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  
(๙) สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๑๐) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน  
 (๑๑) เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์  
(๑๒) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก  
(๑๓) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  
(๑๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ

กลุ่มจังหวัดอีสานใต้  
(๑๕) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
(๑๖) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
(๑๗) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย  
(๑๘) ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
(๑๙) ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผน

ชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี  
(๒๐) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ  
(๒๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ

และมาตรฐาน  
(๒๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย  
(๒๓) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบ

วงจร  
(๒๔) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning)  
(๒๕) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
(๒๖) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
(๒) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี  

กลยุทธ์  
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
 (๒) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี  
(๓) เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์

คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ  
(๔) เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและ

สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
 

/(๕) ส่งเสริม... 
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(๕) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย
แรงงาน  

(๖) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบ
วงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  

(๗) รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคตลอด จนการ
ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า  

 (๘) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

(๙) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี (เป็นคนดี มีปัญญา 

รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)  

(๑๑) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  
"ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
(๒) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  
   (๓) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

กลยุทธ์  
(๑) ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการผลิต(ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคม  

(๓) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเนน้การ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด  

 (๔) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

(๕) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น
หน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์  

(๖) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  

(๗) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง
ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

(๘) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ :  
“บุรีรัมย์สันติสุข  ๙ ดี”  

/เป้าประสงค์... 
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เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) สังคมสงบสุขและอบอุ่น  

   (๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(๓) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

กลยุทธ์  
(๑) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

การเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน  

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างยั่งยืน  

(๓) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟู  

(๔) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายใน
จังหวัด  

(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด  

(๖) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติโดยมิ
ชอบ  

(๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด  
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็น

หมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข  
 (๙) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(๑๐) พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน  
(๑๑) สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
(๑๒) รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถาน

ประกอบการและในชุมชน เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
(๑๓) รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม  
จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ๔ ด้าน คือ  
๑) พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
๓) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  
๔) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดับุรรีัมย์  (พ.ศ.                 
๒56๑ – ๒๕๖5)  

วิสัยทัศน์  (Vision)  
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พื้นฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
/๓. พันธกิจ... 
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พันธกิจ  (Mission)  
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม  มี

ความสุข และมีสุขภาวะที่ดี  
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
๔. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

   ๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๙. การส่งเสริมและการพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
๑๐. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic lssues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
๗. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ

ประชาชน 
๔. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
๕. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
๗. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๘. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) 
๑๑. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
/๑๒. ส่งเสริม… 
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๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม  ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ปัญหาอาชญากรรม  

๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการขยะ และการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ  
๑๕. อนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ  ฟื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุน การอนรุกัษ  ์ ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๑๗. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวชี วัด 
๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
๒. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
๕. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
๗. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๘. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ ์จปฐ. 
๙.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
๑๐. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชมชน  ุ (OTOP) 
๑๑. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัด 
๑๒. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  
๑๓. ระดับความส าเร็จของการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. ปริมาณขยะ และสิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง  
๑๕. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ  พื้นทีป่่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  ๑๖. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ  ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๗. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
เป้าประสงค์ (Goals)  

๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
๒. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกดความยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและการค้าชายแดน  
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา สู่กีฬามาตรฐานโลก 

 
/กลยุทธ์...  
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กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๗. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนละเพ่ือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
๘. ส่งเสริมและประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  เพ่ือ

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน และการค้าชายแดน 
๑๐. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชน ให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
๑๑. ส่งเสริมกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

ตัวชี วัด 
  ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  

๒. ร้อยละของจ านวนแหล่งทองเที่ยว ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
๓. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
๔. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

 ๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิน่ที่ได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
๗. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ เพ่ือการท่องเทีย่ว  
๘. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ

ท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง  
๙. มีศูนย์ข้อมลูการค้า การลงทนุและการท่องเที่ยว  
๑๐. ร้อยละของมูลค่า การคา้ชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ระดับความส าเร็จในการสงเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  
๑๒. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและ ส่งเสริมกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง  
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น    
๓. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้าน การเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การเกษตรให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๒. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการ

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบริการ 
/๓. เพิม่พูนทักษะ… 
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๓. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ

แปรรูปอาหาร  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวก ในด้านการ 

เกษตรอย่างทั่วถึง 
  ๙. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
  ๑๐. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
  ๑๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและการจ าหน่าย 
  ๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

 ตัวชี วัด 
  ๑. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์  อินทรีย์ชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย  

๒. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๓. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา 

ศักยภาพในการประกอบการ  
๔. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ  
๕. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ พัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
๖. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี  
๗. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 

  ๘. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๙. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
๑๐. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 
๑๑. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
๑๒. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาขีดสมรรถะองค์กร  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  
๓. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม  
๓. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ  
๔. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
๕. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

 

/ตัวช้ีวัด... 
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ตัวชี วัด 
  ๑. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
๕. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
๖. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๗. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
๘. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ 

ประพฤติมิชอบ 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ 
  “ต้าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า  ชาวประชาเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี   มีภูมิทัศน์
สวยงาม  ล ้าเลิศการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategy) 
  เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๗  ด้าน   ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

และการท่องเที่ยว 
            ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน 
        ๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
       ๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 
 

 ๒.๓  เป้าประสงค์  (Goals)  
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซ่ึง

จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้  

๑. พัฒนาต าบลน่าอยู่ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
   

/๒. ส่งเสริมคณุธรรม... 
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๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บ ารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 

  ๓. พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการ 
  ๕. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
อาชญากรรม และระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๗. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 
  ๘. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระบบเพ่ือเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

๒.๔  ตัวชี วัด 
  ๑. ร้อยละประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. ร้อยละประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  ๓. ร้อยละประชาชน ทีม่ีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ร้อยละเด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง  
  ๕. ร้อยละประชาชนทีไ่ด้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. ร้อยละประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
  ๘.  ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. บุคลากรปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑. ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
  ๑๓. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์สวยงาม 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชน ที่มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 

  /๒.๖  กลยุทธ์... 
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  ๕. เพ่ือให้ประชาชน 
ที่ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. เพ่ือให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
  ๘. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. เพ่ือท าให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
  ๑๒. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
  ๑๓. เพ่ือให้บ้านเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์
สวยงาม 

๒.๖  กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึง
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๓. ส่งเสริมให้ประชาชน ที่มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
  ๕. สนับสนุนให้ประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยใน
ต าบล 
  ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๑๑. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  ๑๒. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  ๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่  ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์สวยงาม 

 
/๖. ยุทธศาสตร์... 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐและแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลชมแสง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๗  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน ี้  

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

และการท่องเที่ยว 
           ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

 ๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 

มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/๓. การวิเคราะห์... 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์  (SWOT Analysis ) 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง โดยการระดมความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วน  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภาพนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง จึงได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยน านโยบายของผู้บริหาร  สถานการณ์ปัจจุบัน  แนวโน้มและ    
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งข้อเสนอแนะในการประชุมประชาคม น ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis/Demand  (Demand Analysis)/ Global Demand และ 
Trend จากผลการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง
สรุปได้ดังนี้  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  โดยสรุปเป็นภาพรวม  ดังนี้  

   จุดแข็ง  (S-Strength)  
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
๒. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓ แห่ง (ขยายโอกาส  ๑ แห่ง)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ๑ แห่ง  สามารถรองรับการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสงและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ 

๓. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความ
พร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา 

๔. มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

๕. มีสินค้าของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ท ารายได้ให้กับประชาชนในเขตต าบล 
๖. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ท าให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๘. มีกิจการประปาของเทศบาลให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่  
๙. มีตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญของ

อ าเภอประโคนชัย โดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร  
๑๐. มีแหล่งน้ าที่เหมาะส าหรับใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปี   

  ๑๑. มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางสายหลัก ๒  สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก 
ถนนลูกรัง และถนนดิน ในเขตพ้ืนที่อย่างเพียงพอในการสัญจร และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
  ๑๒. ผู้น าท้องถิ่นและท้องทีม่ีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

๑๓. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความใกล้ชิดและเข้าถึง
ประชาชนและเข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๑๔. องค์การบริหารส่วนต าบล  มีโครงสร้างส่วนราชการคลอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ 
ความรับผิดชอบและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอนมาให้ 

๑๕. ประชาชน มีความสามัคคีในการพัฒนาต่างๆ  มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้าน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ 

๑๖. มีหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน คือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

     
/จุดอ่อน... 
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 จุดอ่อน (W-Weakness)  
๑. เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลจ านวนผู้เสียภาษีมีจ านวน

เปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม  
๒. งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ยังไมค่รอบคลุมและ

ทั่วถึง  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดการค่อนข้างน้อย และไม่เข้าใจสิทธิการแสดงออก

ความคิดเห็น 
๔. ระเบียบ/กฎหมาย มีการปรับปรุงแก้ไขทุกปี ท าให้ของบุคลากรขาดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน 
๕. ปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าระบายออกจากชุมชนไม่ทัน  
๖. พ้ืนที่ในต าบลมีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่านน้อย ท าให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวก 

   ๗. ปัญหาการจับกลุ่มของเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
๘. ประชาชนขาดจิตส านึกในการเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
๙. ประชาชนขาดแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
๑๐. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ฯลฯ 
๑๑. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด 

ขาดการออกก าลังกาย  การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรค และสรุปเป็นภาพรวม  ดังนี้     

   โอกาส  (O-Opportunity)  
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจการบริหารงานได้อย่าง

อิสระ และมีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ท าให้สามารถบริการและตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
   ๒. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่างๆ 

๓. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ท าให้การบริหารจัดการ 
การพัฒนาในด้านต่างๆ ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 

๔. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา 
   ๕. แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมีมากขึ้น ตามแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๗. มีวัด และส านักสงฆ์  ที่เพียงพอส าหรับการพัฒนา การการฝึกอบรมด้าน คุณธรรม และ
จริยธรรม แก่เยาวชน และประชานในต าบล 

      

 

/อุปสรรค... 
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อุปสรรค  (T-Threat)  
๑. ปัญหาการรุกล้ าถนน-ล าห้วยสาธารณะ  เนื่องจากอาจมีการส าคัญผิดในแนวเขตพ้ืนที่การ

ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชน ซึ่งเป็นอุปสรรคของการพัฒนา  
   ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ราคาผลิตผลทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาในพ้ืนที่ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
   ๓. ไม่มีสถานที่ท้ิงขยะ ต้องใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างเต็มที่  
   ๔. ปัญหาแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปามีไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ าดิบบางแห่งตั้งอยู่
ในที่สูงมีปริมาณน้ าเข้าน้อย ส่งผลให้อาจขาดแคลนน้ าในการผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง  

๕. ปัญหาการปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากไม่มีการจัดระเบียบสายไฟและป้ายโฆษณา  
๖. ปัญหาประชากรแฝง เนื่องจากเทศบาลเป็นสังคมเมืองประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มี

สถานศึกษาหลายแห่ง ส่งผลกระทบในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ ประชาชนมีการแข่งขันท ามาหากิน และ
การใช้สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก 

  

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

     ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ยัง

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเท่าท่ีควร  
- สถานที่ในการออกก าลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด มีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ ์ 
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เช่น การส่งเสริมด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
- ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา  ให้สามารถรองรับประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่ในต าบลชุมแสง  
- สนับสนุนและส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลชุมแสง  ให้ได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความพร้อม มีคุณภาพในทุกๆด้าน  
- ส่งเสริมให้ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  

ด้านโครงสร้างพื นฐาน  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ถนนไม่ได้มาตรฐาน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับเป็นชุมชนหนาแน่นท าให้ถนนมี

ขนาดเล็ก ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  
- พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีพ้ืนที่โดยรอบสูง 

เป็นสาเหตุให้ช่วงฤดูฝนระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่  
 
 

/ระบบไฟฟ้า … 
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- ระบบไฟฟ้า บริเวณทางสัญจรส่วนมากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะหรือมีแต่เกิดการช ารุดท าให้ อาจ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร์ผู้ใช้เส้นทาง  

- ระบบประปาหมู่บ้าน น้ าประปาหมู่บ้านยังมปีริมาณน้ าและความสะอาดไม่เพียงพอต่อการ
ใช้อุปโภคและบริโภค  

พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงและพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคม  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้รับการก่อสร้างยกระดับถนน ขยาย

ท่อระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง สามารถด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง
ได้ทุกสาย ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องท าโครงการซ่อมแซมถนน ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนอีก
และมีการขยายถนนบางสายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน  

- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดูแลให้ความช่วยเหลือโดย
ขอขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม  

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล หรือการประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง ในการช่วยเหลือการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งขอ
ค าแนะน าในการควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้ได้มาตรฐานด้วย  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการ

อบรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว ลดปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 

ด้านการสาธารณสุข  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัวให้  

ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ  
- เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดี จึงท าให้

จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เทศบาลจึงต้องก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่
นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

- ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มีสภาพอากาศร้อนชื้นเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  

พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ  
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน 

 /สาธารณสุข… 
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สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจจัด

ให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง สอดส่องดูแลปัญหาสาธารณสุข
ภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ด้านการเศรษฐกิจ  

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
- ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม ขาดความรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  
- ขาดการพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเสริมทีห่ลากหลายตามความถนัด

และความพร้อม นอกจากอาชีพหลัก  
- ส่งเสริมและจัดให้มแีหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ด้านการพัฒนาสังคม  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   

  - ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็น วาระแห่งชาติ กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน/หมู่บ้านการปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข  

พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ในเรื่องปัญหาของยาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรมของเด็กและเยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้ทั่วถึง  

ด้านการเมืองการบริหาร  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์กร อ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ  
- ปัญหากฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  มีการแก้ไข ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา บุคลากร

จึงขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการ ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดการค่อนข้างน้อย และไม่เข้าใจสิทธิการแสดงออก

ความคิดเห็น 
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มีวัสดุ อุปกรณ ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และมี

ความทันสมัยทางเทคโนโลยี  สามารถให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
- บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดการ  และ

เข้าใจสิทธิการแสดงออกความคิดเห็น  โดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง 



  38 
 

ส่วนที่ ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

  

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ เมืองน่าอยู่ การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองช่าง  

  บริหารทั่วไป การรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด อบต.  

      
๒ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
บริหารชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ  

      
๓ การพัฒนาการศึกษา 

กีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
และการท่องเที่ยว 

บริหารชุมชน 
และสังคม 

การศึกษาฯ กองการศึกษาฯ  

  บริหารชุมชนและ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

      
๔ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

บริหารชุมชนและ
สังคม 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม  

      
๕ ด้านการพัฒนาระบบ

การจัดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

      
๖ การส่งเสริม

การเกษตร 
การเศรษฐกิจ การเกษตร กองส่งเสริม

การเกษตร 
 

      
๗ การเมืองการบริหาร การด าเนินการอ่ืน งบกลาง กองช่าง  
    กองคลัง  
    กองสวัสดิการสังคม  
    ส านักปลัด อบต.  
      

  รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 8  แผนงาน 6  หน่วยงาน  
 

 



 
 

๓๙ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
 

/บัญชีสรุป… 

ยุทศาสตร์ / แนว
ทางการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
จ านวน
โครงการ 

 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์   
ด้านเมืองน่าอยู่ 
 ๑.๑  แผนงาน
อุสาหกรรมและการ
โยธา 
1.2 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 
 

19 
 
 

5 

 
 

๙,๖๔๖,๐๐๐ 
 
 

120,000 

 
 

50 
 
 

5 

 
 

16,198,700 
 
 

120,000 

 
 

80 
 
 

5 

 
 

24,900,650 
 
 

120,000 

 
 

83 
 
 

5 

 
 

๓๓,๐๔๖,๔๕๐ 
 
 

120,000 

 
 

34 
   
 

5 

 
  
8,006,150 

 
 

120,000 

 
 

กองช่าง 
 
 

งานป้องกันฯ 

รวม 24 ๙,76๖,๐๐๐ 31 16,318,700 85 25,020,650 88 ๓๓,๑๖๖,๔๕๐ 39 8,126,150  
๒.  ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2.1  แผนงาน
สาธารณสุขฯ 
 

 
 

 
8 

 
 

 
400,000 

 
 

 
8 

 
 

 
400,000 

 
 

 
8 

 
 
 

400,000 

 
 

 
8 

 
 
 

400,000 

 
 

 
8 

 
 

 
400,000 

 
 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000 8 400,000  

 แบบ ผ. 01 



 
 

๔๐ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

/บัญชีสรุป… 

ยุทศาสตร์ / แนว
ทางการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
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) 

๓. ยุทธศาสตร์ ด้าน
การพัฒนาการศึกษา 
กีฬา นันทนาการ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น และ
การท่องเที่ยว 
๓.๑ แผนงาน
การศึกษาฯ 
 
3.2 แผนงานแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 

๓,๑๑๘,๓๕๐ 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

๓,๑๑๘,๓๕๐ 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

๓,๑๑๘,๓๕๐ 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓,๑๑๘,๓๕๐ 
 
 

150,000 
 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 

4 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓,๑๑๘,๓๕๐ 
 
 

150,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กอง
การศึกษาฯ 

 
กอง

การศึกษาฯ 
 

รวม 22 ๓,๒๔๔,๗๐๐ 22 ๓,๒๔๔,๗๐๐ 22 ๓,๒๔๔,๗๐๐ 22 ๓,๒๔๔,๗๐๐ 22 ๓,๒๔๔,๗๐๐  

แบบ ผ. 01 
 



 
 

๔๑ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 

  
 

/บัญชีสรุป 

ยุทศาสตร์ / แนว
ทางการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
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) 

4. ยุทธศาสตร์ ด้าน
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4.1 แผนงาน
สวัสดิการสังคม 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

9,250,000 
 

 
 
 
 

3 
 

 
 
 
 

9,250,000 
 

 

 

3 

 

 

 
 
 
 

9,250,000 

 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 

9,250,000 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

9,250,000 

 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 

รวม 3 9,250,000 3 9,250,000 3 9,250,000 3 9,250,000 3 9,250,000  

แบบ ผ. 01 
 



 
 

๔๒ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

/บัญชีสรุป… 

ยุทศาสตร์ / แนวทางการ
พัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
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) 

5. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาระบบการจัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

40,000 
 

 
 
 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

รวม 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000  
6. ยุทธศาสตร์ ด้านการ
ส่งเสริมการเกษตร 
6.1 แผนงานส่งเสริม
การเกษตร 
 

 
 

12 

 
 

2,455,000
 
 
  

 
 

12 

 
 

2,455,000
 
 
  

 
 

12 

 
 

2,455,000 

 
 

21 

 
 

2,455,000 

 
 

21 

 
 

2,455,000 

 
 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม 12 2,455,000 12 2,455,000 12 2,455,000 12 2,455,000 12 2,455,000  

แบบ ผ. 01 
 



 
 

๔๓ 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/รายละเอียด… 

ยุทศาสตร์ / แนว
ทางการพัฒนา 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

หน่วยงาน
ด าเนินการ 

 
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) 

7. ยุทธศาสตร์ 
ด้านการเมืองการ
บริหาร 
7.1 แผนงาน
บริหารทั่วไป 

 
 
 

8 
 

 
 
 

405,๐๐๐ 

 
 
 

9 
 

 
 
 

465,๐๐๐ 

 
 
 

9 
 

 
 
 

465,000 
 

 
 

  
 9 

 

 
 
 

465,000 
 

 
 

  
 9 

 

 
 
 

465,000 
 

 
  
 

ส านักปลัด 
อบต. 

รวม 8 405,๐๐๐ 9 465,000 9 465,000 9 465,000 9 455,000  
รวมทั้งสิ้น 79 25,560,700 86 32,173,400 141 40,875,350 144 ๔๙,๐๒๑,๑๕๐ 95 23,970,850  

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ ๑ 
(สายทางเข้า 
หมู่ ๑) 

๑. เพื่อมีถนนเข้าบ้านหมู่ ๑ 
ได้สะดวกรวดเร็ว   
๒. เพื่อเป็นสญัลักษณ์ทางเข้าใน
หมู่บ้านบุล าดวน 

ได้ก่อสร้างถนน  คสล. เริ่มจากสาม
แยกทางเข้าบ้านหมู่ ๑  - หน้าบ้าน
นางเยียน  แสงหิรญั  ระยะทางยาว  
๒๐๐ เมตร X กว้าง ๔ เมตร X หนา 
๒๐ cm. 

๔๐๐,๐๐๐   - - - - ได้ถนน 
คสล.ทีด่ี
เพิ่ม ๑ 
สาย 

๑. ชาวบ้านหมู่ที่  ๑  มี
ทางเข้าหมู่บ้านได้สะดวก 
๒. ชาวบ้านหมู่ที่ ๑  มีถนน
เป็นเอกลักษณ์ในสายเข้า
หมู่บ้านบุล าดวนท่ีด ี

กองช่าง 
 (งานกองช่าง) 

๒ ก่อสร้างถนน 
คสล  พร้อม
วางท่อเหลี่ยม
หมู่  ๑๓ 

เพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนท่ีมี
พื้นที่อยู่ข้างในโดยไม่มี
ทางเข้าออกในพ้ืนท่ีนั้นและเพื่อ
ต้องการระบายให้สะดวก  
ป้องกันน้ าท่วมและเพื่อให้ถนนมี
ความแข็งแรง  ทนทาน และมี
อายุการใช้งานได้นาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๓  เริม่
จากมุมแยกบ้านนายพล  ผ่านสวน
นางแม้น  -สวนนางเปรมฤทัย  ถึง
นางสังวาลย์  ระยะทางยาว ๑๕๐  
เมตร  Xกว้าง ๔ เมตร หนา๑๕cm. 
พร้อมวางท่อขนาด  ๑๐๐ จ านวน  
๕๐ ท่อน 

๓๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
คสล. ใหม่
จ านวน 
๑ สาย 

 

๑. ชาวบ้านหมู่ ๑๓  และ
กลุ่มคนใช้ถนนเส้นนี้  เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว 
๒. ชาวบ้านหมู่ ๑๓  ไดร้ับ
การพัฒนา  และมีถนนท่ี
สะอาด  แข็งแรง  ทนทาน  
ซึ่งมีอายุการใช้งานไดด้ีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกองช่าง) 

๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๑๑   

- เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ ๑๑ (จากสามแยกบ้านนายสุพล  
เจียมผักแว่น ถึง รอยต่อเขตหมู่ ๑๐) 
ขนาด ๔.๐๐ × ๕๐× ๐.๑๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - เชื่อม
รอยต่อ
ของถนน 

ประชาชนหมู่ที่  ๑๑ มีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๔ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑
(จากบ้านนางส าราบ อาจ
เอื้อม ถึง บ้านนายประจวบ 
วิเชียร 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาด ๓ x
๓๐ x ๐.๑๕ เมตร 

๖๐,๐๐๐ 
 

- - - - ถนน ๑ 
สาย 

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๕ โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ ๑  จากบ้านนาย
ช่วง ดีมาก ถึง บ้านนาง
ส ารวย พุธชุมแสง 

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ า
ท่วมขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด ๐.๔๐ x 
๔๐.๐๐ เมตร 

๓๔,๐๐๐ 
 

- - - - วางท่อ
ระบายน้ า    

๑ จุด 

-ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้านและประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๖ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 
จากบ้านนายนกเอี้ยง  
ทิพย์นางรอง ถึงบ้าน นาย
รงค์ จีนเกิด 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาด   
 ๓ x ๖๐ x ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน  
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๗ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ 
จากบ้านนายนกเทศ อินทร์
สูงเนิน ถึงบ้าน ชัย แพกระ
โทก 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาด     
 ๓ x ๑๕ x ๐.๑๕ 
เมตร  

- ๑๒๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน  
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๘ โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ ๑  สายบ้านนาย
ช่วง ดีมาก  

-เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก มิ
ให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า ขนาด 
๐.๓๐ x ๔๐ x ๐.๑๐ เมตร 

- - ๓๒,๐๐๐ - - - ประชาชนในหมู่บ้านไม่
เกิดน้ าท่วมขังและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๙ ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 
๑ จากบ้านนายละมุน 
สิงห์สถิต ถึงบ้านนาง
เยียน แสงหิรญั 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน
ให้ดีขึ้น 

ขยายเขตระบบ  
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ - - - ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๑๐ โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ ๑ (จากบ้านนาย
พนม สิงห์สถิต ถึง 
บ้านนายนกเทศ ) 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

วางท่อรางระบายน้ า ขนาด ๐.๔๐ 
× ๑๐๐ ม. จ านวน  ๑๖  ท่อน 

- - - ๑๖,๐๐๐ - วางท่อ
ระบายน้ า  
๑ สาย 

ประชาชนในชุมชนและ
หมู่บ้านไม่มีน้ าท่วมขัง
และมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

๑๑ ขุดลอกคลองพร้อม
สร้างถนนดิน ณ  
บริเวณหลังเมรุวัดทุ่ง
โพธิ์ หมู่ที่  ๒ 

๑. เพื่อให้การระบาย
ได้สะดวก 
๒. เพื่อได้ทางสัญจร
สะดวก 

เริ่มจากก าแพงวัด  ผา่นนานายคง 
ถึง นานายสมควร สามเณร  
ระยะทางยาว  ๒๓๐  เมตร X 
กว้าง ๔ เมตร X หนา ๑.๕  เมตร 

๓๒๒,๐๐๐ - - - - - ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเที่ยว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑๒ ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๓ จากบ้าน
นางโม ถึง บ้านนาย
เขื่อม 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
ขนาด ๔ x ๓๐๐ x๐.๑๕ 
เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน ๑ 
สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๑๓ เจาะบ่อบาดาล 
บริเวณหน้าบ้านนาง 
โม หมู่ที่ ๓ 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพื่อใช้
ในการอุปโภค บรโิภค 

เจาะบ่อบาดาล จ านวน 
๑ แห่ง 

- - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ขุดบ่อ
บาดาล 
๑ แห่ง 

-เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 
๑๔ โครงการก่อสร้าง

ถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ ๓  ทางเข้า
บ้านนายเหลือ ทอย
สูงเนิน 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คันดินลง
หินคลุก ขนาด ๔ x 
๑๕๐ x ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๓๕๐,๐๐๐ 
 

- มีถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ ๓ ทางเข้าบ้าน 
นายเสมอ  แก้วปรือ 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คันดินลง
หินคลุก ขนาด ๔ x 
๒๕๐ x ๐.๑๕ เมตร 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 
 

- มีถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



48 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑๖ โครงการติดตั้งกิ่งโคมไฟ     
หมู่ที่ ๔   

-เพื่อท าให้ประชาชนท่ีสัญจร
ได้รับความสะดวกในเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

ติดตั้งกิ่งโคมไฟ 
จ านวน ๑๑ จดุ 

๒๘,๐๐๐ 
 

- - - - ติดตั้งกิ่ง
โคมไฟ
ครบ ๑๑  
จุด 

ประชาชนท่ีสัญจรได้รับ
ความสะดวกในเวลา
กลางคืนและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ จากบ้านเสน่ห์ ถึง
บ้านนาย สมัย ช่างบ ุ

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาด ๔ x 
๔๐๐ x ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๘๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๔ จากบ้านนางสา ถึง
บ้านนางฉอุ้ม 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน  
คสล. ขนาด ๔ x 
๓๐๐ x ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๖๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
 ๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๔ 
จากสามแยกบ้านนายสมัย 
ถึง หนองไข่เน่า 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คัน
ดินลงหินคลุก 
ขนาด ๕ x ๘๐๐ 
x๐.๑๕ เมตร 

- - - ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๒๑ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมฝาปดิ ตัวยู หมู่ที่ 
๕  จากบ้านนางด า หอยสังข์ 
- บ้านนายแล อรัญศักดิ ์

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ า
ท่วมขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด 
๐.๔๐ × ๐.๑๐ 
× ๔๐๐.๐๐ 
เมตร 

๓๒๐,๐๐๐ 
 

- - - - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

-ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๕  จากบ้านนายผิน 
สุขวงกฎ ถึง บ้านนาง
สมบูรณ์ ปราบสกลุ 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๔ 
× ๒๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- ๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๕  จากบ้านนาย
คะนอง เหมือนแสงศรี ถึง
บ้านนางแพง แดงนรา 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๓ 
× ๒๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

๒๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมฝาปดิ รูปตัวยู 
คสล. หมู่ที่ ๕  จากบ้านนาย
สมพงษ์ ควันรัมย์ ถึงบ้านครู
ละม่อม เจียมผักแว่น 

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ า
ท่วมขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด 
๐.๓๐ × ๐.๔๐ 
× ๐.๑๐ × 
๑๕๐.๐๐ เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ 
 

- - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมขน
ในหมู่บ้านพ้นภาวะน้ า
ท่วมและท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

25 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อมฝาปดิ 
รูปตัวยู คสล. หมู่ที่ ๕  
จากบ้านนางก าไล  
กอบเกื้อ บ้านนางส าริด 
เจียมผักแว่น 

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด ๐.๓๐ × 
๐.๔๐ × ๐.๑๐ × 
๑๓๐.๐๐ เมตร 

- - ๑๐๔,๐๐๐ 
 

- - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมขน
ในหมู่บ้านพ้นภาวะน้ า
ท่วมและท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๕  จากบ้าน
นางจร หอยสังข์ ถึงบ้าน
นางไล ขานเพราะ 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๔ × ๓๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๖๐๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕  จากบ้าน
นางพรรณ คชรักษ์ ถึง
บ้านนางสายม่าย 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๓ × ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑๕๐,๐๐๐. - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖  จากบ้าน
นายน าโชค ถึง บ้านนาย
มงคล 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๔ × ๖๖๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๑,๓๒๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



51 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
/รายละเอียด... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ ๖  จากบ้านนายลอย 
ถึงบ้านนายอ่อน 

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๔ × ๒๕๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง) 
 

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมฝาปดิ คสล.      
หมู่ที่ ๖  จากบ้านนางขุ่ม 
ถึงบ้านนางอัคเน 

-เพื่อท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก มิใหเ้กิด
น้ าท่วมขังในชุมชนและ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด ๐.๕๐ × 
๐.๕๐ × ๐.๔๐ × 
๒๒๐.๐๐ เมตร 

- ๑๗๖,๐๐๐ 
 

- - - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  

กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง) 
 

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมฝาปดิ รูปตัวยู 
คสล. หมู่ที่ ๖  จากบ้านนาง
หงาน ถึง บ้านนางบุญ 

-เพื่อท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก มิใหเ้กิด
น้ าท่วมขังในชุมชนและ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด ๐.๕๐ × 
๐.๕๐ × ๐.๔๐ × 
๒๒๐.๐๐ เมตร 

- ๑๗๖,๐๐๐ 
 

- - - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  

กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง) 
 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ ๖  จากบ้านนาย 
มนชัย ถึง น้านนายจร 

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๔ × ๓๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - ๖๐๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งาน

ก่อสร้าง) 
 

แบบ ผ. 02 



52 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อมฝา
ปิด คสล.  หมู่ที่ ๖  
จากบ้านนางหงาน 
ถึง บ้านนางยจ านงค ์

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด ๐.๕๐ × 
๐.๕๐ × ๐.๔๐ × 
๓๕๐.๐๐ เมตร 

- - ๒๘๐,๐๐๐ 
 

- - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ที่ ๖  
จากบ้านนางปรา ถึง 
บ้านนายสมนึก 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๔ × ๒๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

35 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า คสล. หมู่
ที่ ๗  จากบ้านนาง
ไพวรรณ ถึง สวน
นายเด่น ศรภีูบาล 

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด ๐.๖๐ x 
๔๐.๐๐ เมตร 

๓๒,๐๐๐ 
 

- - - - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

36 ก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุกหมู่ที่ ๗ จาก
บ้านถนนลาดยางไป
บ้านลุงปลาดุกถึงนา
นายประสงค์  

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คันดิน
ลงหินคลุก ขนาด ๓ 
x ๑,๕๐๐ x๐.๑๕ 
เมตร 

๒,๗๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



53 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

37 โครงการซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ ๗   

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ซ่อมแซมฝาราง
ระบายน้ าขนาด 
๑๐๐ x ๑๐๐ ม. 
จ านวน ๓๘ ฝา 

- ๕๗๕,๐๐๐ 
 

- - - วางท่อ
ระบาย
น้ า ๑ 
สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

38 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก ฝา
ปิด หมู่ที่ ๗ จากแยกเสลา
ลงไปบ้านลุงปลาดุก   

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก ขนาด ๐.๖๐  x 
๓๐๕  เมตร บ่อพัก 
จ านวน ๓๐ บ่อ 
พร้อมฝาปดิ  

- ๒๔๔,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

39 โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ จาก
เขตบ้านหนองโพธิ์ถึงเขต
ต าบลหนองโบสถ ์

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนดินลง
หินคลุก ขนาด ๓ × 
๙๐๐ × ๐.๑๕ เมตร 

- - ๑,๖๒๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ จากบ้าน
นางไพวรรณ ถึงสวนนาย 
เด่น ศรีภบูาล 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาด ๓ × ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - ๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 /รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



54 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ 
จากแยกบ้านนาย
ประสิทธ์ิ ทับถนน ถึง
สวนนายทองหล่อ  
โทนกระโทก 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนนดินลงหิน
คลุก ขนาด ๓ × 
๑,๐๐๐ × ๐.๑๕ 
เมตร 

- - - ๑,๘๐๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

42 โครงการขุดลอกราง
ระบายน้ าที่อุดตัน หมู่ 
๗ จากสี่แยกไปถึง นาย
เจริญชัย เงินตรากลู 

- เพื่อท าให้น้ าไหลสะดวก 
ไม่ท่วมขังในเขตชุมชนและ
หมู่บ้าน 

ขุดลอกรางระบายน้ า
ในหมู่บ้าน ประมาณ  
๑,๐๐๐ เมตร 

- - - ๘๐๐,๐๐๐ 
 

- รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชน
ในหมู่บ้านพ้นวิกฤต
จากน้ าท่วมและท าให้
การระบายน้ าเกดิ
ความสะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

43 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงลานกีฬา 
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองปรือ หมู่ท่ี ๙ 
บริเวณประปาหมู่บ้าน 

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย อีกท้ัง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

ปรับปรุงลานกีฬา 
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองปรือ หมู่ท่ี ๙ 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ลาน
กีฬา 
 ๑ แห่ง 

ประชาชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย อีกทั้ง
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 

อบต. 
(งานกองช่าง) 

44 โครงการเสียงตามสาย 
ในหมู่บ้านหนองปรือ 
หมู่ที่ ๙ 

-เพื่อท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

ติดตั้งฮอล์ล จ านวน 
๔ จุด 

- - ๒๕,๐๐๐ 
 

- - ได้เสียง
ตามสาย 
๑ สาย 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

อบต. 
(งานกองช่าง) 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



55 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
ฝาปิด หมู่ที่ ๙  

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก ขนาด 
๐.๖๐  x ๘๐๐  
เมตร  

- - - ๖๔๐,๐๐๐ 
 

- วางท่อ
ระบายน้ า  
๑ สาย 

ประชาชนและชุมชน
ในหมู่บ้านพ้นวิกฤต
จากน้ าท่วมและท าให้
การระบายน้ าเกดิ
ความสะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

46 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากบ้าน
นายน าโชค ทิพย์อักษร ถึง 
บ้านนายหวัด นุชผักแว่น 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๓ × 
๒๐๐ × ๐.๑๕ 
เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

47 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๐ จากบ้าน
นานางอ่อง หันผักแว่น ถึง 
บ้านนายทม กอแก้ว 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๓ × 
๒๐๐ × ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๓๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

48 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง หมูที่๑๑ จากนาย
มนูญ กุดดอน ถึง นานาย
ฮะ จรผักแว่น 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๔ × 
๑,๕๐๐ × ๐.๑๕ 
เมตร 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



56 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างถนน 
 คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบา้น
นายอ๊อต พุธชุมแสง ถึง 
สระน้ าหนองเจรญิสุข 
 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

50 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูที่ ๑๑ จากนายสุ
พล   กรึ่มกระโทก ถึง 
บ้านนายทองใบ ค าเอี่ยมด ี

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด 4 
× 74 × ๐.๑๕ 
เมตร 

- ๓,๗๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

51 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูที่ ๑๑ จากบ้าน
ตอนตาลถึงบ้านหนอง
เจริญสุข 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๒,๕๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - ๖,๒๕๐,๐๐๐ 
 

๖,๒๕๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

52 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๑ จากบ้าน
นายผุยถึงบ้านนางสมส่วน 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- - ๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



57 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 12  จากบ้าน
นางผง  ประสงค์ ถึงบ้าน
นายจรูญ คงสนิทพะเนาว ์

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

54 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อมฝาปดิ 
คสล.หมู่ที่ 12 จากบ้าน
นายแบน งอกระโทก ถึง 
สี่แยกบ้านเสลา 

-เพื่อท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้เกิดน้ าท่วม
ขังในชุมชนและหมู่บ้าน 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด  
๐.๕๐ × ๐.๗๐ 
× ๘๐๐.๐๐ 
เมตร 

๖๔๐,๐๐๐ 
 

- - - - ราง
ระบาย
น้ า ๑ 
สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

55 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมูที่๑๒ จากบ้าน
จรูญ คงสนิทพะเนาว์ ถึง
บ้านนายเชน ธงกระโทก 

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๑๒ จากบ้าน
นางสายเส้า อุบลสิทธ์ิ ถึง
บ้านนายแดง ฉกรรศลิป ์

-เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ขนาด ๕ 
× ๑๐๐ × 
๐.๑๕ เมตร 

- ๒๕๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจร
และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



58 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

57 ก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก 
หมู่ที่ 12 จากบ้านนาย
ประพัฒน์  จันตรา ถึงบ้าน
นายแดง ฉกรรศลิป์  

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คันดิน
ลงหินคลุก ขนาด ๔ × 
๖๐๐ × ๐.๑๕ เมตร. 

- - ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวก
ในการเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

58 โครงการซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่ท่ี ๑๒ 
 

- เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง
และพัฒนาคณุภาพชีวิต
ประชาชนให้ดีขึ้น 

ซ่อมแซมระบบประปา
บ่อบาดาล  หมู่ที่ 12 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- บ่อ
บาดาล 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

59 โครงการขุดลอกเหมือง
ระบายน้ า หมู่ ๑๒ จากนา
นางจวบ ด้านกระโทก ถึง 
นานายสมจิตร  นรดิพันธ์ 

- เพื่อท าให้น้ าไหล
สะดวก ไม่ท่วมขังในเขต
ชุมชนและหมู่บ้าน 

ขุดลอกเหมือง  ขนาด 
๒×1,000 × 1 เมตร 

- - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- เหมือง 
๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตน้ าท่วม
ขังน้ าไหลสะดวก ไม่ท่วม
ขังในเขตชุมชนและ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

60 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ า หมู่ที่1๓  จาก
บ้านนางเสมา หอยสังข์ 
ถึงบ้านนายอุทัย สุริยาเย็น 

-เพื่อท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก มิให้
เกิดน้ าท่วมขังในชุมชน
และหมู่บา้น 

ซ่อมแซมรางระบายน้ า 
หมู่ที่1๓ ระยะทาง 
๑๐๐ เมตร 

๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - ราง
ระบาย
น้ า ๑ 
สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ า
ท่วมและท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  

กองช่าง 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



59 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า พร้อมฝาปดิ คสล. หมู่ที่ 
1๔ จากบ้านนางสาคร ถึง
บ้านนางสมภิศ 

-เพื่อท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก มิให้
เกิดน้ าท่วมขังในชุมชน
และหมู่บา้น 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาด  ๐.๔๐ × 
๐.๗๐ × ๑๐๐.๐๐ 
เมตร 

๘๐,๐๐๐ 
 

- - - - รางระบาย
น้ า ๑ สาย 

ประชาชนและชุมชนใน
หมู่บ้านพ้นวิกฤตจากน้ าท่วม
และท าให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก  

กองช่าง 
 

62 โครงการถังขยะในหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๑๔  

-เพื่อท าให้ภายในชุมชน
และหมู่บา้นเกิดความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อนามัยและปลูกฝัง
ประชาชนในการทิ้งขยะ
ให้เป็นระเบยีบตามที่
หมู่บ้านจัดไว้ให ้

ถังขยะในหมู่บ้าน           
หมู่ที่ ๑๔ จ านวน 
๖๐ ใบ 

- ๑๒,๐๐๐ 
 

- - - ถังขยะ ๑ 
หมู่บ้าน 

ท าให้ประชาชนและชุมชน
ภายในหมู่บ้านเกิดความ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
อนามัยและปลูกฝัง
ประชาชนในการทิ้งขยะให้
เป็นระเบียบตามที่หมู่บ้าน
จัดไว้ให ้

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

63 โครงการซ่อมแซมถนนคัน
ดิน หมู่ที่ 14 จากนานาย
พองถึงนานางทองม้วน 

-เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ก่อสร้างถนน คันดิน
ลงหินคลุก ขนาด ๔ 
× ๑,๐๐๐× ๐.๑๕ 
เมตร. 

- ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

- - - ได้ถนน 
๑ สาย 

ประชาชนมีความสะดวกใน
การเดินทางสญัจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



60 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

64 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ คสล. 
หมู่ที่ 14 จาก
บ้านนายนิคมถึง 
สี่แยก 

-เพื่อท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก มิให้
เกิดน้ าท่วมขังในชุมชน
และหมู่บา้น 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า ขนาด 
๐.๔๐ × ๐.๗๐ × 
๑๐๐.๐๐ เมตร 

- - ๘๐,๐๐๐ 
 

- - ราง
ระบาย
น้ า ๑ 
สาย 

ประชาชนและชุมชน
ในหมู่บ้านพ้นวิกฤต
จากน้ าท่วมและท า
ให้การระบายน้ าเกิด
ความสะดวก  

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 

 

65 โครงการติดตั้งกิ่ง
โคมไฟ    หมู่ที่ 
๑๔   

 

-เพื่อท าให้ประชาชนท่ี
สัญจรได้รับความสะดวก
ในเวลากลางคืนและมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

ติดตั้งกิ่งโคมไฟ         
จ านวน ๕ จุด 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- กิ่งโคม
ไฟ ๕ 
จุด 

ประชาชนท่ีสัญจร
ได้รับความสะดวก
ในเวลากลางคืนและ
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
(งานก่อสร้าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 



61 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

66 โครงการเทดิน
ไหล่ถนน  
หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายอดุล  
ทิพย์นางรอง ถึง บ้านนาย 
สง่า ต่างประเทศ  
2.ขนาด กว้าง 1 เมตร x ยาว 
175 เมตร x 0.10 เมตร 

- 50,000 
(175 ม.) 

- - - ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 3  
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายเจิม หอยสังข์ 
ถึง บ้านนายเขื่อม แสนเดช 
2. ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
74 เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- 140,000 
(70 ม.) 

- - - ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

68 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4  
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านสมยั  
ปิ่นในเมือง ถึง บ้านนาย 
สว่าง  แก้วกูล 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
1,300 เมตร x 0.10 เมตร 

- 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

900,000 
(900 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

69 โครงการวางท่อ
ระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก + ฝาปิด 
หมู่ที่ 7  

- เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

1.จากสี่แยกบ้านเสลา ถึง สาม
แยกไปบ้านลุงปลาดุก 
2.วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 
กว้าง 0.60 ซม. x 100 ซม. 
 x ยาว 370 เมตร 

- 102,000 
(170 ม.) 

120,000 
(200 ม.) 

- - ร้อยละของประชาชน
มีความพึงพอใจ และ
ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

70 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 9  

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

จากนานายแถม วิจิตรศักดิ์ ถึง
บ้านนายสุเมฆ พรมกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
300 เมตร x หนา 0.15 
เมตร 

- 200,000 
(100 ม.) 

 

200,000 
(100 ม.) 

 

200,000 
(100 ม.) 

 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

71 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.+
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 10  
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายอ่อง หันผักแว่น 
ถึง บ้านนายบุญทม  ก่อแก้ว 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
300 เมตร x หนา 0.15 
เมตร พร้อม ท่อระบายน้ า  
ขนาด ศก. กว้าง 0.40  x 
100 ซม. จ านวน 8 ท่อน 

- 170,000 
(100 ม.) 

 

170,000 
(100 ม.) 

 

170,000 
(100 ม.) 

 

- ร้อยละของมีความ
พึงพอใจ เดินทางได้
สะดวก และไม่เกิด
น้ าท่วมขังในหมู่บ้าน 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

72 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 11 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายมนูญ กุดดอน 
ถึง นานายปิ่น นุชผักแว่น 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
1,600 เมตร  

- 250,000 
(250 ม.) 

 

250,000 
(250 ม.) 

 

268,000 
(1,100 ม.) 

 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

73 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ  
หมูที่ 14  

- เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก มิ
ให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

บ้านนายกรวิทย์ คนชุม ถึง
บ้านนางสมพิศ ปราบสกุล
ขนาด กว้าง 0.40 เมตร x  
ลึก0.50 เมตร x ยาว 200 
เมตร 

- 100,000 
 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  และไม่
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

74 โครงการ
ซ่อมแซมหลังคา
อาคาร อบต. 
ชุมแสง(หลัง
เก่า) 

เพื่อได้รับการปรบัปรุง
และซ่อมแซม ให้มี
ความแข็งแรงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอายุการใช้งาน 

1.ซ่อมแซมหลังคาอาคาร 
อบต.ชุมแสง(หลังเก่า) 
2.ขนาด กว้าง 14.3 เมตร x 
 ยาว 27.2 เมตร 

- 300,000 300,000 - - ความแข็งแรง
ทนทาน และใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หลังคามีความ
แข็งแรงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอายุการใช้งาน 

กองช่าง 

75 โครงการ
ซ่อมแซมโรง
อาหาร  
ศพด.อบต.
ชุมแสง 

เพื่อได้รับการปรบัปรุง
และซ่อมแซม ให้มี
ความแข็งแรงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอายุการใช้งาน 

1.ซ่อมแซมโรงอาหาร  
ศพด.อบต.ชุมแสง 
2.ขนาด กว้า 11.6 เมตร x  
ยาว 19.2 เมตร 

- 200,000 200,000 - - ความแข็งแรง
ทนทาน และใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โรงอาหาร ศพด.
อบต.ชุมแสง 
แข็งแรงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอายุการใช้งาน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

76 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3  
 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากนานายสุด กรึ่มกระ
โทก  ถึง บ้านนางชะอ้อน  
กุดดอน   
2.ขนาดกว้าง 4 เมตร x 
ยาว 800 เมตร 

- 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

400,000 
(400 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก และมี
ความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

77 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางส ารวย หงส์
จันอัด ถึงบ้านนางพะยอม 
สุขด ี
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x  
ยาว 600 เมตร 

- 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก และมี
ความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.  
หมู่ที่ 4  

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางเฉลา ปลดั
กลาง ถึง บ้านนาง ชุมโสดา 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 300 เมตร x หนา 
0.15 เมตร 

- 200,000 
(100 ม.) 

200,000 
(100 ม.) 

200,000 
(100 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก และมี
ความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่  
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

79 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที ่5  

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากรอยต่อบ้านนางจร  
แสงหิรัญ ถึง รอยต่อบ้านนาย
ผิน สุขวงกฎ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
700 เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- 300,000 
(150 ม.) 

300,000 
(150 ม.) 

800,000 
(400 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

80 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7  

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 
 

1.จากสวนนายเด่น  
ศรีภูบาล ถึง สระหุบกระเจียว+
สามแยกไปบ้านลุงปลาดุก  
หมู่ที่ 4 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
1,000 เมตร 

- 270,000 
(270 ม.) 

270,000 
(270 ม.) 

460,000 
(460 ม.) 

 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

81 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 9  
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายแถม วิจิตรศักดิ์ 
ถึง บ้านนายสุชาติ เกื้อกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
2,000 เมตร 

- 73,200 
(300 ม.) 

73,200 
(300 ม.) 

292,500 
(1,200 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

82 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 10 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากนานายน าโชค ทิพย์อักษร 
ถึง บ้านนายสุนทร  
ครองกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
3,000 เมตร  

- 122,000 
(500 ม.) 

122,000 
(500 ม.) 

487,500 
(2,000 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



66 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

83 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที ่13  

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จาก อบต.ชุมแสง ถึง บ้าน
นายอาจ สิงห์สถติย ์
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร 
 x ยาว 400 เมตร x หนา 
0.15 เมตร 

- 200,000 
(100 ม.) 

200,000 
(100 ม.) 

400,000 
(200 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

84 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที่ 4  

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้าน นางเสน่ห์  
ไพรรินทร์ ถึงบ้าน นางจุก  
หวังกลับกลาง 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
300 เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- 200,000 
(100 ม.) 

200,000 
(100 ม.) 

200,000 
(100 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทางสญัจร 
และปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

85 โครงการลง
หินคลุก หมู่
ที ่11 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.รอบหนองน้ าหนองต้มเหลา้
บ้านหนองเจริญสุข 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร  
x ยาว 1,500 เมตร  

- 250,000 
(500 ม.) 

250,000 
(500 ม.) 

300,000 
(500 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

86 โครงการลง
หินคลุก หมู่
ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านดอนตาล ถึง 
เขต บ้านโคกตะคร้อ หมู่ที่ 3 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร  
x ยาว 800 เมตร  

- 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

400,000 
(400 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการเดินทาง
สัญจร และปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

87 โครงการลงหิน
คลุก  หมู่ที่2  

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากหน้า อบต.ชุมแสง ถึง นา
นายประสิทธ์ิ พลศร ี
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
400 เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- - 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

88 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3  
 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากสวนนายแดง ศรภีูบาล ถึง 
บ้านนายธีรพงษ์ บูลย์เดช  
2.ขนาดกว้าง 4 เมตร x ยาว 
400 เมตร 

- - 200,000 
(200 ม.) 

200,000 
(200 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

89 โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
เก็บพัสด ุ

เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
ห้องพัสดุให้เป็นสดัส่วน 
เรียบร้อยอย่างมี
ประสิทธิภาพมีความ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  
จ านวน 1 หลัง 

- - 550,000 - - อาคารเพียงพอต่อการ
เก็บพัสดุอุปกรณ ์

พัฒนาระบบงาน การ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้
เหมาะสมและมคีวาม
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที่12  
 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางสายเส้า อุบลสิทธ์ิ 
ถึง บ้านนานางสวาท กองชนะ 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
120 เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- - 150,000 
(60 ม.) 

150,000 
(60 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

91 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า  
พร้อมฝาปดิ  
หมูที่ 14  

- เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก 
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

จากบ้านนางทองม้วน  
ศรีกระสังข์  ถึงบ้านนาง 
จอมจิตร น่ิมผักแว่น 
2.ขนาด กว้าง 0.40 เมตรx 
ลึก0.50 เมตร x ยาว 100 
เมตร 

- - 100,000 
(100 ม.) 

- - ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจ และไม่ท า
ให้เกดิน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง
ในหมู่บ้านและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

92 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 2  
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากนานายประสิทธ์ิ  พลศรี 
ถึง บ้านนายถึง ปานชาติ  
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
300 เมตร x หนา 0.10 
เมตร 

- - 150,000 
(150 ม.) 

 

150,000 
(150 ม.) 

 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และมี
ความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.  
หมู่ที่5  
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายคนอง เหมือน
แสงสี ถึง บ้านนางไล   
ขานเพราะ 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
200 เมตร x หนา 0.15 
เมตร 

- - 150,000 
(100 ม.) 

150,000 
(100 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และมี
ความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

94 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที่6  

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายชาคริต ปานชาติ ถึง 
บ้านนายอ่อน ช้อยกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 179 
เมตร x หนา 0.15 เมตร 

- - 180,000 
(90 ม.) 

180,000 
(90 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

95 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7  

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายสมหวัง  
ด าเอี่ยมดี ถึง เขตบ้านโคกพลวง 
และเขตบ้านหนองโพธิ์  
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 500 
เมตร 

- - 250,000 
 (250 ม.) 

250,000 
 (250 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

96 โครงการ
ปรับปรุงถนนคัน
ดิน+วางท่อ
ระบายน้ า  
หมู่ที่ 9 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายเลย สิงหส์ถิตย์ ถึง  
บ้านนางล านอง สิงห์สถิตย ์
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 300 
เมตร+วางท่อ คสล. ขนาด ศก. กว้าง 
0.40 ซม. x 100 ซม.จ านวน 8 ท่อน 

- - 190,000 
(150 ม.) 

190,000 
(150 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

 - เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

97 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที่6  
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1จากสี่แยกศาลากลางหมูบ่้าน  
ถึง ศาลาประชาคม บ้านโคกระสังข์ 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 68 เมตร 
x หนา 0.15 เมตร 

- - - 102,000 
(68 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก 
และมีความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



70 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล.  
หมู่ที่12 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางประมลู 
ทองค า ถึง บ้านนางวัน 
ประสงค ์
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร 
x ยาว 100 เมตร x 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 200,000 
(100 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก และมี
ความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

99 โครงการลอกราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 
14 

- เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

1.จากบ้านนายเงียม  
ลางกระโทก ถึงเขต  
หมู่ที่ 1 บ้านบุล าดวน 
2.ขนาด ความยาว 
150 เมตร 

- - - 70,000 
(150 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ และไม่
ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

100 โครงการซ่อมแซม
หลังคาอาคาร
บรรเทา 
สาธารณภัยฯ 

เพื่อให้หลังคามีความ
แข็งแรงมั่นคงทนทาน 
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.ซ่อมแซมหลังคา
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
2.ขนาด กว้าง 18.2 
เมตร x ยาว 14.0 
เมตร 

- - - 
 

200,000 - ความแข็งแรง
ทนทาน และใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หลังคามีความ
แข็งแรงทนทาน และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตาม
อายุการใช้งาน 

กองช่าง 

 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

101 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 2 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางสุ่น กาค า ถึง 
บ้านนางศรีสวสัดิ์ เสาศร ี
2.ขนาด กว้าง 3.5 เมตร x 
ยาว 54 เมตร x 0.15 เมตร
(ไม่มไีหล่ทาง) 

- 100,000 
(54 ม.) 

- 
 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

102 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายสุด   
กรึ่มกระโทก ถึง บ้านนาง
ชะอ้อน  กุดดอน 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
500 เมตร 

- - 121,800 
(500 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

103 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนานาง เฉลา  
ปลัดกลาง ถึง บ้านนางประชุม 
โสดา 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
350 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

412,500 
(150 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

104 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.   
หมู่ที ่5 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านบ้านนายส าเริง 
ขานเพราะ ถึงแยกบ้าน             
นายผิน  สุขวงกฎ  
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
300 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

105 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.   
หมู่ที ่6 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านบ้านนายหน  
เจียมผักแว่น ถึง บ้านนายไพศาล  
ลับดีพะเนาว ์
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 68 
เมตร x 0.15 เมตร 

- - 112,200 
(68 ม.) 

-  - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างราง
ระบายน้ าด้วย
ระบบน้ าใตด้ิน
ระบบปิด  
หมู่ที่ 7  

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

1.จากสี่แยกศาลากลางหมู่บ้าน 
ถึงสามแยกสวนนายประโมท  
นึกกระโทก  
2.ขนาดกว้าง 50 ซม. x ลึก 50. 
ซม. x ความยาว 305 เมตร 
3.ตามแบบของกรมส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนด  

- 170,000 
(305 ม.) 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

107 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.           
หมู่ที ่9 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายป๋อง เดชเกียรติภมู ิ
ถึง บ้านนายเซียงหมุ่น บุญประสาท 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
276.50  เมตร x 0.15 ม. 

- 477,000 
(180 ม.) 

225,700 
(96.50 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

108 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.           
หมู่ที ่10 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายน าโชค  
ทิพย์อักษร ถึง บ้านนาง 
กรองทอง เกตุผักแว่น  
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 300 
เมตร x 0.15 ม. ไม่มไีหล่ทาง 

- - 275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

109 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.           
หมู่ที ่11 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายธวัชชัย  ใจกล้า  
ถึง แยกประปาหนองต้มเหล้า 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 80 
เมตร x 0.15 ม. 

- 220,000 
(80 ม.) 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

110 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล.           
หมู่ที ่12 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากจากบ้านนางผง ประสงค ์
ถึง บ้านนางพะวน หอยสังข ์
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 300 
เมตร x 0.15 ม. 

- - 275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

111 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1จากสามแยกกอไผ่หน้าบา้นนาย
บุญแข่ง แสนเดช ถึง สามแยกหนา้
บ้านนายประหยัด เณรเกิด 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 80 
เมตร x 0.15 เมตร ไม่มไีหล่ทาง 

- - 176,000 
(80 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

112 ก่อสร้างราง
รางระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ 
หมู่ที่ 14 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก มิใหเ้กิดน้ า
ท่วมขังในชุมชนและ
หมู่บ้าน 

1.จากบ้านนางทองม้วน ศรีกระ
สังข์ ถึง บ้านนายหมึก แสนเดช 
2.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร x 
ลึก 0.50 เมตร x ยาว 120 
เมตร 

- - 204,000 
(120 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๑13 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 3 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายไหล กิจตสิุข  
ถึงต าบลทุ่งแสงทอง  
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
350 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

412,500 
(150 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

114 โครงการลง
หินคลุก  
หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางตุย๋ รักสตัว์  
ถึง บ้านนางสาว อนุรักษ์  
กุ๋ยกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
600 เมตร x 0.15 เมตร 

- 80,000 
(400 ม.) 

- - - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

115 ลอกเหมืองส่ง
น้ า โคกซับปืด 
หมู่ที่ 5 
 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

1.จากนานายผุย ข าผักแว่น 
 ถึง นานายเสน่ห์ แสนเดช 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ลึก 2 
เมตร x ยาว 900 เมตร 

- - - 50,000. 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

- ท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

116 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายแผน                    
โชจิ้งหรีด ถึง บ้านนางเหลือ 
คร่อมกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
165 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 132,000 
(80 ม.) 

140,000 
(85 ม.) 

- ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

117 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 7 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายเอกชัย ทับ
ถนน ถึง สามแยกบุกระเจียว 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
350 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

330,000 
(150 ม.) 

ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

118 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 9 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากนานายแถม                
วิจิตรศักดิ์ ถึง บ้านนายสุเมธ 
หอมกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
200 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

119 
 
 
 

โครงการลงหิน
คลุก คลองลุง
กาด หมู่ที่ 10 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากนานายยุทธ อินโสมถึง 
นานายเร็ว คงประโคน 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
1,800 เมตร 

- - 146,000 
(600 ม.) 

146,000
(600 ม.) 

146,000 
(600 ม.) 

ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

120 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 11 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสี่แยกคอกวัวนางเก้า 
ทองศรี ถึง สี่แยกโคกกระสังข์
(แยกบ่อน้ าทิพย์) 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
220 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - 302,500 
(110 ม.) 

302,500 
(110 ม.) 

ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

121 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 12 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางสายเส้า         
อุบลสิทธ์ิ ถึง นายทองแดง 
ฉกรรจ์ศลิป ์
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
150 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - 165,000 
(75 ม.) 

165,000 
(75 ม.) 

ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

122 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากหน้าบ้านนางฉะอ้อน 
กุดดอน ถึง บ้านนางสาว 
สาวเดือน เงินตรากูล 
2.ขนาด กว้าง 3.50 เมตร x 
ยาว 50 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 96,250
(50 ม.) 

- - ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

123 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 14 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากนานายผ่อง แสนเดช  
ถึง บ้านนานางทองม้วน  
ศรีกระสังข์ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
150 เมตร 

- - 36,500 
(150 ม.) 

- - ร้อยละของประชาชน
เดินทางไดส้ะดวก และ
มีความพึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



77 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

124 โครงการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายเสนห่์                 
แสนเดช ถึง บ้านนายเปลื้อง 
ศรีภูบาล 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
450 เมตร 

- - 110,000 
(450 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

125 โครงการลงหินคลุก 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากประปาบ้านลุงปลาดุก 
ถึง บ้านนางน้ าค้าง  
ทิพย์อักษร 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
300 เมตร 

- - - 73,000.
(300 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล.  
หมู่ที่ 5 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากแยกบ้านนายผิน  
สุขวงกฎ ถึง บ้านนายประทีป 
ศิราวุฒิ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
300 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างลานกีฬา 
อเนกประสงค์ 
พร้อมเครื่องออก
ก าลังกายหมู่ที่ 6 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์บริเวณศาลา
ประชาคมบ้านโคกกระสังข ์

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ เพื่อใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนออกก าลัง
กาย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และ
ห่างไกลยาเสพติด 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 

แบบ ผ. 02 
 



78 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

128 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 7 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายประสิทธ์ิ              
ทับถนน ถึง สามแยกนานายมาด 
ประสงค ์
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
400 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000. 
(100 ม.) 

440,000 
(200 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

129 โครงการลง
หินคลุก  
หมู่ที่ 9 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากแยกสวนนายสุชาติ เกื้อกระ
โทก ถึง สวนนายคเน พลประสิทธ์ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
800 เมตร 

- - - 195,000 
(800 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

130 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
สายคลองลุง
กาด หมู่ที่ 10 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

1.จากสามแยกนานายบุญหล่า 
แก้วกูล ถึง นานายเร็ว คงประโคน 
2.ขนาด ท่อกว้าง 0.60 เมตร x 
ยาว 1 เมตร 
จ านวน 9 จุดๆละ 7 ท่อน 

- - 110,250 110,250 110,250 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
พื้นที่เกษตรกรรมและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

131 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 11 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านนายแคล้ว 
ช านาญเนาว ์
 ถึง หน้าบ้านนายใบ ด าเอี่ยมด ี
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
130 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - - 357,500 
(130 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



79 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

132 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 12 
 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางประมลู  
ทองค า ถึง นายบุญเหลือ
ชนะชัย ประสงค ์
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x 
ยาว 150 เมตร x 0.15 
เมตร 

- - - 165,000 
(75 ม.) 

165,000 
(75 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากหน้า อบต.ชุมแสง
ถึง หน้าบ้านนายลุย  
ปานชาติ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 350 เมตร x 0.15 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

330,000 
(150 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

134 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 14 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากนานางสภุาพ  
ทิพย์นางรอง ถึง นานาง
ประยรู ชูคงคา 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 900 เมตร 

- - - - 219,000 
(900 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



80 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

135 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 3 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสวนนายสเุมตร ถึง  
สวนนายธีระพงษ์ บูลย์เดช 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
700 เมตร 

- - 170,000 
(700 ม.) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

136 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกไร่นายสมยั  
ปิ่นในเมือง ถึง บ้านนางเฉลิม  
สอดกระโทก 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
1,000 เมตร 

- - - 243,700 
(1,000 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

137 ก่อสร้างรางราง
ระบายน้ า 
พร้อมฝาปดิ 
ศหมู่ที่ 5 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

1.จากบ้านนายล้ า สิงห์สถิตย์  
ถึง บ้านนางประนอม ทองศรี 
2.ขนาด กว้าง 0.30 เมตร x ลึก 
0.50 เมตร x ยาว 400 เมตร 

- - 160,000 
(100 ม.) 

160,000 
(100 ม.) 

320,000 
(200 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

138 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านนางสมนึก 
เกิดทวีพันธ์ ถึง บ้านนายแก้ว 
เหงีย่มผักแว่น  
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
350 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

330,000 
(150 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



81 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

139 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 12 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางศริิพร      
โกฏผักแว่น ถึง บ้านนาย
ชาญ เอมโอด 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x 
ยาว 100 เมตร x 0.15 
เมตร 

- - - - 165,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางจลุ คนชุม  
ถึง บ้านนายสม พลเศษ 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 370 เมตร x 0.15 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

374,000 
(170 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 14 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายสนั่น  
ครองกระโทก ถึง 
บ้านนายสุชาติ ดมีาก 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 300 เมตร x 0.15 
เมตร 

- - 220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

220,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



82 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

142 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางเสน่ห์ ลสิเซลิถึง  
บ้านนางเพชร หวังกลีบกลาง 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
350 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 275,000 
(100 ม.) 

275,000 
(100 ม.) 

412,500 
(150 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 5 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางสมควร  
เที่ยวท่ัวโลก ถึง บ้านนายฝัก  
ศิริเมฆา 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
150 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 154,000 
(70 ม.) 

176,000 
(80 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที ่6 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสี่แยกบ้านนายสุพล  
เจียมผักแว่น ถึง ศาลาประชาคม
บ้านโคกกระสังข ์
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
68 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - 112,200 
(68 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 13 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายหอม พลเศษ  
ถึง บ้านนางก้อน เพ็งกุล 
2.ขนาด กว้าง 3.5 เมตร x ยาว 
200 เมตร x 0.15 เมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง 

- - - 192,500
(100 ม.) 

192,500 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



83 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

146 โครงการลง
หินคลุก  
หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายส ารวย หงส์จังอัด 
ถึง บ้านนางอ านวย สุขดี 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
700 เมตร 

- - - 170,600 
(700 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

147 โครงการลง
หินคลุก คลอง
พะไล หมู่ที่ 6 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากถนนทางหลวงชนบท 
2030 หมู่ที่ 6 ถึง นานายเสริม 
เข็มบุบผา 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
4,400 เมตร x หนา 0.10 เมตร 

- 390,000 
(2,200 ม.) 

- 390,000 
(2,200 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

148 โครงการลง
หินคลุก หมู่ที่ 
13 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายลุย ปานชาต ิ
ถึง บ้านนางวิมล หาญผักแว่น 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
200 เมตร 

- - - 48,800 
 (200 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

149 โครงการ
ก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 
หมู่ที่ 4 
 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกสระน้ าหนองนก
เกรียน ถึง บ้านางขั่น ช่างบุ 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x ยาว 
300 เมตร x 0.15 เมตร 

- - 412,500 
(150 ม.) 

412,500 
(150 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



84 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

150 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 6 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากถนนทางหลวง 
ถึง คลองพะไล 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร  
x ยาว 1,800 เมตร 

- - - 438,800 
(1,800 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

151 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 13 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนายลุย  
ปานชาติ ถึง บ้าน 
หนองปรือ หมู่ท่ี 9 
2.ขนาด กว้าง 3.50 
เมตร x ยาว 1,000 เมตร 

- - - 243,800 
(1,000 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

152 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางและมีถนน 
ที่ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกไร่นายไหม  
ปิ่นในเมือง ถึง ไร่นาย 
ชลอม รุ้งศรีนาค 
2.ขนาด กว้าง 5 เมตร x 
ยาว 1,000  เมตร x 
0.15 เมตร 

- - - 243,800 
(1,000 ม.) 

- ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



85 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

153 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 6 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านนางปุ๊ก 
 เหงี่ยมผักแว่น ถึง บ้านนาย
สมนึก นุชผักแว่น 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
160 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - 176,000 
(80 ม.) 

176,000 
(80 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

154 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 13 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากบ้านนางสอื้น ปราบสกลุ 
ถึง บ้านนางจงกลศรีผดุง 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 
50 เมตร x 0.15 เมตร 

- - - - 12,200 
(50 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

155 โครงการลงหิน
คลุก หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสี่แยกบ้านนายสมชาย 
เนียนพลกรัง ถึง สระน้ าท้าย
หมู่บ้าน 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 
450  เมตร x 0.15 เมตร 

- - - - 110,000 
(450 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างรางราง
ระบายน้ า พร้อม
ฝาปิด  
หมู่ที่ 6 

- เพื่อท าให้การระบาย
น้ าเกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
ชุมชนและหมู่บ้าน 

1.จากสี่แยกบ้านโคกกระสังข์ถึง 
บ้านนายทับ จีนสันเทียะ 
2.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร x 
ลึก 0.50 เมตร x ยาว 179 
เมตร 

- - - 170,000
(100 ม.) 

134,300  
(79 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



86 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

157 ขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 13 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิด
ความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขัง
ในพื้นที่
เกษตรกรรม 

1.จากหลัง อบต.ชุมแสง 
ถึง ถนนสายบ้านดอนตาล- 
บ้านโคกตะคร้อ 
2.ขนาด กว้าง 2 เมตร x ลึก  
1..5 เมตร x ยาว 1,500 เมตร 

- - - - 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

- ท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

กองช่าง 

158 โครงขุดวางท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 4 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิด
ความสะดวก มิให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

1.หน้าบ้านนายสว่าง แก้วกูล 
2.ขนาด กว้าง 1.00 เมตร x ยาว 
1.00  เมตร จ านวน 1 จดุ 5 
ท่อน 

- - 10,750 - - ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

- ท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างราง
ระบายน้ า พร้อม
ฝาปิด หมู่ที่ 6 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิด
ความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขัง
ในชุมชนและ
หมู่บ้าน 

1.จากบ้านนางปุ๊ก เหงี่ยมผักแว่น 
ถึง บ้านนายสมนึก นุชผักแว่น 
2.ขนาด กว้าง 0.40 เมตร x ลึก 
0.50 เมตร x ยาว 200 เมตร 

- - - 170,000 
(100 ม.) 

170,000
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วม
ขังในหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

160 โครงขุดวางท่อ
ระบายน้ า 
หมู่ที่ 1 

- เพื่อท าให้การ
ระบายน้ าเกิดความ
สะดวก มิใหเ้กิดน้ า
ท่วมขังในพื้นที่
เกษตรกรรม 

1.บรเิวณจากนานายหมอง  
ศรีจันทร์ ถึง สระปากปะคาบ วางท่อ
บริเวณ นานายถนอม ช านาญเนาว์ 
2.ขนาด กว้าง 1.00 เมตร x ยาว 
1.00  เมตร จ านวน 1 จดุ จ านวน 8 
ท่อนคู่ รวม 16 ท่อน 

- - - - 34,400 ร้อยละของ
ประชาชนมีความพึง
พอใจ และไม่ท าให้
เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

- ท าให้การระบายน้ า
เกิดความสะดวก  
มิให้เกิดน้ าท่วมขังใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจร คสล. 
หมู่ที่ 14 
 

- เพื่อท าให้ประชาชน
มีความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จากสามแยกบ้านนันทนา  
ปลายแก่น ถึง หลังบ้านนาย 
หมึก แสนเดช 
2.ขนาด กว้าง 3 เมตร x ยาว 100 
เมตร x 0.15 เมตร 

- - - - 165,000 
(100 ม.) 

ร้อยละของ
ประชาชนเดินทางได้
สะดวก และมีความ
พึงพอใจ และมี
อุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

162 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าคลอง
พะไล (ภายใน
ต้าบล)) 

- เพื่อป้องกันประชาชนใน
เขตต้าบลชุมแสงที่จะไดร้ับ
ความเดือนร้อนในปญัหา
และเพื่อต้องการระบายน ้า
ให้สะดวก  ซึ่งช่วยป้องกัน
น ้าท่วมและเพื่อให้ถนนไม่
ขาดการจราจรขนส่งได้
สะดวก  

มีวัสดุอุปกรณ์การ
ก่อสร้างปรับปรุงท่อ
ระบายน ้าสายคลองพะไล
(ภายในต้าบล) พร้อมท่อ
ระบายน ้าขนาดต่าง ๆ 

- ๙๗,๐๐๐ ๙๗,๐๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวนตาม
เป้าหมาย 
พร้อมวางท่อ 
 

- ประชาชนในเขตต้าบลชุมแสง
ไม่ได้รับความเดือดร้อน  ได้วัสดุ
อุปกรณ์การจัดท้าท่อระบายน ้า  
พร้อมมีท่อระบายน ้า  และมี
อุปกรณ์การป้องกันน ้าท่วมอีก
ทั งมีการวางท่อเพื่อไม่ให้ถนน
ขาดจากน ้าไหลผ่านได้เป็นอย่าง
ดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

163 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.
ส.ล. (ภายใน
หมู่บ้าน)  
หมู่ ๖  บ้านโคก
กระสังข ็

- เพื่อป้องกันประชาชน
(ภายในหมู่บ้าน)หมู่ที่ ๖ 
บ้านโคกกระสังข์ ที่จะได้รับ
ความเดือนร้อนในปญัหา
และเพื่อต้องการระบายน ้า
ให้สะดวก  ซึ่งช่วยป้องกัน
น ้าท่วมและเพื่อให้ถนนไม่
ขาดการจราจรขนส่งได้
สะดวก 

ท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. 
(ชนิดไม่มผีนังหน้าท่อ)  
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระสังข์ 
ต. ชุมแสง อ. นางรอง จ. 
บุรีรัมย์  ขนาด ศก. 
๐.๖๐  เมตร  ๑ – ๐.๖๐ 
X ๑.๐๐ X ๖  ท่อน  
จ้านวน  ๒  แห่ง 

- ๑๒,๐๐๐   ๑๒,๐๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวนตาม
เป้าหมาย
จ้านวน  ๒ 
แห่ง  
 

- ประชาชน (ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ ๖ บ้านโคกกระสังข์ ไม่ได้
รับความเดือดร้อน  ได้วัสดุ
อุปกรณ์การจัดท้าท่อระบายน ้า  
พร้อมมีท่อระบายน ้า  และมี
อุปกรณ์การป้องกันน ้าท่วมอีก
ทั งมีการวางท่อเพื่อไม่ให้ถนน
ขาดจากน ้าไหลผ่านได้เป็นอย่าง
ดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

164 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. (ภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ ๗ 
บ้านเสลา 

- เพื่อป้องกันประชาชน
(ภายในหมู่บ้าน) หมู่ ๗  
บ้านเสลา ที่จะได้รับความ
เดือนร้อนในปัญหาและ
เพื่อต้องการระบายน ้าให้
สะดวก  ซึ่งช่วยป้องกันน ้า
ท่วมและเพื่อให้ถนนไม่
ขาดการจราจรขนส่งได้
สะดวก 

ท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. 
(ชนิดไม่มผีนังหน้าท่อ)  
หมู่ ๗ บ้านเสลา 
ต. ชุมแสง อ. นางรอง  
จ. บุรีรัมย์  ขนาด ศก. 
๐.๘๐  เมตร  ๑ – ๐.๘๐ 
X ๑.๐๐ X ๗  ท่อน 
พร้อมพนังหน้าท่อ  ค.ส.ล. 
ทั ง ๒  ด้าน 

- ๒๔,๕๐๐ ๒๔,๕๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวนตาม
เป้าหมาย 
พร้อมพนังหน้า
ท่อทั ง ๒ ด้าน 
 

- ประชาชน (ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ ๗ บ้านเสลาไมไ่ดร้ับความ
เดือดร้อน  ได้วัสดุอุปกรณ์การ
จัดท้าท่อระบายน า้  พร้อมมีท่อ
ระบายน ้า  และมีอุปกรณ์การ
ป้องกันน ้าท่วมอีกทั งมีการวาง
ท่อเพื่อไม่ให้ถนนขาดจากน ้า
ไหลผ่านได้เป็นอย่างดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

165 จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. (ภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ ๑๐ 
บ้านโคกกลาง 

- เพื่อป้องกันประชาชน
(ภายในหมู่บ้าน)หมู่ที่ ๑๐ 
บ้านโคกกลาง ที่จะได้รบั
ความเดือนร้อนในปญัหา
และเพื่อต้องการระบายน ้า
ให้สะดวก  ซึ่งช่วยป้องกัน
น ้าท่วมและเพื่อให้ถนนไม่
ขาดการจราจรขนส่งได้
สะดวก 

ท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. 
(ชนิดไม่มผีนังหน้าท่อ)  
หมู่ที ่๑๐ บ้านโคกกลาง 
ต. ชุมแสง อ. นางรอง จ. 
บุรีรัมย์  ขนาด ศก. ๐.๖๐  
เมตร  ๐.๖๐ X ๑.๐๐ X 
๑๒  ท่อน  จ้านวน  ๑  
แห่ง 

- ๓๔,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวน ๑๒ 
ท่อน ตาม
เป้าหมาย
จ้านวน  ๑ แห่ง  

- ประชาชน (ภายในหมู่บ้าน) หมู่
ที่ ๑๐ บ้านโคกกลาง  ไมไ่ด้รบั
ความเดือดร้อน  ได้วสัดุอุปกรณ์
การจัดท้าท่อระบายน ้า  พร้อมมี
ท่อระบายน ้า  และมีอุปกรณ์การ
ป้องกันน ้าท่วมอีกทั งมีการวางท่อ
เพื่อไม่ให้ถนนขาดจากน า้ไหลผ่าน
ได้เป็นอยา่งดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
 



90 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

166 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.
ส.ล. (ภายใน
หมู่บ้าน)  
หมู่ ๑๑ บ้าน
หนองเจริญสุข 

- เพื่อป้องกัน
ประชาชน(ภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านหนองเจริญสุข  
ที่จะไดร้ับความ
เดือนร้อนในปัญหา
และเพื่อต้องการ
ระบายน ้าใหส้ะดวก  
ซึ่งช่วยป้องกันน ้า
ท่วมและเพื่อให้ถนน
ไม่ขาดการจราจร
ขนส่งไดส้ะดวก 

ท่อระบายน ้า  ค.ส.ล. 
(ชนิดไม่มผีนังหน้าท่อ)  
หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนอง
เจริญสุข  ต. ชุมแสง  
อ. นางรอง จ. บุรีรัมย์  
ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร 
๒ - ๐.๘๐ X ๑.๐๐ X 
๑๔ ท่อน พร้อมผนังท่อ 
ค.ส.ล.ทั ง ๒ ด้าน 
จ้านวน ๑ แห่ง   และ
ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร 
๑ - ๐.๖๐ X ๑.๐๐ X 
๑๒  ท่อน พร้อมผนังท่อ 
ค.ส.ล.ทั ง ๒ ด้าน 
จ้านวน  ๒  แห่ง รวม ๓ 
แห่ง 

- ๘๑,๕๐๐ ๘๑,๕๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวนตาม
เป้าหมายจ้านวน  
๓ แห่ง พร้อม
ผนังท่อค.ส.ล.ทั ง 
๒ ด้าน 
 

- ประชาชน(ภายใน
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๑๑ บ้าน
หนองเจริญสุข  ไมไ่ด้รับ
ความเดือดร้อน  ได้วสัดุ
อุปกรณ์การจัดท้าท่อ
ระบายน ้า  พร้อมมีท่อ
ระบายน ้า  และมี
อุปกรณ์การป้องกันน ้า
ท่วมอีกทั งมีการวางท่อ
เพื่อไม่ให้ถนนขาดจาก
น ้าไหลผ่านได้เป็นอยา่ง
ดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

167 จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
ปรับปรุงท่อ
ระบายน ้า ค.
ส.ล. (ภายใน
หมู่บ้าน)  
หมู่ ๑๒ บ้าน
หนองโพธิ ์

- เพื่อป้องกัน
ประชาชน
(ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
หนองโพธิ์  ท่ีจะ
ได้รับความเดือน
ร้อนในปัญหา
และเพื่อต้องการ
ระบายน ้าให้
สะดวก  ซึ่งช่วย
ป้องกันน ้าท่วม
และเพื่อให้ถนน
ไม่ขาด
การจราจรขนส่ง
ได้สะดวก 

ท่อระบายน ้า  
ค.ส.ล. (ชนิดไม่มี
ผนังหน้าท่อ)  
หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
หนองโพธิ์  ต. 
ชุมแสง อ. 
นางรอง จ. 
บุรีรัมย์  ขนาด 
ศก. ๐.๔๐ X 
๑.๐๐ X ๕  
ท่อน  จ้านวน  
๓  แห่ง  วางท่อ
ขนาด ศก. 
๐.๔๐ X ๑.๐๐ 
X ๕  ท่อน  
จ้านวน  ๑  แห่ง 
รวม  ๔  แห่ง 

- ๑๒,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ - - ได้มีท่อตาม
ขนาดและ
จ้านวนตาม
เป้าหมาย
จ้านวน  ๔ 
แห่ง พร้อม
วางท่อ 
 

- ประชาชน
(ภายในหมู่บ้าน) 
หมู่ที่ ๑๒ บ้าน
หนองโพธิ์  ไม่ได้
รับความเดือดร้อน  
ได้วัสดุอุปกรณ์การ
จัดท้าท่อระบายน า้  
พร้อมมีท่อระบาย
น ้า  และมีอุปกรณ์
การป้องกันน ้าท่วม
อีกทั งมีการวางท่อ
เพื่อไม่ให้ถนนขาด
จากน ้าไหลผ่านได้
เป็นอย่างดีเยี่ยม 

กองช่าง 
 (งานกอง

ช่าง) 

รวม 167  โครงการ - - ๙,๖๔๖,๐๐๐ 16,198,700 24,900,650 ๓๓,๐๔๖,๔๕๐ 8,006,150 - -   - 
 

/รายละเอียด.. 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบรุีรัมย์ 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวดัที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดับุรรีัมย์ที่  ๒  การพฒันาการทอ่งเที่ยว 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู ่  
                    ๑.2  แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วดั
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับภัย
และป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจ
ความหมายของภัยและภัยพิบัติ
และผลกระทบต่อชุมชนได้ 

ประชาชนท่ีมีความสนใจท้ัง 
๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม
โครงการ 

-น าความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับใน
การฝึกอบรมไปปรับใช้เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับภัย
ต่างๆที่จะเกิดขึ้น 

ส านักปลัด 
อบต. 
(งาน

ป้องกันฯ) 
2 โครงการป้องกัน

อุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

ตั งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่  ๒ จุด  
1.หน้า.อบต.ชุมแสง 
2.สี่แยกสี่แยกบ้านหนอง
เจริญสุข 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จุดบริการ
ประชาชน 
 ๒  จุด 

-ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ส้านักปลัด
อบต. 
(งาน

ป้องกันฯ) 

3 โครงการป้องกัน
อุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่วงเทศ
สงกรานต์ 

-เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและบริการ
ประชาชนช่างเทศกาลวัน
สงกรานต์ 

ตั งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลวันสงกรานต์ ๒ จุด 
1.หน้า.อบต.ชุมแสง 
2.สี่แยกบ้านหนองเจริญสุข 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จุดบริการ
ประชาชน 
๒  จุด 

-ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 

ส้านักปลัด
อบต. 
(งาน

ป้องกันฯ) 
4 โครงการฝึกอบรม

ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนได้รับการทบทวนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร) ต าบล
ชุมแสง 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม
โครงการ 

-เพื่อเพิ่มศักยภาพของ อปพร. 
ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถช่วยเหลือป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
อบต. 
(งาน

ป้องกันฯ) 

5 โครงการซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในพื้นท่ีต าบล
ชุมแสง 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้มีความรู้
เกี่ยวกับอัคคีภัย 

ประชาชนท่ีมีความสนใจท้ัง 
๑๔ หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง/อปพร. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม
โครงการ 

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกัน มีทักษะและความพร้อม
สามารถน าไปใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ 
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย 

ส านักปลัด 
อบต. 
(งาน

ป้องกันฯ) 
รวม 5 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    ๑.๑  แผนงาน สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการลด คัด 
แยก ขยะต้นทาง
หมู่บ้านต้นแบบ 

เพื่อปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะให้ถูก
วิธี 

ก านันต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชน ทั้ง ๑๔ 
หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม
โครงการ 

มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการคดั แยกขยะ 
อย่างถูกวิธี และสามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้แก่ประชาชนใน
เขตต าบลชุมแสง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษของยา
เสพติด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนห่างไกลจากยา
เสพติดภายในชุมชนของ
ตนเองและสังคมภายนอก
และสามารถปฏิบัตตินให้
ห่างไกลยาเสพติดได ้

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ให้แก่ประชาชนในต าบล
ชุมแสง 

เพื่อจัดซื้อทรายอะเบท 
ป้องกันการแพร่พันธุ์
ยุงลาย 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของ
ประชาชน
พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบลชุมแสงมี
ทรายอะเบท ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกและป้องกัน
ยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ยุงลาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ต าบลและการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 

ก านันต าบล/ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชน ทั้ง ๑๔ 
หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าละ 
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุขฯ 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    ๑.๑  แผนงาน สาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุขมลู
ฐาน และแก้ไขปญัหางาน
สาธารณสุขด้านต่างๆ ในเขต
ต าบลชุมแสง ได้ด าเนินตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณให้
หมู่บ้านในในเขตต าบล
ชุมแสง ท้ัง 14 
หมู่บ้านๆละ 20,000 
บาท 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ทั้ง 14 
หมู่บ้าน 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการดา้น
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง มีสุขภาพและ
อนามัยที่ด ี

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิให้แก่ประชาชน 

อุดหนุนให้อ าเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
ครั้ง/ป ี

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิให้แก่
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการอุดหนุน
กิจการของกิ่ง
กาชาดระดับ
อ าเภอ   

เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือผู้
ได้รับความเดือดร้อน  
ผู้ด้อยโอกาสได้ทันท่วงท ี

อุดหนุนกิจการกิ่งกาชาด
อ าเภอนางรอง  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ๑๐0,๐๐๐ ๑ 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนช่วยเหลือผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสตาม
นโยบายกิ่งกาชาดที่
ได้รับมอบหมาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการอุดหนุน
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์   

เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจสาธารณกุศล 

อุดหนุนเหลา่กาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑ 
ครั้ง/ป ี

ประชาชนไดร้ับสา
ธารณกุศลตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมัย ์

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 8 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - -   - 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว  
                    ๑.๑  แผนงานการศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กมีโอกาส
แสดงออกตาม
ความสามารถของ
ตนเองในเชิง
สร้างสรรค ์

ได้จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติและมี
งบประมาณ
ด้าเนินการ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จัดปีละ ๑ ครั ง ร้อย
ละจ้านวนของ
ผู้เข้าร่วม 

เด็กๆได้มโีอกาส
แสดงออกตาม
ความสามารถของตนเอง
ในเชิงสร้างสรรค ์

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการ กิน กอด 
เล่น เล่า 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทั ง ๔ ด้านให้มี
ความเหมาะสมตามวัย 

จัดกิจกรรมให้เด็กเล็ก
ได้มีพัฒนาการครบทั ง 
๔ ด้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 
อารมณ์ – จิตใจ 
สังคมและสติปัญญา
ตามวัย 

จัดกิจกรรมให้เด็กเล็กไดม้ี
พัฒนาการครบทั ง ๔ ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการวันแม่
แห่งชาติ ของ 
ศพด.อบต.ชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออก
ถึงความกตัญญูกตเวที
ต่อมารดาผู้ให้ก้าเนิด 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้
ระลึกถึงพระคุณของ
แม่ผู้ให้ก้าเนดิและ
แสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดา 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จัดปีละ ๑ ครั ง  
ร้อยละจ้านวนของ
ผู้เข้าร่วม 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อมารดาผู้ให้
ก้าเนิด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ.  ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2  ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว  
                    ๑.๑  แผนงานการศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการ
พัฒนาการสมวัย
สุขภาพฟันด ี

เพื่อส่งเสริมให้เด็กไดเ้ข้าใจ
และรูจ้ักการแปรงฟันท่ีถูก
วิธี 

ส่งเสริมให้เด็กเล็กไดร้ับ
บริการทางทันตกรรมและรูจ้ัก
วิธีการป้องกัน รักษาฟันให้
สะอาด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ตรวจฟัน ปีละ 
๑ ครั ง  

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เข้าใจและรู้จักการแปรง
ฟันที่ถูกวิธ ีและปลูกฝัง
พฤติกรรมใหเ้ด็กรักษา
สุขภาพฟันท่ีด ี

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อต่างๆในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้ความรู้คร/ูผู้ปกครองและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กใหรู้้
และเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ครูผู้ปกครอง/ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับเด็กรู้และเข้า
โรคตดิต่อชนิด
ต่างๆ 

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อต่างๆในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการหนูน้อย
พัฒนาการสมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการสมวัยครบทั ง ๔ 
ด้าน 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการครบทั ง 
๔ ด้าน ตามวัยอันควรและ
พัฒนาตนเองให้เก่ง ดี มีสุข 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เด็กก่อนวัยเรยีน
ของศพด.อบต.
ชุมแสง 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัยครบทั ง ๔ ด้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการหนไูม่
จมน ้าแน่ถ้า
ช่วยกันดูแล 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนศพด.
อบต.ชุมแสง ครู ผู้ปกครอง
และผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การช่วยเหลือคนจมน ้า 

เพื่อให้ ครู ผู้ปกครองและผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการช่วยเหลือคน
จมน ้าการปฐมพยาบาล
เบื องต้น 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ้านวนผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

สามารถน้าความรู้ที่ได้
ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและ
ตระหนักถึงวิธีการ
ป้องกันและการปฏบิัติ
ตัวขณะเกิดการจมน ้า 

กอง
การศึกษาฯ 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ.  ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว  
                    ๑.๑  แผนงานการศึกษาฯ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

8 โครงการสายสัมพันธ์
บัณฑิตน้อย 

เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
พัฒนาการทั ง ๔ ด้านและ
ส่งเสริมให้ก้าลังใจ
นักเรียนท่ีจบการศึกษา 

ผู้เรยีนที่จบการศึกษา
แต่ละปไีดเ้ข้ารับ
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ นต่อไป 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กนักเรยีน
ศพด.อบต. 
ชุมแสง 

ผู้เรยีนที่จบการศึกษาแต่
ละปีได้เข้ารับการศึกษา
ในระดับที่สูงขึ นต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการจดัรถ – 
รับส่งนักเรยีน ศพด.
อบต.ชุมแสง 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมีความ
สะดวกและปลอดภยัใน
การเดินทางมาเรียนที่
ศพด.อบต.ชุมแสง 

นักเรียนในศพด.อบต.
ชุมแสง ได้เข้ารับ
การศึกษาตามวัย
เหมาะสมและมคีวาม
สะดวกในการเดินทาง
มาเรียน 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ เด็กก่อนวัยเรยีน
ของศพด.อบต.
ชุมแสงและ
ผู้ปกครองมี
ความพอใจ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินทาง
มาเรียนท่ีศพด.อบต.
ชุมแสง 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการอาหารเสรมิ 
(นม) โรงเรียนเด็ก
ก่อนวัยเรียนเด็ก
อนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนศพด.
อบต.ชุมแสง และนักเรียน
ตั งแต่ชั นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของ
โรงเรียนสังกัด สพฐ.มีนม
ดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
และมีคณุค่าทาง
โภชนาการ 

นักเรียนศพด.อบต.
ชุมแสง และนักเรียน
ตั งแต่ชั นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ของโรงเรียน สพฐ.มี
นมดื่มทุกวันท้าการ
และวันหยดุปี
การศึกษาละ ๒๖๐ วัน 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ นักเรียนศพด.
อบต.ชุมแสง
และนักเรียนชั น
อนุบาลถึง 
ประถมศึกษาปีท่ี 
๖ ของโรงเรียน
สพฐ.มีนมดื่มทุก
วันท้าการ 

นักเรียนศพด.อบต.
ชุมแสง และนักเรียน
ตั งแต่ชั นอนุบาลถึง
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของ
โรงเรียนสพฐ.มีนมดื่ม
ทุกวันท้าการและ
วันหยุดปีการศึกษาละ 
๒๖๐ วัน 

กอง
การศึกษาฯ 

 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว  
                    ๑.๑  แผนงานการศึกษาฯ                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

11 โครงการจดัรถรบั-ส่ง
นักเรียนศพด. 
อบต.ชุมแสง 

เพื่อช่วยเหลือนักเรยีนที่
ด้อยโอกาสไดร้ับความ
สะดวกและปลอดภยัในการ
เดินทางมาศึกษาทีศ่พด. 

ช่วยเหลือนักเรยีนที่
ด้อยโอกาสในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง  
ทั้ง 14 หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของเด็ก
นักเรียน
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการจดัซื้อสื่อการ
เรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็กให้กับ
เด็กนักเรยีน ศพด.
อบต.ชุมแสง 

เพื่อให้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่หลากหลายและ
เพียงพอมีการพัฒนาการ
ตามวัย 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ 
 

๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ร้อยละ
ของเด็ก
นักเรียน
พึงพอใจ 

เด็กนักเรยีนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง 

กอง
การศึกษาฯ 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอนในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 

เด็กปฐมวัย(อาย2ุ-
5ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ชุมแสง 

180,200 180,200 180,200 180,200 180,200 จ านวน
เด็ก
นักเรียน
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
ชุมแสง มีอุปกรณ์การเรียน
ที่เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนเป็นค่า
หนังสือเรียนในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 

เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-
5ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

จ านวน
เด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
หนังสือเรียน และได้รับ
การพัฒนาให้มีพัฒนาการ
ที่เหมาะสมสมตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว  
                    ๑.๑  แผนงานการศึกษาฯ                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีนในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-
5ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

11,000 
 

จ านวน
เด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ชุมแสง มีอุปกรณ์
การเรยีนที่เพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

16 
 

 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีนการ
จัดการศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-
5ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

16,500 
 
 

 

16,500 
 
 

 

16,500 
 
 

 

16,500 
 
 

 

16,500 
 
 

 

จ านวน
เด็ก
ปฐมวัย 

มีเครื่องแบบนักเรียนใส่
เพื่อเป็นสัญลักษณ์และ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กอง
การศึกษาฯ 

17 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 

สนับสนุนเป็นค่า
กิจกรรมผู้เรียนในการจดั
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัย(อาย3ุ-
5ปี)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
ชุมแสง 

23,650 
 

23,650 
 

23,650  23,650 
 

23,650 
 

จ านวน
เด็ก
ปฐมวัย 

ได้รับการพัฒนาผูเ้รียน
ให้มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษาฯ 

18 อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน  

เพื่อสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนช่วงช้ันเด็กเล็ก
ถึงช้ัน ป.6 ในเขตพื้นท่ี 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน ให้กับ 
โรงเรียน ในพ้ืนท่ี 
จ านวน 3 โรงเรียน 

1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 1,476,000 จ านวน
เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ประทานอาหารที่
ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 18  โครงการ - - ๓,๑๑๘,๓๕๐ ๓,๑๑๘,๓๕๐ ๓,๑๑๘,๓๕๐ ๓,๑๑๘,๓๕๐ ๓,๑๑๘,๓๕๐ - - - 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ.  ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และการท่องเท่ียว   
                    ๑.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายใช้เวลาให้เกดิ
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพตดิ 

เพื่อจัดงานแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดของต้าบล
ชุมแสง 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จัดปีละ ๑ 
ครั ง ร้อยละ
จ้านวนของ
ผู้เข้าร่วม 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ทั่วไปในเขตต้าบลชุมแสง
ได้ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต้ายเสพตดิ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการวัน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริม รักษา
วัฒนธรรมประเพณีวัน
เข้าพรรษาเนื่องในวัน
ส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
ต่อไป 

เพื่อจัดงานวันเข้าพรรษา
และวันส้าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในเขต
ต้าบลชุมแสง 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการปี
ละ ๑ ครั ง
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

ประชาชนและพุทธ
ศาสนานิกชนในเขตต้าบล
ชุมแสงไดร้่วมกันส่งเสรมิ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์ให้
คงอยู่คู่กับสังคมต่อไป 

จัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์เพื่อสรงน ้าพระ 
รดน ้าขอพรผู้สูงอายุ และ
จัดกิจกรรมการละเล่น
กีฬาพื นบ้านชนิดต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จัดโครงการปี
ละ ๑ ครั ง
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

ได้สรงน ้าพระ รดน ้าขอพร
ผู้สูงอายุเพื่อแสดงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุและ
รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดี
งานของไทยให้คงอยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนการจัดงาน
ประเพณีขึ นเขา
พนมรุ้ง 

เพื่อส่งเสริม รักษา
วัฒนธรรมประเพณีขึ น
เขาพนมรุ้งให้คงอยู่
ต่อไป 

อุดหนุนให้จังหวัดบุรรีัมย ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดโครงการปี
ละ ๑ ครั ง
ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมงาน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ได้รักษาวัฒนธรรมไว้ให้คง
อยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 4  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - -   - 
 

แบบ ผ.  ๐2 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชมุชน   
                    ๑.๑  แผนงานสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานรับ

ผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบ้ียยัง
ชีพผู้สูงอายุที่มี
อายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป 

ผู้สูงอายุได้รับเงินตามแบบขั้นบันไดที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย
หลักเกณฑก์ารจ่ายเงินเบียยังชพีผู้สงูอายุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 

6,694,000 6,694,000 6,694,000 6,694,000 6,694,000 ร้อยละ
ของ
ผู้สูงอายุ
มีความ
พึงพอใจ 

ผู้สูงอายุได้รับเงิน
ตามประกาศ
บัญชีรายชื่อผู้มี
สิทธไิด้รับเงิน
เบี ยยังชีพของ
ผู้สูงอาย ุ

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 เบี ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อจจ่ายเป็นเงิน
เบี ยความพกิาร
ให้แก่คนพกิารที่
มีบัตรประจ้าตัว
คนพิการที่มีสิทธิ์
ตามหลักเกณฑท์ี่
ก้าหนด 

ผู้พิการทีแ่สดงความจ านงโดยการขอขึ้น
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2553 และ
แกไ้ขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 2,448,000 ร้อยละ
ของผู้
พิการมี
ความพึง
พอใจ 

ผู้พิการได้รับเงิน
เบี ยความพกิาร
ตามสิทธิและ
หลักเกณฑท์ี่
ก้าหนด 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 เบี ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจจ่ายเป็นเงิน
เบี ยผู้ป่วยเอดสท์ี่
แพทย์ได้รับรอง
และวินิจฉัย 

ผู้ป่วยเอดสท์ีแ่พทย์ได้รับรองและวนิิจฉัยแล้ว 
มีความเป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูกทอดทิ้ง ไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชพีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2548 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ
ของ
ผู้ป่วย
เอดส์มี
ความพึง
พอใจ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เงินสงเคราะห์
เบี ยยังชีพตาม
หลักเกณฑท์ี่
ก้าหนดและมี
ชีวิตที่ดขีึ น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม 3  โครงการ - - 9,250,000 9,250,000 9,250,000 9,250,000 9,250,000 - -   - 

แบบ ผ. ๐2 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                    ๑.2  แผนงาน ส่งเสริมการเกษตร    
           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 
“ท้องถิ่นไทย สร้าง
ป่า รักน้ า” 

เพื่อปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้แก่ประชาชนใน
เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ 
ปลูก 3 อย่าง ประโยชน์ 
4 อย่าง 

พื้นที่สาธารณะ ทั้ง ๑๔ 
หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลด
โลกร้อนและสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนอนุรักษ์
แหล่งน้ าและป่าไม ้

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

2 ปลูกหญ้าแฝกอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
ป้องกันการพังทลายของ
หน้าดินตามรอย
พระราชด าร ิ

ประชาชน ทั้ง ๑๔ 
หมู่บ้านในเขตต าบล
ชุมแสง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ปลูกจิตส านึกให้กับ
ประชาชนในการ
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
รักษาหน้าดิน 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

 

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐2 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
                    ๑.๑  แผนงาน ส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ  ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท)  

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 สนับสนุนศูนย์
เครือข่ายการ
ผลิตผัก
ปลอดภัย 

  - เพื่อให้กลุ่มผู้
ปลูกผักปลอดภยัมี
การผลิตผักท่ี
ปลอดภัยได้
มาตรฐาน GAP 

1 กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของสมาชิก
กลุ่มได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
GAP 

กลุ่มมสีินค้าเกษตรที่ได้
รับรองมาตรฐาน 

งานวิชาการเกษตร 
อปท. 
กรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

2 การอบรม
เกษตรกรข้าว
อินทรีย์ 

 - เพื่อผลิตข้าว
ปลอดสารพิษเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 -เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลติ 

1 กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
รับรองระบบการ 
ผลิตขา้วอินทรีย ์

  - เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการจ าหน่าย
ข้าวอินทรีย์ 

สนง.เกษตรจังหวัด, 
อปท. 
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
พด. 
ศูนย์วิจัยข้าว นม. 

3 แปลงต้นแบบ
ลดต้นทุนการ
ผลิตขา้ว 

- เพื่อให้มีแปลง
ต้นแบบด้านการลด
ต้นทุนการผลิตข้าว 

1 จุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีแปลงต้นแบบ 
ด้านการลดต้นทุน 
การผลิตข้าว 1 จุด 

มีแปลงเรยีนรู้ดา้นการ
ลดต้นทุนการผลิตข้าว 

งานวิชาการเกษตร  
อปท.กรมส่งเสริม
การเกษตร 
สถานีพัฒนาที่ดิน บร. 
กรมการข้าว 

4 ส่งเสริมการ
ผลิตขา้วให้
ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน 
GAP 

 - สินค้าได้
มาตรฐานปลอดภัย
ไม่มสีารพิษตกค้าง
เกินมาตรฐาน
ก าหนด 

เกษตรกร 
50 ราย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ 
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม 
โครงการได้รบัการ
รับรองมาตรฐาน 
GAP 

  - สามารถเพิ่มมลูค่า
ผลผลติข้าว 
 - เกษตรกรสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตได้ใน
ราคาที่สูงกว่า 

สนง.เกษตรจังหวัด, 
อปท. 
สนง.เกษตรจังหวัด,  
สนง.เกษตรอ าเภอ, 
พด.,ศูนย์วิจัยข้าว นม. 

 

แบบ ผ. ๐2 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
                    ๑.๑  แผนงาน ส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท)  

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
บ ารุงดิน 

- เพื่อเพ่ิมอินทรียวัตถุ
ให้แก่ดิน 
 - ลดต้นทุนการผลติ
ข้าว 
 - ลดภาวะโลกร้อน
โดยการไถกลบฟาง
ข้าว 

เกษตรกร 
50 ราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีการไถ
กลบฟางข้าว 
และปลูกพืชปุ๋ยสด 

-มีการปรับปรุงบ ารุง
ดิน เพิ่มอินทรียวัตถ ุ
เหมาะสมต่อการ
ปลูกข้าว 

สถานีพัฒนา
ที่ดิน 
สนง.เกษตร
จังหวัด, อปท. 
สนง.เกษตร
อ าเภอ 

6 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหม่อนผลสด 
และแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากหม่อน
และไหม 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกให้แก่
เกษตรกรหลังฤดูการ
ท านา 

เกษตรกร 
30 ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถ 
ในการปลูกหม่อน 
 

เกษตรกรมีอาชีพ
ทางเลือกที ่
สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

อปท., สนง.
เกษตรจังหวัด 
สนง.เกษตร
อ าเภอ, 
หม่อนไหม 

7 โครงการแปรรูป
ผลผลติทาง
การเกษตร 

- เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ทางเลือกให้แก่
เกษตรกรหลังฤดูการ
ท านา 

เกษตรกร 
30 ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิหลังฤดูการ 
ท านา 

เกษตรกรมีอาชีพ
ทางเลือกที ่
สร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน 

อปท., สนง.
เกษตรจังหวัด 
สนง.เกษตร
อ าเภอ 

 
 
 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 1 ด้านสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
                    ๑.๑  แผนงาน ส่งเสริมการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท)  

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

10 โครงการ
ฝึกอบรม
เกษตรกรเพื่อ
ทักษะการผลิต
เมลด็พันธ์ุพืช 

- เพื่อให้มี
เครือข่ายการผลิต
เมลด็พันธ์ุพืช และ
มีเมล็ดพันธ์ุดีราคา
ถูก 

เกษตรกร 
30 ราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เกษตรกร
ความรู้ในการ
ผลิตเมล็ดพันธ์ุ
ที่ถูกวิธ ี

มีเมล็ดพันธ์ุ
ดี จ าหน่าย
ในราคาที่ถูก 

อปท., สนง.เกษตร
จังหวัด 
สนง.เกษตรอ าเภอ 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 

11 โครงการจดัเก็บ
พืชผลทางการ
เกษตร (แก้มลิง) 

- เพื่อสถาบัน
เกษตรกรมีแหล่ง
รวบรวมผลผลติ
ทางการเกษตร
เพื่อรอการ
จ าหน่ายในราคา
เป็นธรรม 

1 กลุ่ม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สถาบัน
เกษตรกรมี
แหล่งรวบรวม
ผลผลติ 1 จุด 

เกษตรกรได้
จ าหน่าย
ผลผลติใน
ราคาที่เป็น
ธรรม 

อปท., สนง.เกษตร
จังหวัด 
สนง.เกษตรอ าเภอ 
ส านักงานส่งเสริม
สหกรณ ์
พานิชย์จังหวัด 

12 โครงการ
ฝึกอบรม
เกษตรกรด้าน
การขยายพันธ์ุ
พืช 

- เพื่อให้เกษตรกร
สามารถขยายพันธ์ุ
พืชมาจ าหน่าย
สร้างรายได้แก่
ตนเอง 

เกษตรกร 
30 ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
เกษตรกรมี
ทักษะการ
ขยายพันธุ์พืช 

เกษตรกรมี
อาชีพเสริม
จากการ
ขยายพันธุ์
พืชจ าหน่าย 

อปท., สนง.เกษตร
จังหวัด 
สนง.เกษตรอ าเภอ 
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 

รวม   12  โครงการ - - 2,455,000 2,455,000 2,455,000 2,455,000 2,455,000 - - - 
 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการบริหาร 
                    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการประชาคม
หมู่บ้าน 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบว่า
ด้วยการจดัท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2549 และ
ทบทวนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมาย 

เพื่อให้มีการน าเสนอ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
และความต้องการของ
ประชาชน เพื่อจักได้น า
ข้อมูลหรือปัญหาไป
ก าหนดโครงการ/
กิจกรรมทั้ง 14 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนของท้องถิ่นและการ
หาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  มาใช้ในการจัดท า
โครงการ/กิจกรรม 

ส านักปลดั 
อบต. 

2 โครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้แก่
บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง 

-เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนา
ตนเอง น าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภา /พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง 
อบต.ชุมแสง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 
 

-ท าให้บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติ
ในองค์กร ตลอดจนสามารถ
น าไปปฏิบตัิจริงได้และงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น 

ส านักปลดั 
อบต. 

3 โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย 

-เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

คณะผู้บริหาร/สามชิก
สภาฯ/พนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง/
ผู้น าชุมชน/ประชาชนใน
เขตต าบลชุมแสง ท้ัง 
14 หมู่บ้าน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

-ประชาชนท่ีผ่านการอบรมน า
องค์ความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับจากการโครงการ ไป
ขยายผลหรือเผยแพรต่่อใน
ครอบครัว ชุมชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

 

แบบ ผ. 02 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการบริหาร  
                    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวชี้วัด
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วย 

งานรับผิด 
ชอบ 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจ
และหน้าท่ี 

-เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บรหิาร 
สมาชิกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล พนักงาน ลูกจ้าง ใน
สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง 

คณะผู้บริหาร/พนักงาน
ส่วนต าบล/พนักงานจ้าง 
อบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม 

-ท าให้มีความรู้มคีวาม
เข้าใจ ทักษะต่างๆ 
และทัศนคติทีด่ี น า
ความรู้ประสบการณ์
จากการอบรมและ
ศึกษาดูงานไปพัฒนา
ตนเองและองค์กร 

ทุกส่วน
ราชการ 

5 โครงการยกย่อง
พนักงานส่วนต าบล 
ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน
ดีเด่น 

-เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
คุณธรรมของข้าราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการส่งเสริมคณุธรรม
แห่งชาติ   พ.ศ. 2550 

เพื่อยกย่องข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ผู้
ประพฤติปฏบิัติตาม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยา
ข้าราชการ ให้มีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ความรู้และทัศนคติ
ประพฤติปฏบิัติตาม
กรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรม 
จริยธรรมและ
พฤติกรรมที่พึงละเว้น
ของหน่วยงานของตน 

ส านักปลดั 
อบต. 

6 โครงการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ประชาชน 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการ
งานต่าง ๆ 

มีการอ านวยความสะดวก
ในการเชิงรุกเพื่อบริการ
ประชาชนบริการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึง
พอใจ 

มีการจัดท าช่องทาง
การสื่อสารเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

ส านักปลดั 
อบต. 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ.  ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 2 ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 1 ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการบริหาร  
                    ๑.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

7 โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการจดังาน
พระราชพิธีและงานรัฐ
พิธี 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการจัดงานพระราชพิธี
และงานรัฐพิธี ต่างๆ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้อ าเภอนางรอง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ได้แสดงความ
จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลดั 
อบต. 

8 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษี 

-เพื่อพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1.สามารถจดัเก็บภาษี 
และค่าธรรมเนียมได้
อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได ้

150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนพึง

พอใจ 

ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการและ
การพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง 

กองคลัง 

9 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ของ อปท. ในอ าเภอ
นางรอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานท่ีกลางในการ
ประสานงานการช่วยเหลือ
ประชาชนและกฎหมาย 
ระเบียบ ฯลฯ 

อุดหนุนงบประมาณ
ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทรโยง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1ครั้ง/ป ี ประชาชนไดร้ับการ
ดูแลและช่วยแหลือ
ได้อย่างรวดเร็วทัน

ต่อเหตุการณ ์

กองคลัง 

รวม 9  โครงการ - - 405,๐๐๐ 465,000 465,000 465,000 465,000 - -   - 
 

แบบ ผ.  ๐2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC หมู่ 
๙ ต าบลชุมแสง และ 
ต าบลสะเดา(จากสาม
แยกทางเข้าบ้านหนอง
ปรือ ม.๙  ถึง  สาม
แยกหน้าโรงเรียนบ้าน
หนองพลวง ต าบล
สะเดา อ. นางรอง  
จ. บุรีรัมย ์

- เพื่อท าให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจร และ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
หมู่ ๙ ต าบล
ชุมแสง และ 
ต าบลสะเดา 
ขนาด ๖.๐๐ × 
๓,๐๐๐× ๐.๑๕ 
เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 -  ถนน 
๑  สาย 

ประชาชนหมู่ที่ ๙  ต าบล
ชุมแสง และประชาชนบ้าน
หนองพลวง ต าบลสะเดา อีก
ทั้งประชาชนในเขตต าบล
ชุมแสงและประชาชนในเขต
ต าบลสะเดา พร้อมท้ัง
ประชาชนท่ีสัญจรผ่านไปมา
อีกได้รับความสะดวกในการ
เดิน ทางสัญจรและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

อบต. ชุมแสง 
(งานกองช่าง); 
อบจ. บุรีรัมย ์
(งานกองช่าง) 

๒ โครงการก่อสร้างถนน  
ก่อสร้างถนนลาดยาง  
AC หมู่ ๑๑ และ หมูที่ 
๑๓  (จากทางเข้าบ้าน
ดอนตาล ถึง สี่แยก
บ้านหนองเจริญสุข) 

เพื่อให้
ประชาชนท้ัง
สองฝั่งมีทาง
สัญจรสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ได้ก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
หมู่ที่ ๑๑ และ  
หมู่ที่ ๑๓   ขนาด 
๖ × ๒,๕๐๐× 
๐.๑๕ เมตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 - ๑  สาย ประชาชนหมู่ ๑๑,๑๓ และ
ประชาชนท้ังต าบลชุมแสงและ
ประชาชนในต าบลอื่นๆได้ใช้
ถนนสายหมู่ ๑๑ และหมู่ ๑๓  
สัญจรสะดวก ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน  

กองช่าง อบต. 
ชุมแสง 

อบจ. บุรีรัมย์
และหน่วยงาน
อื่นที่สามารถ

ท าได ้

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่ว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
หมู่ที่  ๒ (สายหมู่ 
๒ ทรัพย์พระยา) 

เพื่อเช่ือมถนน
ต าบลต่อต าบล
ระหว่างต าบล
ชุมแสงและต าบล
ทรัพย์พระยา 

ได้ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๒ ต าบล
ชุมแสงและหมู่ ๒ 
ต าบลทรัพย์พระ
ยา ขนาด  ๖ X 
๓,๐๐๐ X ๐.๑๕ 
เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 - ๑  สาย ประชาชนหมู่ที่  ๒ ทั้ง ๒
ต าบลได้แก่ต าบลชุมแสง
และต าบลทรัพย์พระยามี
ถนนเช่ือมต าบลสายทรัพย์
พระยาชุมแสงเกิดขึ้น 

กองช่าง อบต. 
ชุมแสง 

อบจ. บุรีรัมย์
และหน่วยงาน
อื่นที่สามารถ

ท าได ้

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
หมู่ ๓  และหมู่ 
๑๓  (จากบ้านนาง
อ่าง ศรีภูบาล ถึง
บ้านเขตหมู่บ้าน
ดอนตาล) 

เพื่อเช่ือมถนน
หมู่บ้านต่อหมูบ่้าน
ระหว่างหมู่ ๓  
และหมู่  ๑๓  ใน
เขตต าบลชุมแสง 

ได้ก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อม
หมู่บ้านต่อหมูบ่้าน
ระหว่างหมู่ ๓และ
หมู่ ๑๓  ขนาด 
๖.๐๐ × ๑,๒๐๐ 
× ๐.๑๕ เมตร 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 - ๑  สาย ประชาชนท้ัง ๒  หมู่บ้าน
ได้เช่ือมต่อกันเป็นมิตรเป็น
เพื่อนรักกันได้อยา่งมี
ความสุข 

กองช่าง อบต. 
ชุมแสง 

อบจ. บุรีรัมย์
และหน่วยงาน
อื่นที่สามารถ

ท าได ้

 
 

 
/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02/1 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้
วัด 
(KPI) 

ผลที่ว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๕ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
สายชุมแสงทุ่งแสง
ทอง  (โดยเริ่มจาก
หมู่ ๓ ต าบล
ชุมแสงถึงเหมือง
เทศบาลทุ่งแสง 
ทอง ) 

เพื่อเช่ือมถนนต าบล
ต่อเทศบาลใน
ระหว่างต าบล
ชุมแสงกับเทศบาล
ทุ่งแสงทองและ
ประชาชนท้ัง ๒ 
ต าบลได้รบั
ประโยชน ์

ได้ก่อสร้างโดย เริ่ม
จากบ้านนางสายม่าน 
ทุ่งกระโทก หมู่ ๓ 
ต าบลชุมแสง ถึง 
เหมืองเทศบาลทุ่งแสง
ทอง มีขนาด ก่อสร้าง
ถนน คสล. หมู่ ๓  
ขนาด ๖.๐๐ × 
๗๐๐× ๐.๑๕ เมตร 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 - ๑  
สาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์
ทั้ง  ๒  ต าบลและได้ถนน
สายชุมแสงทุ่งแสงทอง
เชื่อมกันระหว่างต าบล
ชุมแสงและเทศบาลทุ่งแสง
ทอง จ านวน  ๑ สาย 

งานกองช่าง 
อบต. ชุมแสง

และ 
งานกองช่าง 
อบจ.บุรีรัมย ์

๖ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
สายโคกกลางบ้าน
น้อยอุบล  (โดย
เริ่มจากหมู่๑๐
บ้านโคกกลาง ถึง
บ้านน้อยอุบล
ต าบลโนนสุวรรณ) 

เพื่อเช่ือม
ถนนลาดยางต าบล
ต่อต าบลระหว่าง
ต าบลชุมแสงกับ
ต าบลโนนสุวรรณ
และประชาชนได้
ประโยชนร์่วมกันไม่
น้อยกว่า ๒ ต าบล 

ได้ก่อสร้างถนนสาย
โคกกลางบ้านน้อย
อุบล  (โดยเริ่มจากหมู่ 
๑๐ บ้านโคกกลางถึง
บ้านน้อยอุบลต าบล
โนนสุวรรณ) ที่มีขนาด 
๖ X ๗,๐๐๐ X ๐.๑๕  
เมตร 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 - ๑  
สาย 

ประชาชนไดร้ับประโยชน์
ในการสัญจรสะดวก
ปลอดภัยและทรัพย์ไม่น้อย
กว่า  ๒ ต าบลและได้ถนน
เชื่อมระหว่างต าบลชุมแสง
ต่อต าบลโนนสุวรรณซึ่ง
ประชาชนไดร้ับประโยชน์
กันท่ัวหน้าพร้อมทั้ง
ประชาชนอ่ืนอีกท่ีสัญจร
ผ่านไปผ่านมา 

งานกองช่าง 
อบต. ชุมแสง

และ 
งานกองช่าง 
อบจ.บุรีรัมย ์

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้ 
วัด 
(KPI) 

ผลที่ว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๗ โครงการก่อสร้าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
สายโคกมะค่า-บ้าน
น้อยอุบล 
(โดยเริ่มจากโคก
มะค่าม.๕-บ้านน้อย
อุบลต าบลโนน
สุวรรณ) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภยัใน
การเดินทางสญัจรและ
เพื่อเช่ือมถนนลาดยาง
ต าบลต่อต าบล
ระหว่างต าบลชุมแสง
กับต าบลโนนสุวรรณ 

ได้ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
สายโคกมะค่า
บ้านน้อยอุบล  
ขนาด ๖ X 
๗,๐๐๐ X 
๐.๑๕  เมตร 

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 - ๑  
สาย 

ประชาชนท้ัง ๒ ต าบลได้
ใช้ร่วมกัน , สัญจรสะดวก
และได้ถนนเช่ือมต าบลต่อ
ต าบลระหว่างต าบล
ชุมแสงกับต าบลโนน
สุวรรณช่ือว่าถนนสายโคก
มะค่าบ้านน้อยอุบล 

งานกองช่าง 
อบต. ชุมแสง

และ 
งานกองช่าง 
อบจ.บุรีรัมย ์

๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  AC 
สายคุ้มสง่า หมู่ ๑๐  
(จากบ้านนายสุทธิ  
คลองกระโทก ถึง 
บ้านนายโอด  กรึ่ม 
กระโทก) 

เพื่อประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจร และปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
เพื่อต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมืองที่มาเที่ยวชม
วัตถุโบราณที่ชาวบ้าน
หมู่ ๑๐ ,๑๑ ที่ขุดพบ
และมีน้ าศักดิ์สิทธ์ิที่
ใครๆก็อยากมาดูมาชม 

มีการก่อสร้าง
ถนน คสล.  
สายคุมสง่าหมู่ 
๑๐  ขนาด 
๖.๐๐ × 
๑,๕๐๐× 
๐.๑๕ เมตร 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 - ๑  
สาย 

ประชาชนหมู่  ๑๐,๑๑ ได้
ถนน คสล. สายคุ้มสง่า 
และเป็นบริเวณต้อนรับ
ประชาชนท่ีมาเข้าชมวัตถุ
โบราณและบ่อน้ าอันศักดิ์
สิทธ์ที่บุคคลเข้ากราบไหว้
บูชาขอพร  ซึ่งช่วยให้
ประชาชนในหมู่บ้านและ
ทุกคนได้ภมูิใจกันถ้วนหน้า 

งานกองช่าง 
อบต. ชุมแสง

และ 
งานกองช่าง 
อบจ.บุรีรัมย ์

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จาก อบต.ชุมแสง ถึง 
หมู่ที่ 2 ต าบลทรัพย์พระ
ยา 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 3,000  เมตร x 
0.15 เมตร 

- - 6,000,000 
(3,000 เมตร) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก และมี
ความพึงพอใจ และ
มีอุบัติเหตุน้อยลง 

- ท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง/ 
อบจ.บุรีรัมย ์

10 โครงการก่อสร้างผิว
จราจร คสล. 

- เพื่อท าให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางและมีถนน ที่
ได้มาตรฐาน 

1.จาก บ้านดอนตาล หมู่ที่ 
13 ถึง หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่ง
แสงทอง 
2.ขนาด กว้าง 4 เมตร x 
ยาว 2,500  เมตร x 
0.15 เมตร 

- - 6,000,000 
(2,500 เมตร) 

- - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ และไม่ท า
ให้เกิดน้ าท่วมขังใน
หมู่บ้าน 

- ไม่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมขังในหมู่บ้าน
และประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง/ 
อบจ.บุรีรัมย ์

 

11 โครงการติดตั้ง
ระบบสบูน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์)  เพื่อ
การเกษตร 

เพื่อลดต้นทุนด้าน
พลังงานให้กับ
เกษตรกรและเพิ่ม
โอกาสให้กับเกษตรกร
ใช้พื้นที่เพาะปลูกหลัง
ฤดูเก็บเกี่ยวในในฤดู
แล้ง 

ติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์  (โซล่าเซลล์)  
เพื่อการเกษตร จ านวน 
14 หมู่บ้าน 

- - 10,000,000 10,000,000 - ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจ มีรายได้
เพิ่มขึ้นและมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

-ท าให้ประชาชนลด
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและเพื่อ
เกษตรกรมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองช่าง/
กรมพลังงาน
ทดแทนและ

อนุรักษ์
พลังงาน 

/รายละเอียด... 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชมุแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรมัย์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๑  ด้านเศรษฐกิจ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ที่  ๒  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

   ๑.  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านเมืองน่าอยู่ 
           1.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ  ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท)  

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
สร้างถนนพารา
ซอยซีเมนต ์

- เพื่อท าให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการ
เดินทางและมี
ถนน ที่ได้
มาตรฐาน 

1.จากโคกกระสังข์ 
ถึง บ้านลุงปลาดุก 
2.2.ขนาด กว้าง 8 
เมตร x ยาว 
6,000  เมตร x 
0.15 เมตร 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางได้
สะดวก และมี
ความพึงพอใจ 
และมีอุบตัิเหตุ
น้อยลง 

- ท าให้
ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การเดินทาง
สัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง/ 
ทหารช่าง  
ช.51ราชบุร ี

รวม 12  โครงการ - - 77,700,000 77,700,000 109,700,000 97,700,000 10,000,000 - -   - 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

/บัญชีครภุัณฑ์... 

แบบ ผ. 02/1 
 



๑๑๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ส านักงาน 
 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน ๕ หลัง  แบบ ๒ 
บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ 
ช้ิน  จัดหาตามราคาท้องตลาด/บญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ   

๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ๒๗,๕๐๐ ส านักปลดั อบต. 

๒ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ส านักงาน 
 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-
ด า ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที จ านวน ๑ เครื่อง  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - - ส านักปลดั อบต. 

๓ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม  จ านวน  ๒ ตู้ 
๑.ขนาด ๑๕ ลิ้นชัก 
๒.ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๓๗ ซม. x ลึก ๔๕ 
ซม. x สูง ๑๓๑ ซม. 

- ๘,๖๐๐.- - - - ส านักปลดั อบต. 

๔ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณา 

และเผยแพร ่

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์  ระดับ 
XGA  ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI  Lumens 
จ านวน ๑ เครื่อง  จัดหาตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ   

- - ๕๔,๔๐๐ - - ส านักปลดั อบต. 

๕ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊เหล็กท างาน  ขนาด  ๕  ฟุต 
พร้อมเก้าอี้ และกระจก  จ านวน  ๓  ชุด  
จัดหาตามราคาท้องตลาด 

- - ๑๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ ส านักปลดั อบต. 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                            /บัญชีครภุัณฑ.์.. 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๑๖ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๖ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

 - จัดซื้อซุ้มเฉลมิพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาล
ที่ ๑๐ และสมเด็จพระราชินี 
จ านวน ๒ ซุ้ม  ดังนี ้
- กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาดวดัด้านนอกกรอบ  
๒๒๐ x ๓๓๐  ซม. 
- ตราสญัลักษณ์  ขนาด  ๑๐๐ ซม. 
- ครุฑ ขนาด ๕๐ ซม. 
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด  ๑๑๐ ซม. 
- ฐานไฟเบอร์กลาส ฐานมุกหน้า ขนาดสูง ๑๒๐  
x  ด้านหน้ายาว  ๓๓๐ x ด้านข้างลึก  ๖๘ ซม.  
- ป้ายทรงพระเจริญ  ขนาด  ๑๘๐  ซม. 
- ภาพพระบรมฉายาลักษณ์  ด้านในกรอบขนาด 
๑๒๐ x ๒๔๐  ซม. 
  จัดหาตามราคาท้องตลาด 

 - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - ส านักปลดั อบต. 

๗ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบท่ี ๑ จ านวน ๒ 
ตัว จัดหาตามราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐานที่
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
พร้อมติดตั้ง 

- -  - ๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐ ส านักปลดั อบต. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                   /บัญชีครุภัณฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๑๗ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๘ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 
๒๖,๐๐๐  บีทียู  จ านวน  ๒  เครือ่ง  ขนาด 
๓๒,๐๐๐  บีทียู  จ านวน ๕  เครื่อง  ติดตั้ง
อาคารที่ท าการหลังเก่า จัดหาตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ  
(พร้อมติดตั้ง) 

-  - ๗๒,๔๐๐ ๒๑๑,๕๐๐ - ส านักปลดั อบต. 

๙ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่า
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถจักรยานยนต ์ จ านวน  ๑  คัน  ขนาด 
๑๐๐  ซีซี เกียร์ธรรมดา จดัหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

- - - ๓๘,๐๐๐ - ส านักปลดั อบต. 

๑๐ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน  ๑  คนั  ขนาด 
๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี  ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ล
แคบ จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ   

- - - ๗๘๗,๐๐๐ ๗๘๗,๐๐๐  

                                                                                                              รวม ๗๗,๕๐๐ ๘๖,๑๐๐ ๒๗๒,๓๐๐ ๑,๒๐๘,๐๐๐ ๘๖๗,๕๐๐  

                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

 
    /บัญชีครุภณัฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๑๘ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตูไ้ฟจราจร จ านวน ๒  ตู ้ ๑๘,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๒ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อแผงกั้น  
จ านวน ๕ แผง 

๑๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๓ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อกรวย   
จ านวน  ๓๐  อัน 

๑๐,๐๐๐ - - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๔ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊พร้อม 
เครื่องปริ้น จ านวน ๑ ชุด 

๒๐,๓๐๐ - - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๕ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  
จ านวน ๑ เครื่อง 

- ๕๐,๐๐๐ - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๖ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เรือท้องแบนขนาด ๑๓ ฟตุ พร้อม 
เครื่องยนต์ ๕๕ แรงม้า จ านวน ๑ ล า  
จัดหาตามราคาท้องตลาด 

- ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๗ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

เลื่อยยนต์แบบโซ่ เครื่องยนต์เบนซิน ๒ 
จังหวะ ขนาดความยาวบาร์ ๑๒ นิ้ว  
จ านวน ๑ เครื่อง จัดหาตามราคาท้องตลาด 

- ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๘ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ า ใช้เครื่องยนต์เบนซนิ ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน ๑ เครื่อง จัดหาตามราคาท้องตลาด 

- ๑๐,00๐ ๑๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๙ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ ์
ส ารวจ 

บันไดอลูมิเนียมปรับพาด(บันไดสไลด์) ๒ 
ท่อน ๑๔ ฟุต ขนาดยืดสุด ๗.๑๐ เมตร 
พับเก็บ ๔.๓๒ เมตร จ านวน ๑ ตัว  จัดหา
ตามราคาท้องตลาด 

- ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

/บัญชีครภุัณฑ.์.. 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๑๙ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๐ การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-รถบรรทุกน้ า เอนกประสงค ์
๑.ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 
๒.ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐ cc 
๓.สามารถบรรจุน้ าไดไ้ม่น้อยกว่า๖,๐๐๐ ลิตร 
๔.น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อย
กว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม 
๕.เป็นราคาพร้อมปัม้และอุปกรณ ์
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ - - - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๑๑ การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑  เครื่อง 
จัดหาตามราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานที่
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

- - ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

๑๒ การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า 
ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที จ านวน ๑ เครื่อง  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

 
๑๓ 

การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด  ๒๔,๐๐๐  บี
ทียู จ านวน ๒ เครื่อง ติดตั้งอาคารงานป้องกันฯ  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ  (พร้อมติดตั้ง) 

- - - ๓๒,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐ ส านักปลดั อบต. 
(งานป้องกันฯ) 

รวม ๒,๕๔๘,๓๐๐ ๒,๖๔๗,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๑๐๕,๔๐๐ ๓๒,๔๐๐  

                                                                                                                                                                                            /บัญชีครภุัณฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๐ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 

๑  บริหารงานท่ัวไป 
 (งานบริหารงานคลัง) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เอกสารขนาด ที่เป็น  
ล็อคเก็บเอกสาร  จ านวน  ๔ หลัง  

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ กองคลัง 

๒ บริหารงานท่ัวไป 
 (งานบริหารงานคลัง) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
โฆษณาและ

เผยแพร ่

จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
ของส านักงาน จ านวน  ๔  ตัว 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - กองคลัง 

๓ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ขนาด CPU ๒๔,๐๐๐ BTU จ านวน ๒เครื่อง และขนาด CPU 
๑๓,๐๐๐ BTU จ านวน ๑ เครื่อง 

- ๙๖,๘๐๐ - - - กองคลัง 

๔ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

บอร์ดประชาสัมพันธ์  ตามแบบ อบต. ก าหนด  จ านวน  ๑ จุด  
จัดหาตามราคาท้องตลาด ๒.ขนาด กว้าง ๓ เมตร x ยาว ๔.๖๐ 
เมตร   

- ๒๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ - กองคลัง 

๕ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

๑.จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ จ านวน ๔ จุด 
๒.ขนาด กว้าง ๒.๔๐ เมตร x ๔.๘๐ เมตร 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - - กองคลัง 

๖ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

๑.โตะ๊ท างานระดับ ๓-๖ (ไม้) จ านวน ๒ ตัว 
๒.ขนาด กว้าง ๘๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม.x สูง ๗๕ ซม. มี ๑ 
ลิ้นชัก, ๑ ตู้เก็บเอกสารด้านขวา และ ๑ ตูเ้ก็บเอกสารดา้นซ้าย  

- - ๙,๘๐๐ -  กองคลัง 

๗ บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารงานคลัง) 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน ๓ เครื่อง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ 
core) จ านวน  ๑ หน่วย จัดหาตามราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

- ๖๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ - กองคลัง 

รวม ๔๐,๐๐๐ ๒๑๖,๘๐๐ ๑๖๙,๘๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

  
                                                                                                                                         /บัญชีครุภัณฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๑ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การศึกษา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิด
บิด  ขนาด ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๓  เซนติเมตร แบบ
ไม่มี มอก. จ านวน  ๔ หลัง  จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๒ การศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า 
ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที จ านวน ๑ เครื่อง  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของ
ส านักงบประมาณ   

- - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - กองการศึกษาฯ 

๓ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง
คงที่ส าหรับตดิตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบท่ี ๑ จ านวน ๒ 
ตัว จัดหาตามราคากลางและคณุลกัษณะพื้นฐาน
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
พร้อมติดตั้ง 

- - ๒๒,๐๐๐ - ๒๒,๐๐๐ กองการศึกษาฯ 

๔ การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 
๓๒,๐๐๐  บีทียู  จ านวน ๘  เครื่อง  ติดตั้งอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาตามบญัชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ   

-  - ๓๓๘,๔๐๐ ๓๓๘,๔๐๐ - กองการศึกษาฯ 

                                                                                                                     รวม ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๔๓๕,๔๐๐ ๔๑๓,๔๐๐ ๔๗,๐๐๐  
 
                                                                                                                                                                                                                                               

 
 /บัญชีครุภณัฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๒ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จ านวน ๑ เครื่อง จัดหาตาม
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานท่ีกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

๓๒,๐๐๐ - - ๒๓,๐๐๐ - กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จ านวน  
๑ เครื่อง  จัดหาตามราคากลางและคณุลักษณะ
พื้นฐานท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด 

๔,๓๐๐ - - - ๔,๓๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  ๒  หลัง  แบบ ๒ 
บาน มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ิน  
จัดหาตามราคาท้องตลาด/บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ของส านักงบประมาณ   

- - ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชุมชน 
 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด ๒๖,๐๐๐  บีทียู  
จ านวน ๑  เครื่อง  ติดตั้งห้องกองสวัสดิการสังคม  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

- - - ๓๒,๔๐๐ - กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม ๓๖,๓๐๐  ๑๑,๐๐๐ ๕๕,๔๐๐ ๑๕,๓๐๐  
 

                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 /บัญชีครุภณัฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๓ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  ๒  หลัง  แบบ ๒ บาน 
มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ิน  จัดหา
ตามราคาท้องตลาด/บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ   

๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

๒ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า 
ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที จ านวน ๑ เครื่อง  จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านัก
งบประมาณ   

- ๕๐,๐๐๐ - - ๕๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

๓ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
อื่นๆ 

เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน ๑ เครื่อง ขนาดก าลัง
เครื่องยนต์ ๑๙ กิโลวัตตห์รือ ๒๕.๘ แรงม้า น้ าหนัก
เครื่องเปล่า  ๗.๕ กิโลกรมั  ระยะพ่นหมอก ๑๕ - 
๓๐ เมตร ความดันในถังบรรจุน้ ายาเคม ี๐.๓ - ๐.๔ 
บาร์  ความดันในถังน้ ามันเชื้อ เพลิงประมาณ  -๐.๑๒ 
ถึง -๐.๑๕ บาร์  ขนาดเครื่อง (กวา้งxยาวxสูง) ๒๙x
๑๓๖.๕x๓๓ ซม. จัดหาตามราคาท้องตลาด 

- - - ๙๐,๐๐๐ - กองสาธารณสุขฯ 

๔ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด ๒๖,๐๐๐  บีทียู  
จ านวน ๑  เครื่อง  ติดตั้งห้องกองสวัสดิการสังคม  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

-  - - - ๓๒,๔๐๐ กองสาธารณสุขฯ 

รวม ๑๑,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๓,๔๐๐  

                                                                                                                                                                                        

  /บัญชีครุภณัฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๔ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า 
ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที  จ านวน ๑ เครื่อง  
จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ของส านัก
งบประมาณ   

- - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๒ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ นิ้ว) จานวน ๑  เครื่อง 
จัดหาตามราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานที่
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ก าหนด 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ - กองช่าง 

๓ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต 
-ป้ายควบคุมอาคาร  (อย่างละ ๕ ป้าย) 
-ขนาด กว้าง ๑.๒ เมตร x ยาว ๒.๔ เมตร 
-ขนาด กว้าง ๐.๖๐ เมตร x ยาว ๒.๔ เมตร 

- ๑๗๕,๐๐๐ - ๑๗๕,๐๐๐ - กองช่าง 

๔ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องปรับอากาศ ขนาด   ๒๕,๐๐ BTU จ านวน 
๒ เครื่องๆ + ค่าติดตั้ง ๔,๐๐๐ บาท 

- - ๖๔,๘๐๐ - - กองช่าง 

๕ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ก่อสร้างเสาธง   ขนาดเสาธงสูง  ๙  เมตร  
จ านวน  ๑  ต้น  ฐาน คสล.   ติดตั้งเสาธงแป้น
เหล็กอาบสังกะสี  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒  นิ้ว   
 ๓  นิ้ว   ทาสีพร้อมธงชาติ 

- - - ๖๕,๐๐๐ - กองช่าง 

6 อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ขนาด ๒ บาน มีมือจับชนิด
บิด  ขนาด ๙๑ x ๔๕ x ๑๘๓  เซนติเมตร แบบ
ไม่มี มอก. จ านวน  ๒ หลัง  จัดหาตามราคา
ท้องตลาด 

- - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ กองช่าง 

รวม 35,00 210,000 159,800 275,000 60,000  

/บัญชีครภุัณฑ์... 

แบบ ผ. ๐๓ 
 



๑๒๕ 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)    

ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ด า 
ความเร็ว ๑๐  แผ่น/นาที จ านวน ๑ เครื่อง  จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑข์องส านัก
งบประมาณ   

- - ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ กองส่งเสริม
การเกษตร 

๒ การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

 

.จัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน ๑  เครื่อง   
ขนาดกว้าง ๓๑ ซม. x ยาว ๔๘ ซม. x ความสูง 
๒๐๐ ซม.  - ก าลังไฟฟ้า (Power Consumption)  ๑ 
Kva    -ขนาดใบมีด  ๓๐.๕ (ซม.)   -ถังบรรจุน้ ามัน
(ลิตร)  ๐.๖๓  -ประเภทเครื่องยนต์  แผ่นไดอะแฟรม 
(Diaphragm Rubber Sheet)  
-ก าลังขับ (แรงม้า) เบนซิน 
-ก าลังเครื่องยนต์  ๑.๔ Hp 

- ๑๑,๐๐๐ - - - กองส่งเสริม
การเกษตร 

๓ การเกษตร ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

 

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  ๒  หลัง  แบบ ๒ บาน 
มีมือจับชนิดบิด  มีแผ่นช้ันปรับระดับ ๓ ช้ิน  จัดหา
ตามราคาท้องตลาด/บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์
ของส านักงบประมาณ   

- ๑๑,๐๐๐ - ๑๑,๐๐๐ - กองส่งเสริม
การเกษตร 

                                                                                                                       รวม - ๒๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๑,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 

/ส่วนท่ี 4… 

แบบ ผ. ๐๓ 
 


