
 

 
 

 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค าน า 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแ ผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือใช้ก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยได้จัดท าให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  
แผนพัฒนา  เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะผู้จัดท าแผน พัฒนาฉบับ
นี้ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ให้สามารถพร้อมที่จะน าไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนพัฒนาระดับอ าเภอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการจั ดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมท้องถิ่น  ประชาชนตลอดจน
ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผน พัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป 

 

                  

                                                                                       องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

                                                                                           กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

 
 
 

 

 
 



สารบัญ 
เร่ือง                หน้า 
  
ส่วนที่  ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน       ๑ 

ส่วนที่  ๒   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ๑๐ 

ส่วนที่  ๓   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      ๓๖ 

      -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๑)     ๓๘ 

       -  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒)     ๔๐ 

     -  รายละเอียดโครงการพัฒนา  (แบบ ผ. ๐๒/๑)     ๑๒๘ 

     -  บัญชีครุภัณฑ์  (แบบ ผ.๐๓)       ๑๓๖ 

ส่วนที่  ๔  การติดตามและประเมินผล       ๑๓๘  

     -  ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๑ 

 

ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  ประกอบด้วย 

บ้านเมืองโดน  หมู่ที่  ๑ 
บ้านโนนเมือง  หมู่ที่  ๒   
บ้านดอนวัว  หมู่ที่  ๓ 
บ้านดอนยาว  หมู่ที่  ๔ 
บ้านหนองคู  หมู่ที่  ๕ 
บ้านหนองม่วงน้อย หมู่ที่  ๖ 
บ้านหนองแวง  หมู่ที่  ๗ 

 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นขนาดกลาง  ตั้งอยู่ที่หมู่  ๑  บ้านเมืองโดน   
ต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   

๑.๒ ลักษณะภูมปิระเทศ 
  มีลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ลุ่มสลับกับท่ีดอน  บริเวณท่ีลุ่มจะเป็นที่ท านา  บริเวณท่ีดอนจะเป็นที่ตั้ง
บ้านเรือนของประชาชน  ลักษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเค็มเหมาะส าหรับการเลี้ยงสัตวแ์ละท า
การเกษตร 

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บาง 

ครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย  
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  
มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  แต่อาจเกิด        
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน           
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  
 
 
 
 



๒ 

 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินในพื้นท่ี
เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  0  แห่ง  แหล่งน้ าทั้ง 0 แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพ่ือเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  - แห่ง    

สระน้ า  - แห่ง 
    หนองน้ า - แห่ง   

อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    บ่อบาดาล - แห่ง   

ฝาย  - แห่ง 
๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีปุาไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ต้นไม้ผลัดใบ  เป็นต้น 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง   

๒.๑ เขตการปกครอง                                                                                                                               
 ต าบลเมืองโดนได้แยกออกจากต าบลหันห้วยทรายเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  และองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดน  ได้จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีทั้งหมดจ านวน  ๗  หมู่บ้าน  มีพื้นท่ีทั้งหมดของต าบล  
๙,๖๑๒  ไร่  (๓๖ ตารางกิโลเมตร)  ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของอ าเภอประทาย  ประชากรส่วนใหญ่มาจากจังหวัด
มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  อุดรธานี  ระยะทางห่างจากตัวอ าเภอประทายประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  ระยะทางห่างจาก
ตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ  ๑๒๑  กิโลเมตร  รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของต าบลเมืองโดน  ทุกหมู่บ้านอยู่บนที่
ดอนใกล้แหล่งน้ า  เพราะหากินได้ง่ายสะดวกและมีความอุดมสมบูรณ์  การเป็นอยู่แบบเรียบง่าย  อยู่กันอย่างเครือ
ญาติมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  คอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความเคารพผู้อาวุโสกว่า 

อาณาเขตติดต่อกับต าบลเมืองโดน 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   อบต. หนองสองห้อง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้    ติดต่อกับ   อบต.หนองค่าย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อบต.ทองหลาง  อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   อบต.หันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



๓ 

 

 ข้อมูลคณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย   
  ๑. นายอุทัย     แสนนอก นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒. นายมานพ     สุพรรณนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๓. นางสมนึก      เศียรนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน               
  ๔. นายเฉลิม    แก้วคูนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 ข้อมูลสมาชิก สภา  อบต. เมืองโดน  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสุทธี    หินกอก  ประธานสภาฯ       (ส.อบต. ม.๔) 
  ๒. นายพุฒ    อดทน  รองประธานสภาฯ   (ส.อบต. ม.๑) 
  ๓. นายสมพร  อมฤกตย์ ส.อบต.  ม.๑ 
  ๔. นายจัด    จอกทอง ส.อบต.  ม.๒ 
  ๕. นายภูมินทร์       ชมพุทธ์    ส.อบต.  ม.๓ 
  ๖. นายมงคล    วุฒิพงศ์เดชา ส.อบต.  ม.๓ 
  ๗. นายชอบ    อดทน        ส.อบต.  ม.๔ 
  ๘. นายนรินทร์    สาระพล  ส.อบต.  ม.๕ 
  ๙. นายประจวบ    แทนสีดา ส.อบต.  ม.๕ 
  ๑๐. นายทองแดง    นรพันธ์       ส.อบต.  ม.๖ 
  ๑๑. นายชานน    ทิพย์บ าหราบ     ส.อบต.  ม.๗ 
  ๑๒. นายสร้อย    เหล่าหวายนอก ส.อบต.  ม.๗ 
 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนในการด าเนินงานต่างๆ  
เช่น  การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหา
ความยากจน ฯลฯ  
  
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

๓. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  (ข้อมูลจ านวนประชากร  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔) 

 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
  โรงเรียนภายในเขตต าบลเมืองโดน  ได้แก่ 
 ๑.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน       จ านวน  ๑  แห่ง 

๒.  โรงเรียนประถมศึกษา                         จ านวน  ๔  แห่ง 
- โรงเรียนบ้านดอนวัว  
- โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 
- โรงเรียนวัดบ้านหนองคู  

  -  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 
๓.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ขยายโอกาส)        จ านวน  ๑  แห่ง 

  -  โรงเรียนเมืองโดนส าโรง 
๔.  ทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน          จ านวน ๗  แห่ง 

๔.๒  สาธารณสุข 
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา  
คือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนและหน่วยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้
ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนิน 
การอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ     
การใช้ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอและประชากรส่วนมากไม่ได้รับ

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

๑ เมืองโดน ๑๔๘ ๓๒๘ ๒๘๔ ๖๑๒ นายอุดม   กั้งกลาง  (ก านันต าบลเมืองโดน) 
๒ โนนเมือง ๑๑๙ ๒๑๙ ๒๑๑ ๔๓๐ นายม้วน   สนั่นไทย 
๓ ดอนวัว ๘๔ ๑๘๔ ๑๘๒ ๓๖๖ นายสมหวัง   ราชอาณาจักร 
๔ ดอนยาว ๒๑๑ ๔๐๑ ๔๓๔ ๘๓๕ นางวันดี   โคตรสมบัติ 
๕ หนองคู ๒๔๖ ๔๖๐ ๔๖๑ ๙๒๑ นางสมนึก   แก้วคูนอก 
๖ หนองม่วงน้อย ๑๒๓ ๒๔๒ ๒๖๗ ๕๐๙ นายเฉลิม   แก้วคูนอก 
๗ หนองแวง ๘๐ ๑๗๘ ๑๕๙ ๓๓๗ นายบุญจันทร์   แตงทรัพย์ 

รวม ๑,๐๑๑ ๒,๐๑๒ ๑,๙๙๘ ๔,๐๑๐  



๕ 

 

การตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยรว่มมือกับ
โรงพยาบาล  สาธารณสุข  จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา  หน่วยงานด้านสาธารณสุข มี  ๑  แห่ง  คือ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพหนองคู  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านหนองคู  ต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย   

๔.๓  อาชญากรรม 
ภายในเขตต าบลเมืองโดนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีการลักขโมยทรัพย์สินประชาชนและท าลาย

ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว ให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือ  การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทาง
แยก  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ  การแก้ไขปัญหา  คือ  การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลัง
จาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง   

๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ทางสถานีต ารวจภูธรหันห้วยทรายได้
แจ้งให้ทราบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้  

๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
 
 
 
 
 
 
 
   



๖ 

 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๑. ถนน  ๔  สาย  
- ถนนคอนกรีต  มีภายในหมู่บ้านซึ่งได้รับการพัฒนาเกือบทุกเส้นทาง 
- ถนนดินลูกรัง  ส่วนมากเป็นทางไปพื้นท่ีการเกษตรและเชื่อมอ าเภอและต าบลใกล้เคียง 
- ถนนหินคลุก   ส่วนมากเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและไปพื้นท่ีการเกษตร 
- ถนนลาดยาง  เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งได้ช ารุดมากแล้วควรได้รับการซ่อมแซม 
๒. สะพาน  ๒  แห่ง  
- ระหว่างบ้านเมืองโดน - ดอนวัว 
- ระหว่างบ้านเมืองโดน - ดอนยาว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ  
๗๐  เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะท าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุกสาย  ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่สามารถด าเนินการได้ครบหมดทุกเส้นทาง  เนื่องจาก
งบประมาณในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

๕.๒  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา  ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด    
จึงไม่สามารถด าเนินการได้หมด  เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย 
เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีและวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว  และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๕.๓  การประปา 
 การประปาครอบคลุมทุกหลังคาเรือนและมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี   ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยัง
ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้   

๕.๔  โทรศัพท์ 
๑.  หอกระจายข่าวในพื้นท่ีครบทุกหมู่บ้าน    จ านวน  ๗         แห่ง 
๒.  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลมีครบทุกครอบครัว   จ านวน  ๑,๐๑๑  ครัวเรือน 

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยังไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  มีการบริการขอเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์    
รับ - ส่ง จดหมายและพัสดุทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ตามวันและเวลาราชาการ 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  มีพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล  ๙,๖๑๒  ไร่  (๓๖ ตารางกิโลเมตร) 

- พ้ืนที่ท าการเกษตร   ๑๕,๙๐๕ ไร่ 
  - พ้ืนที่ปุาไม้        ๖๓๐ ไร่ 
  - ที่อยู่อาศัย        ๕๖๐ ไร่ 
  - แหล่งน้ า     ๑,๓๗๘ ไร่ 
  - อ่ืน ๆ      ๑.๑๔๓   ไร่ 

๖.๒ การประมง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีการประมง 

๖.๓ การปศุศัตว์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก

และอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ฯลฯ 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
รีสอร์ท   - แห่ง 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -       แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
ชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนจ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน  

๗  แห่ง       
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 

ธนาคาร    - แห่ง  
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า    - แห่ง 

  ตลาดสด   - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ   ๓๗ แห่ง  
โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
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สถานีบริการน้ ามัน  ๑     แห่ง 
 

 กลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  (ต าบล) จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มโรงสีชุมชน    จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์    จ านวน   ๗   กลุ่ม 
  -  กลุ่มแม่บ้าน    จ านวน   ๓   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านา   จ านวน   ๔   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเลี้ยงโค/กระบือ   จ านวน   ๖   กลุ่ม 
  -  กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  (หมู่ที่ ๕) จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเยาวชน    จ านวน   ๑   กลุ่ม  
  -  กลุ่มเย็บผ้า  (หมู่ที่ ๖)   จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  - กลุ่มกลองยาว  (หมู่ที่ ๔)  จ านวน   ๑   กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ - ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัดโดย เฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่
ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนภายในต าบลเมืองโดนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  จ านวน  ๘  แห่ง ได้แก่ 

- วัดบ้านเมืองโดน 
  -  วัดบ้านดอนยาว 

- วัดบ้านดอนวัว 
- วัดบ้านหนองคู 
- วัดบ้านหนองม่วงน้อย 
- วัดบ้านหนองแวง 
- วัดปุาเมตตาธรรม 
- วัดปุาประชาธรรม 
- วัดปุาบ้านหนองคู 
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๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน เมษายน  พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีนิมนต์พระสงฆ์เจ้าเข้ากรรม ประมาณเดือน ธันวาคม 

  -  ประเพณีกฐิน    ประมาณเดือน ธันวาคม 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลเมืองโดนได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท าเครื่อง
จักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ 
 ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๘๐ %  พูดภาษาไทยโคราช 

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตต าบลเมืองโดนได้ผลิตของใช้พื้นเมืองและของที่ระลึก  ได้แก่   

-  เสื่อที่ทอจากต้นกก   
-  ผ้าที่ทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม   
-  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่และจากผักตบชวา     

  -   หัตถกรรมปูนปั้น 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑ น้ า  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญในพื้นที่  ได้แก่   ล าห้วยแอก  มีตื้นเขินบ้างในช่วงฤดูฝนไม่น้อย  
จึงไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดทั้งปี   

๘.๒ ป่าไม้ ภูเขา และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต าบลเมืองโดน  มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ด าเนินการปลูกปุาไม้ไว้   
  

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑. แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  ของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
  ๑. ความม่ันคง  

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์

กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
๑.๔ ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก         

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ  เข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  

๑.๕ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่ มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

๒. ความม่ังคั่ง  
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สู่ความเหลื่อมล้ า

ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสู่สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ  

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง    
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย

สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  
๒.๓ ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน         

ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

๓. ความย่ังยืน  
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเป็น
ที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  

อนาคตประเทศไทย ป ๒๕๗๙ : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคง

เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน  ทุกพ้ืนที่ และมี
ระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สู่ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก  

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพมีเสถียร 
ภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน    เพื่อให้
ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สู่ภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย  

๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต           
bio-bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสู่  

๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรม อนาคตใหม่
เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน   เช่น
ศูนยก์ารผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ อนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน  ศูนยบ์ริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

๒.๔ วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ  

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ  พัฒนาใน
อนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน ต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็น รากฐานที่มั่นคง
ของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๑๒ 

 

๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการ    
เข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง โดยที่
ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น  

๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ สีเขียวระดับการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร ต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ ประชาชนมี   
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภาระกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีส าคัญ  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(๓) การปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(๕) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(๖) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ   
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ        

สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน 
และน้ า  

(๘) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน ส่งเสริม
การค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและ 
ไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต การเกษตรให้     
เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวม กลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกท่ีมีศักยภาพสู่ สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต 
เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  



๑๓ 

 

(๓) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP) 
ไทย ให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน พัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง ศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ และพัฒนา ครั้งต่อ
ระบบอุตสาหกรรมและบริการที่ มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่งความมั่นคงและ พลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ พัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือ
กับภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อมและ การบริหารจัดการภัยพิบัติ 
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทย
กับกลุ่ม อ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน การเปดิการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
ต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ ประเทศโดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแตใ่นครรภและต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง   
(๓) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๔) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม   
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสู่วัย  
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ  ความเข้มแข็งของ

ชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) การว่างระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  



๑๔ 

 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(๒) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของงานภาครัฐ  
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๔) การว่างระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(๖) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๗) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ

สอดคลองกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่
เสนอ ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

๑.๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑  
๒. คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ ๕ ประการได้แก่ มีความ 

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม  

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด     
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา  

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก  
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสู่วัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย   

๑) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ ากว่า ๐.๘ คะแนน  
๒) IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๐๐  
๓) รอ้ยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า ๕๐๐  
๕) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน  
 



๑๕ 

 

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ าน้อยลงโดย  
๑) รายไดเ้ฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า   

ร้อยละ ๑๕ /ปี  
๒) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายไดต้่ าสุด
เพ่ิมข้ึน ๓) สัดส่วนประชากรที่อยู่ใตเ้ส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 

๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย  
๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์  
๒) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้

อยู่ในกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านล้านบาท  
๓) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน  
๔) พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ าโดย  

๑) เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม่ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ  
   ๒) พ้ืนที่ปุาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ล้านไร่ 

๓) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ ๗  

๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย  

๑) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง  
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการรายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมี

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก  
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย  
๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ

ประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน  
๒) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ ๕๐  

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทางการพัฒนา  

๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ  
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๑.๓ การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  



๑๖ 

 

๑.๔ การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนให้มีคุณภาพ  
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค

ธุรกิจทางธุรกิจเพื่อสังคม  
๑.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสู่วัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
แนวทางการพัฒนา  

๒.๑ การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มี
รายไดต้่ าสุด  

๒.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความ         
คุ้มครองทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 

๒.๓ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน  
ฐานราก  

๒.๔ การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายไดน้้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

๒.๕ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ  
๒.๖ การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการ

จัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร  ให้
มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย  

๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน  
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนา  

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๒ การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน  
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรม ชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๔.๖ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง  
แนวทางการพัฒนา  

๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน  
๕.๒ พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ  
๕.๓ ปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย  
๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง  
๕.๕ การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล  
๕.๖ การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
แนวทางการพัฒนา  

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  

๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๖.๕ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ         

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
 



๑๘ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา  

๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน  
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ าประปา  

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนา  

๘.๑ เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา  

๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
๑) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภัย  
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสู่  
๓) การทอ่งเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสู่  
๔) น้ าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๕) ปุาไม่ ฟ้ืนฟูปุาไม่ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า  

๙.๒ การพัฒนาเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนยก์ลางการศึกษา  

๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนา  

๑๐.๑ เร่งพัฒนาการเชื่องโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความ       
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  

๑๐.๒ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุน
ที่มีสมรรถนะสู่และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค  

๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิต
การค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทยและพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า(Trading Nation)  

๑๐.๔ มุ่งเปดิประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง  
ยุทธศาสตร์ทัง้ในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสอมภาคกัน  

๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  
๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ภายในประเทศและภารกิจด้านการ

ต่างประเทศ  
๑๐.๗ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่ 

สร้างสรรคเ์พ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์  
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ  ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค ๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมั่นคง  

ทีม่า : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
๑. แผนพัฒนาภาค  

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค:  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
------------------------------------------------- 

สรุปสาระส าคัญ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ      
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   จึง
ไดจ้ัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาค
ขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

 



๒๐ 

 

๑. แนวคิดและหลักการ  
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น 

ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่ กับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์ พระราชทาน       
เข้าใจ  เข้าถึงและพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก  ธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

๑.๒ หลักการมุงสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย  

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน   
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคลองกับศักยภาพและโอกาส 

ของพ้ืนที่  
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  
    ภายใตก้ระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย 

ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการ  พัฒนา
ที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้  

๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
โดยเฉพาะ  

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่นพื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- แนวสะพาน 
เศรษฐกิจพ้ืนที่ อรัญประเทศ-สระแก่ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน เศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์ จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ 
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก่ว-        
บุรีรัมย์ มุกดาหาร  

๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ      
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ  
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น  



๒๑ 

 

๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบ  นิเวศ
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม  และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว              
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา   
รอบรู้ เท่ากันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุน  

(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา
ไมใ่ห้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร  อินทรีย์  

๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
     - กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์         
   สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม

พลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า 
เพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง  

๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง  
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่

ยั่งยืน  
 



๒๒ 

 

 

๒. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  
๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่

มีชื่อเสียง  
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนยก์ลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พันธกิจ (Mission)  
๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน   
๓) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน  

เป้าประสงค์รวม (Obgective)  
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  
๔) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มข้ึน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)  
๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป   
๒) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
๓) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
 



๒๓ 

 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑) การพัฒนาขีดความสารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร   
    ๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
    ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
    ๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
    ๑.๔ ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
    ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๑.๖ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสู่  
    ๑.๗ ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
    ๑.๘ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
    ๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร   
๒) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
    ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
    ๒.๒ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
    ๒.๓ พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเที่ยว  
    ๒.๔ พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว  
    ๒.๕ สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
    ๒.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  
    ๒.๗ เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
    ๒.๘ พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
    ๒.๙ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
๓) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน  
    ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ  
    ๓.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  

๓. แผนพัฒนาจังหวัด  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตรการท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของ

ชาติ  



๒๔ 

 

๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  

วิสยัทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

เป้าประสงค์รวม  
๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  
๒) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
๔) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูองสถาบันหลัก  

ของชาติ  
๕) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสู่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ  
๒) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณอย่างยั่งยืน  
๔) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินของประชาชน  
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

๑.๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย  
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
   ๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

เมื่อปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ   
  ๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภค และบริโภค รวมทั้งว่างโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
  ๑.๓ พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
    ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  



๒๕ 

 

    ๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตาม มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  

    ๒.๓ สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษาเป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป  

    ๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
    ๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
    ๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะไดเ้พ่ิมผลผลิต       

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
    ๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ 

พัฒนาสินค้า OTOP ให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
    ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร  
    ๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร 

และ เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้า 
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   

     ๓.๕ สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

     ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและ
เพ่ือ การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
    ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้ น า

การ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ  
    ๔.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  
    ๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สู่อายุ ผู้พิการ ผู้ด้อย

โอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     ๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม

ยกระดับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     ๔.๕ ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ

ปูองกันและ ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ   
      ๔.๖ ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 

และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน   



๒๖ 

 

      ๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้ง จัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
    ๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.)  
    ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวของ  

    ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี 
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์  

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการว่างระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้สอดคลองกับความ

จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  
    ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  
    ๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพื่อ  

สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
    ๖.๕ ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น

ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน  
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  
    ๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
    ๗.๒ พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่รวมทั้งกิจกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและ
ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวของ  

    ๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือ    ข่
าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ัง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

    ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  



๒๗ 

 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
    ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้

รองรับ การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซยีน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ  กับองค์กรปกครอง    
ท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ  ในโลก  

    ๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สู่สุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ  

    ๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา 
อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน 
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  

    ๘.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สู่สุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

    ๘.๕ พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิด  
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม  

    ๘.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   ๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ   
   ๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร            

ที่เก่ียวของ ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
   ๙.๓ ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ        

เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
   ๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.) และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจาหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ 
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน  

   ๙.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   ๙.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้

ใช้รถใช้ถนน  
   ๙.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช้ถนน  
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  

ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 



๒๘ 

 

     ๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน ท้องถิ่นทุกระดับ  

     ๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  วิสัยทัศน์   
 “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงแหล่งน้ าสะอาด
พอเพียง  สังคมสงบสุข  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ  แสงสว่างอย่างทั่วถึง ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
   ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
๒.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามัคคีกัน 
๓.  สามารถยกระดับการศึกษาภายในต าบลตามท่ีได้ตั้งเปูาหมายไว้  
๔.  ประชาชนให้ความส าคัญกับศาสนา  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  เพื่อรองรับ     
     ประชาคมอาเซียน 
๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรม    
    ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. เพ่ือพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และงาน

ก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน 



๒๙ 

 

๓. เพ่ือซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ าอย่าง
เพียงพอ 

๔. เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
๕. เพ่ือติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น  
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจและน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาใช้ในการด าเนินชีวิต่อย่างถูกต้อง 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๒. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
๓. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  สามัคคีกัน 
๔. กลุ่มผู้น าหมู่บ้านได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรู้รักสามัคคีและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

๑. ประชาชนในต าบลเมืองโดนปราศจากโรคติดต่อ 
๒. จ านวนสุนัขและแมวได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกตัว 
๓. ประชาชนในต าบลเมืองโดนปราศจากปัญหายาเสพ  วัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลเมืองโดนได้รับการบริหารจัดการอย่าง   
               เหมาะสม 

๒.  ประชาชนในต าบลเมืองโดนมีสุขภาพจิตดี 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

๑.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี  
               ประสิทธิภาพ 

๒.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความ 
               ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 
 



๓๐ 

 

 ๒.๔  ตัวช้ีวัด  
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการท าให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน  
๒.  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบลมีมาตรฐาน 
๓.  ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔.  ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  
     ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๕.  เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
๖.  มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น 
๒. เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐานและปลอดภัยมากข้ึน 
๓. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
๕. หมู่บ้านมีไฟฟูาสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
๖. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย 
๗. แหล่งน้ าอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. ประชาชนมีน้ าสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 

 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
๑.  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 
๒.  แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร  เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม  การประกอบอาชีพและขยาย    
     ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 
๔.  ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุข

ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
๒. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
๓. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สู่อายุ  คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
๕. ประชาชนได้รับการรณรงค์  ปูองกัน  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพติด 
๖.  



๓๑ 

 

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๑. ประชาชนได้รับการรณรงค์และสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรค 
๒. สุนัขและแมวในต าบลเมืองโดนได้รับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัข 
๓. วัยรุ่นในต าบลเมืองโดนห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลเมืองโดนได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

๑.  ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
๒.  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพิ่มขึ้น 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑.  ด้านการศึกษาบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  เป็นผู้มีคุณภาพ  รองรับประชาคม 

อาเซียนและส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
๒.  ด้านโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็ว  ปรับปรุงเส้นทางการ 
     คมนาคมอย่างทั่วถึง 
๓.  ด้านเศรษฐกิจจ านวนประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้  
๔.  ด้านสังคมและมนุษย์ ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี    
    ผู้สู่อายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๕.  ด้านสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพ 
    แข็งแรง 
 

๖.  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๒.๖  กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
๓. ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างท่ัวถึง 
๔. ส่งเสริมอาชีพและให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้าง

รายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้   
๕. ประชาชนในต าบลเมืองโดนสามารถด ารงชีวิต่อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข  
๖. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 



๓๒ 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง    
     พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง  
๔  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

๖. การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครฐั 

๖. การเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพการบริหารจัดการ
ในภาครัฐและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 

๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคง
ของบ้านเมือง 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
และมนุษย์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

๔. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๒. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่า
อยู่ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ 
ศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

๓. การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

๑. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่า
อยู่ 

๔. ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข 

๔. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๑. การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ 

๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่า
อยู่ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

๗. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

๒. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสานรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๖. ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๔. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

๒. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

๔. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่า
อยู่ 



๓๓ 

 

๗. ยุทธศาสตร์ด้าน 
การท่องเที่ยวและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวด 
ล้อม 

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๔. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

 
๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  
ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) 

ด้านเศรษฐกิจ 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  ประชาชนขาดความรู้ในการท าการเกษตรที่ถูกต้อง    
๒.  ปัญหารายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูครอบครัว 
๓.  ขาดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตามความต้องการของตลาด 
๔.  ประชาชนว่างงานหลังจากฤดูเก็บเก่ียว 

-  จุดแข็ง  (Strengths) 
๑. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย  เช่น  ข้าว  แตงกว่า  ข้าวโพด  แตงโม   
   แคนตาลูป  เมล่อน  เป็นต้น 
๒.  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  มีโอกาสสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น 
๒.  มีโอกาสการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องจากมีวัตถุดิบในพ้ืนที่อย่างพอเพียง  
๓.  มีโอกาสสร้างศักยภาพสภาวะการเป็นผู้น าทางเศรษฐกิจระดับต าบล เนื่องจากมีพืชทาง  
     เศรษฐกิจมากมาย 

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  สภาพดินฟูาอากาศที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อภูมิประเทศในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๒.  ราษฎรไม่สามารถน าเทคโนโลยีสมัยใหม่น ามาใช้เนื่องจากราคาสู่ 

ด้านสังคม 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  การไม่มีการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น 
๒.  การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง 



๓๔ 

 

๓.  การขาดจิตส านึกของประชาชนในด้านสังคม  เช่น  การเลือกตั้ง 
๔.  ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ  และไม่มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจชุมชน 
 

-  จุดแข็ง  (Strengths) 
๑.  มีผู้น าท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งสามารถเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
๒.  มีความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่นท่ีร่วมกันท ากิจกรรม  
๓.  มีการบริหารจัดการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  มีโอกาสสร้างชุมชนที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๒.  ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมให้แก่ตนเอง  

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  ประชาชนขาดโอกาสที่เท่าเทียมกันในสังคม 
๒.  ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ ของประชาชนในสังคมไม่เด่นชัด 
๓.  ความรู้ สังคม และวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน หรือทัดเทียมกันของคนในท้องถิ่น  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  ขาดการปรับปรุงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
๒.  ขาดวิสัยทัศน์ของคนในท้องถิ่นท่ีจะปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรมีผลท าให้ธรรมชาติถูกท าลาย 

-  จุดแข็ง  (Strengths) 
๑.  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ในท้องถิ่น 
๒.  มีพ้ืนที่สีเขียวให้ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน 
๒.  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกต าราของเยาวชน 

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  การการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล ในการบริหารจัดการปรับปรุง   
     สภาพแวดล้อม 
๒.  สภาพภูมิอากาศของโลกและไทยมีแนวโน้มที่จะน าไปสู่ความแห้งแล้งมากขึ้น  ผลจากการ    
     ตัดไม้ท าลายปุา 
 



ที่
๑

๒

๓

๔

๓๕

 

 
 

 - บริการชุมชนและสังคม
 

 - แผนงานชุมชนและเคหะ
 - แผนงานอตุสาหกรรมและโยธา

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน
 - แผนงานการศึกษา

 
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ด้านเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน
 
 

หน่วยงานสนับสนุนยทุธศาสตร์
 - บริการชุมชนและสังคม
 - การด าเนินงานอื่น

ด้าน แผนงาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 - แผนงานการศึกษา
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 - ส านักปลัด
 - กองคลัง

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ส่วนที่  ๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติ

๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
 - กองการศึกษา

ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

 - แผนงานการเกษตร
 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

 - ด้านเศรษฐกจิ

 - กองช่าง

 - บริการชุมชนและสังคม
 - ด้านเศรษฐกจิ

 
 

 - บริการชุมชนและสังคม

 
 
 

 - กองการศึกษา

 - แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

 - ส านักปลัด

 -แผนงานงบกลาง  - ส านักปลัด
 - กองการศึกษา

 - กองช่าง

 - ส านักปลัด
 - กองคลัง

 - กองคลัง

 - กองการศึกษา

 - กองคลัง
 - กองช่าง

 - กองช่าง



ที่
๕

๖

๗

๓๖

ส่วนที่  ๓  
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติ

๑. ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

 

ด้านสาธารณสุข  - บริการชุมชนและสังคม  - แผนงานสาธารณสุข  - ส านักปลัด
ด้าน แผนงาน

 - กองคลัง
  - กองช่าง

และส่ิงแวดล้อม  - แผนงานการเกษตร  - กองการศึกษา  - กองช่าง
 

 - กองการศึกษา

ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  - บริการชุมชนและสังคม  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  - ส านักปลัด  - กองคลัง

 

ยทุธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี  - ส านักปลัด  - กองช่าง
 - กองคลัง  - กองการศึกษา

 - บริหารทั่วไป  - แผนงานบริหารงานทั่วไป
 - บริการชุมชนและสังคม   - แผนงานบริหารงานคลัง

 
 



แบบ ผ.๐๑

 - ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๒๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

รวม ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๔ ๒๐๐,๐๐ ๒๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
 - ยทุธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๔๐๐,๐๐๐

รวม ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๓ ๘๐,๐๐๐ ๑๕ ๔๐๐,๐๐๐
  - ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
๓. แผนงานการศึกษา ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๙๕ ๑๑,๙๑๐,๘๕๐

รวม ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๑๙ ๒,๓๘๒,๑๗๐ ๙๕ ๑๑,๙๑๐,๘๕๐
 - ยทุธศาสตร์ด้านสาธารณสุข

๔. แผนงานสาธารณสุข ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๗๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

รวม ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๗๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐

๓๗

ยทุธศาสตร์
จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ปี  ๒๕๖๖ ปี  ๒๕๖๗ ปี  ๒๕๖๘ ปี  ๒๕๖๙ ปี  ๒๕๗๐

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

รวม  ๕  ปี

งบประมาณ 

(บาท)



แบบ ผ.๐๑

 - ยทุธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐

รวม ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๑ ๖๐,๐๐๐ ๕ ๓๐๐,๐๐๐
 - ยทุธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี
๖. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๘๐๐,๐๐๐

รวม ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๖ ๑๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๘๐๐,๐๐๐
  - ยทุธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๕ ๑,๓๗๕,๐๐๐
และนันทนาการ

รวม ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๕ ๒๗๕,๐๐๐ ๒๕ ๑,๓๗๕,๐๐๐
 - ยทุธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๘. แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา ๒๐ ๕,๐๐๐,๙๐๐ ๑๘ ๕,๙๐๓,๓๐๐ ๑๑ ๓,๘๗๓,๐๐๐ ๖ ๑,๒๐๘,๐๐๐ ๒ ๓๒๖,๐๐๐ ๕๗ ๑๖,๓๑๑,๒๐๐

รวม ๒๐ ๕,๐๐๐,๙๐๐ ๑๘ ๕,๙๐๓,๓๐๐ ๑๑ ๓,๘๗๓,๐๐๐ ๖ ๑,๒๐๘,๐๐๐ ๒ ๓๒๖,๐๐๐ ๕๗ ๑๖,๓๑๑,๒๐๐
๓๘

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

ยทุธศาสตร์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔



แบบ ผ.๐๑

 - ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหา
ความจน

 - ยทุธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

 ๙. แผนงานการเกษตร ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๔๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐

รวม ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๘ ๒๒๕,๐๐๐ ๔๐ ๑,๑๒๕,๐๐๐
 - ยทุธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๑๐. แผนงานงบกลาง ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๓๕ ๔๒,๑๐๘,๐๐๐

รวม ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๗ ๘,๔๒๑,๖๐๐ ๓๕ ๔๒,๑๐๘,๐๐๐

รวมทั้งสิน้ ๘๖ ๑๗,๐๔๔,๖๗๐ ๘๔ ๑๗,๙๔๗,๐๗๐ ๗๗ ๑๕,๙๑๖,๗๗๐ ๗๒ ๑๓,๒๕๑,๗๗๐ ๖๘ ๑๒,๓๖๙,๗๗๐ ๓๘๗ ๗๖,๕๓๐,๐๕๐

๓๙

จ านวน

โครงการ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

จ านวน

โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา

ยทุธศาสตร์ ปี  ๒๕๖๑ ปี  ๒๕๖๒ ปี  ๒๕๖๓ ปี  ๒๕๖๔ ปี  ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ 

(บาท)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๗  ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ การประเมินความพึงพอใจ ส ารวจความพึงพอใจของ ปีละ ๑ คร้ัง ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ความพึงพอใจของ ได้รับทราบขอ้มูล ส านักปลัด
ในการรับบริการของ ประชาชนในต าบล ประชาชนในการ การรับบริการของ
ประชาชน เมืองโดนในการมารับ ใช้บริการ ประชาชน

บริการ

๒ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - คณะผู้บริหาร ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ผู้เขา้ร่วมโครงการ บุคลากรในสังกดั ส านักปลัด
ของบุคลากรขององค์การ การท างานของคณะผู้บริหาร  - สมาชิกสภา อบต. จ านวน ๔๐ คน สามารถปฏิบัติงาน
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน สมาชิกสภา อบต.   - พนักงานส่วนต าบล ได้มีอยา่งมีประสิทธิ

พนักงานส่วนต าบล  - พนักงานจา้ง ภาพมากขึ้น
และพนักงานจา้ง    จ านวน ๔๐ คน

๓ สุขภาพดี ส่ิงแวดล้อมดี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ  - พนักงานส่วนต าบล ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ผู้เขา้ร่วมโครงการ บุคลากรในสังกดั ส านักปลัด
มีชีวิตชีวา สร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีของ  - พนักงานจา้ง จ านวน ๒๑ คน สามารถปฏิบัติงาน

พนักงานส่วนต าบลเมืองโดน    จ านวน ๒๑ คน ได้มีอยา่งมีประสิทธิ
ภาพมากขึ้น

๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ วตัถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔ อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม ปีละ ๑ คร้ัง ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนผู้บริหาร ผู้ที่เขา้ร่วมโครงการ ส านักปลัด
คณะผู้บริหาร พนักงาน จริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล มีจติส านึกที่ดี
ส่วนต าบล พนักงานจา้ง พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. มีคุณธรรม 
สมาชิกสภา อบต. องค์การ พนักงานจา้ง สมาชิกสภา ที่เขา้ร่วมโครงการ จริยธรรม ในการ
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน อบต. องค์การบริหาร อบรมคุณธรรม ด าเนินชีวิตมากขึ้น

ส่วนต าบลเมืองโดน จริยธรรม

๔๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินของประชาชน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ ป้องกนัและลดอบุัติเหตุช่วง เพื่อต้ังจดุตรวจและบริการ ประชาชนต าบลเมืองโดน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
เทศกาลปีใหม่และเทศกาล ประชาชนในช่วงเทศกาล หมูท่ี่ ๑ - ๗ ในต าบลเมืองโดน ปลอดภัยในชีวิต
สงกรานต์ต าบลเมืองโดน ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ที่ได้รับความสะดวก และลดอบุัติเหตุ

และปลอดภัยใน ทางถนน
การเดินทาง

๖ อบรมอาสาสมัครป้องกนัภัย เพื่อทบทวนสมรรถภาพของ ปีละ ๑ คร้ัง ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนของ อปพร. มีประสิทธิ ส านักปลัด
ฝ่ายพลเรือนต าบลเมืองโดน สมาชิก อปพร. และเพิ่ม สมาชิก อปพร. ภาพในการปฏิบัติ

ประสิทธิภาพในการ ที่เขา้ร่วมอบรม งานเพิ่มขึ้น
ปฏิบัติงาน

๔๒

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๔  การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ินของประชาชน
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๙  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์ิน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ อบรมการป้องกนัอคัคีภัย เพื่อให้ความรู้การป้องกนั บุคลากรองค์การบริหาร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ บุคลากรองค์การ ผู้ที่เขา้รับการอบรม ส านักปลัด
ต าบลเมืองโดน อคัคีภัย ส่วนต าบลเมืองโดนและ บริหารส่วนต าบล การป้องกนัอคัคีภัย

ครู/นักเรียนภายในเขต เมืองโดนและครู/ มีความพร้อมรับมือ
ต าบลเมืองโดน นักเรียนภายในเขต เหตุอคัคีภัย

ต าบลเมืองโดนได้ ได้ทันท่วงที
เขา้ร่วมอบรม

๔๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร นักเรียนจ านวน ๑๕ คน ๓๐,๔๙๘ ๓๐,๔๙๘ ๓๐,๔๙๘ ๓๐,๔๙๘ ๓๐,๔๙๘ นักเรียนจ านวน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เสริม (นม) รับประทาน คนละ ๑ กล่อง/วัน ราคา ๑๕ คน ได้ด่ืมนม ร่างกายแขง็แรง
ต าบลเมืองโดน กล่องละ ๗.๘๒ บาท ครบ

จ านวน ๒๖๐ วัน

๙ สนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร นักเรียนจ านวน ๑๕ คน ๗๓,๕๐๐ ๗๓,๕๐๐ ๗๓,๕๐๐ ๗๓,๕๐๐ ๗๓,๕๐๐ นักเรียน ๑๕ คน นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กลางวันรับประทาน คนละ ๒๐ บาท/วัน ได้รับประทาน ร่างกายแขง็แรง
ต าบลเมืองโดน จ านวน ๒๔๕ วัน อาหาร

๑๐ สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร นักเรียนจ านวน ๓๓๘ คน ๖๘๗,๒๒๒ ๖๘๗,๒๒๒ ๖๘๗,๒๒๒ ๖๘๗,๒๒๒ ๖๘๗,๒๒๒ นักเรียนในต าบล นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนภายในต าบล เสริม (นม) รับประทาน คนละ ๑ กล่อง/วัน จ านวน ๓๓๘ คน ร่างกายแขง็แรง
เมืองโดน ราคา ๗.๘๒ บาท ได้ด่ืมนม

จ านวน ๒๖๐ วัน

๔๔

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑ สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือหนังสือ นักเรียนที่มีช่วงอายต้ัุงแต่ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นักเรียนอายต้ัุงแต่ นักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา เรียนให้นักเรียนในศูนย์ ๓ - ๕ ปี จ านวน ๑๕ คน ๓ - ๕ ปี จ านวน พัฒนาเด็กเล็กช่วง
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน พัฒนาเด็กเล็กต าบล คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๑๕ คน ช่วงอายต้ัุงแต่
(ค่าหนังสือเรียน) เมืองโดนได้มีหนังสือเรียน ๓ - ๕ ปี ขึ้นไปมี

ที่เพียงพอครบทุกคน พัฒนาการและมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น

๑๒ สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั เพื่อเป็นค่าจดัซ้ืออปุกรณ์ นักเรียนที่มีช่วงอายต้ัุงแต่ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ นักเรียนอายต้ัุงแต่ นักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา นักเรียนให้นักเรียนใน ๓ - ๕ ปี จ านวน ๑๕ คน ๓ - ๕ ปี จ านวน พัฒนาเด็กเล็กช่วง
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล คนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๑๕ คน ช่วงอายต้ัุงแต่
(ค่าอปุกรณ์นักเรียน) เมืองโดนได้มีอปุกรณ์ ๓ - ๕ ปี ขึ้นไปมี

นักเรียนที่เพียงพอครบ พัฒนาการและมี
ทุกคน ความรู้เพิ่มมากขึ้น

๔๕

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓ สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั เพื่อเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ือง นักเรียนที่มีช่วงอายต้ัุงแต่ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ นักเรียนอายต้ัุงแต่ นักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา แบบนักเรียนให้นักเรียน ๓ - ๕ ปี จ านวน ๑๕ คน ๓ - ๕ ปี จ านวน พัฒนาเด็กเล็กช่วง
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน  ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล คนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๑๕ คน ช่วงอายต้ัุงแต่
(ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) เมืองโดนได้มีเคร่ืองแบบ ๓ - ๕ ปี ขึ้นไปมี

นักเรียนที่เพียงพอครบ มีชุดเคร่ืองแบบ
ทุกคน นักเรียนใส่ครบ

ทุกคน

๑๔ สนับสนุนค่าใช้จา่ยในการจดั เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ นักเรียนที่มีช่วงอายต้ัุงแต่ ๖,๙๕๐ ๖,๙๕๐ ๖,๙๕๐ ๖,๙๕๐ ๖,๙๕๐ นักเรียนอายต้ัุงแต่ นักเรียนศูนย์ กองการศึกษา

การศึกษาส าหรับศูนยพ์ัฒนา จดักจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ - ๕ ปี จ านวน ๑๕ คน ๓ - ๕ ปี จ านวน พัฒนาเด็กเล็กช่วง
เด็กเล็กต าบลเมืองโดน  ให้นักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก คนละ ๔๓๐ บาท/ปี ๑๕ คน ช่วงอายต้ัุงแต่
(ค่ากจิกรรมพัฒนาผู้เรียน) เล็กต าบลเมืองโดนได้มี ๓ - ๕ ปี ขึ้นไปมี

การจดักจิกรรมที่สร้าง พัฒนาการและมี
สรรค์และเป็นประโยชน์ ความรู้เพิ่มมากขึ้น

๔๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕ อดุหนุนอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหาร นักเรียน ๓๓๘ คน ๑,๓๕๒,๐๐๐๑,๓๕๒,๐๐๐๑,๓๕๒,๐๐๐๑,๓๕๒,๐๐๐๑,๓๕๒,๐๐๐ นักเรียนในต าบล นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
โรงเรียนภายในต าบล กลางวันรับประทาน คนละ ๒๐ บาท/วัน จ านวน ๓๓๘ คน ร่างกายแขง็แรง
เมืองโดน จ านวน ๒๐๐ วัน ได้รับประทาน

อาหารครบทุกคน

๑๖ อดุหนุนการแขง่ขนักฬีา เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการ นักเรียนในเขตต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียนในต าบล นักเรียนได้ใช้เวลา กองการศึกษา
โรงเรียนภายในต าบล แขง่ขนักฬีาของนักเรียน เมืองโดน ทั้ง ๕ โรงเรียน ว่างให้เกดิ
เมืองโดน ในเขตต าบลเมืองโดน จ านวน ๕ โรงเรียน ได้มีการจดัแขง่ขนั ประโยชน์และรัก

กฬีา การเล่นกฬีา

๑๗ อดุหนุนการเขา้ค่ายลูกเสือ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมการ นักเรียนในเขตต าบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนในต าบล นักเรียนรู้จกัความ กองการศึกษา
และเนตรนารีโรงเรียน เขา้ค่ายลูกเสือและเนตร เมืองโดน ทั้ง ๕ โรงเรียน สามัคคีปรองดอง
ภายในต าบลเมืองโดน นารีของนักเรียนในเขต จ านวน ๕ โรงเรียน ได้เขา้ค่ายลูกเสือ

ต าบลเมืองโดน และเนตรนารี

๔๗

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๘ อดุหนุนการอบรม คุณธรรม เพื่อให้เด็กนักเรียนมี นักเรียนภายในต าบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ นักเรียนเขา้ร่วม นักเรียนมีคุณธรรม กองการศึกษา
จริยธรรมเด็กนักเรียนภายใน คุณธรรมและจริยธรรม เมืองโดน โครงการ จริยธรรมมากขึ้น
ต าบลเมืองโดน จ านวน ๑๐๐ คน

๑๙ วัสดุการศึกษานักเรียนศูนย์ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่ือการ นักเรียนจ านวน ๑๕ คน ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ ๒๕,๕๐๐ นักเรียนจ านวน นักเรียนมีอปุกรณ์ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน เรียนที่เพียงพอและสนับ คนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี ๑๕ คน มีอปุกรณ์ ในการเรียนที่เพียง

สนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ในการเรียนครบ พอและได้จดั
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก กจิกรรมต่างๆ 
ต าบลเมืองโดน ของศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กต าบลเมืองโดน

๒๐ พัฒนาครูช่วยผู้ดูแลเด็กของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ จ านวน ๑ คน ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล พัฒนาความรู้ของครูผู้ช่วย จ านวน ๑ คน ได้ ได้รับความรู้เพิ่ม
เมืองโดน ผู้ดูแลเด็ก เขา้รับการอบรม มากขึ้น

๔๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๑ จดักจิกรรมต่างๆ ของศูนย์ เพื่อส่งเสริมกจิกรรมของ นักเรียนจ านวน ๑๕ คน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ นักเรียนในศูนย์ นักเรียนศูนย์ กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็กต าบลเมืองโดน นักเรียนศูนยพ์ัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็กได้
 - กจิกรรมวันขึ้นปีใหม่ เด็กเล็กต าบลเมืองโดน จ านวน ๑๕ คน ร่วมกนัท ากจิกรรม
 - กจิกรรมบัณฑิตน้อย ได้ร่วมกจิกรรม อยา่งสร้างสรรค์
 - กจิกรรมวันพ่อ และเกดิประโยชน์
 - กจิกรรมวันแม่

๒๒ จดัประชุมครู คณะกรรมการ เพื่อร่วมกนัแลกเปล่ียน  - ครูผู้ดูแลเด็ก ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้ร่วม ผู้ปกครองนักเรียน กองการศึกษา
บริหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก และแสดงความคิดเห็นใน  - ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก การจดักจิกรรม มีความเขา้ใจและ
ต าบลเมืองโดนและผู้ปกครอง การจดัการเรียนการสอน  - คณะกรรมการศูนยฯ์ ประชุม ทราบถงึการเรียน

 - ผู้ปกครองนักเรียน การสอน
   จ านวน ๑๕ คน

๔๙

โครงการ วตัถุประสงค์ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๓ ท้องถิ่นรักการอา่นต าบล เพื่อสร้างนิสัยรักการอา่น ประชาชนภายในต าบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนภายในเขต ประชาชนภายใน กองการศึกษา
เมืองโดน หนังสือและการเรียนรู้ให้ เมืองโดน ต าบลเมืองโดนได้รับ เขตต าบลเมืองโดน

เหมาะสมกบัวัยอยา่งมี การส่งเสริมการรัก ได้รับความรู้และ
คุณภาพ การอา่นหนังสือ ประโยชน์จากการ

อา่นหนังสือและ
เรียนรู้พัฒนาตนเอง
อยา่งต่อเนือ่ง

๒๔ ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เด็กและเยาวชนภายใน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนภาย เด็กและเยาวชนที่ กองการศึกษา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน เยาวชนมีความคิดริเร่ิม เขตต าบลเมืองโดน ในเขตต าบลเมืองโดน เขา้ร่วมโครงการได้
ในต าบลเมืองโดน สร้างสรรค์กล้าคิดกล้า จ านวน ๑๐๐ คน จ านวน ๑๐๐ คน ตระหนักถงึความ

แสดงออก ส าคัญของตนเอง
และท าตัวให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม

๕๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๕  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๒  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศึกษา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๕ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญา เพื่อจดัท าทะเบียนปราชญ์ ปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนปราชญ์ชาวบ้านทะเบียนปราชญ์ชาว กองการศึกษา
ท้องถิ่นต าบลเมืองโดน ชาวบ้าน และยกยอ่งเชิดชู ภายในต าบลเมืองโดน ที่ได้ขึ้นทะเบียน บ้านในเขตต าบล

ปราชญ์ชาวบ้านในเขต ภายในเขตต าบล เมืองโดนได้รับการ
ต าบลเมืองโดน เมืองโดน ยกยอ่งเชิดชูปราชญ์

ชาวบ้าน

๒๖ อดุหนุนอ าเภอประทายตาม เพื่อให้อ าเภอประทายเป็น ประชาชนภายในต าบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนภายใน ประชาชนภายใน กองการศึกษา
โครงการจดังานพระราชพิธี จดุศูนยร์วมในการจดังาน เมืองโดน ต าบลเมืองโดนที่ ต าบลเมืองโดนได้
งานรัฐพิธี และงานเฉลิม ราชพิธี และรัฐพิธี และให้ ได้เขา้ร่วมกจิกรรม ร่วมกจิกรรมเพื่อเป็น
พระเกยีรติ ประชาชนภายในต าบล การแสดงออกถงึ

เมืองโดนได้ไปร่วม ความรักสามัคคี
กจิกรรมเพื่อเป็นการแสดง และความจงรักภักดี
ออกถงึความจงรักภักดีต่อ ต่อสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์

๕๑

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมาวตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๗ ควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ เพื่อจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ ประชาชนต าบลเมืองโดน ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ไม่มีจ านวนผู้ป่วย ไม่เกดิการแพร่ ส านักปลัด
เกี่ยวกบัการควบคุมและ หมูท่ี่ ๑ - ๗ โรคติดต่อเพิ่มขึ้น ระบาดภายใน
และป้องกนัโรคติดต่อ ต าบลเมืองโดน

๒๘ ควบคุมและป้องกนัโรคพิษ เพื่อควบคุมและป้องกนั ฉดีวัคซีนป้องกนัโรคให้ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไม่มีจ านวนผู้ป่วย สุนัขและแมวได้รับ ส านักปลัด
สุนัขบ้า พาหนะที่จะน าเชื้อโรคมาสู่ แกสั่ตว์เล้ียง เช่น สุนัข  เป็นโรคพิษสุนัขบ้า การฉดีวัคซีนครบ

ประชาชน แมว ของประชาชน ทุกครัวเรือนและไม่
ภายในต าบลเมืองโดน เกดิการแพร่ระบาด

ของโรคพิษสุนัขบ้า
ภายในต าบล
เมืองโดน

๕๒

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๒๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน สามารถน าความรู้ ส านักปลัด
ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้าน โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ
ในพระราชประสงค์ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ดูแลตนเองและครอบ
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑  - เพื่อจดัอบรมให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี ครัวให้ช่วยเหลือปฐม

พื้นฐานในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจ พยาบาลเบือ้งต้นได้
และคนในครอบครัวใน อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง

๓๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนภายในหมู่ ส านักปลัด
ตามโครงการสืบสานพระราช โครงการพระราชด าริ ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ บ้านมีสุขภาพที่แขง็
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง ด้านสาธารณสุข บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรง และปลอดภัย
เต้านม บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑  - เพื่อป้องกนัให้เพศหญิง เขา้ร่วมโครงการมี ห่างไกลจากโรค

ห่างไกลและปลอดภัยจาก ความพึงพอใจ มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม

๕๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๓๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย

และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้าน ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑

๓๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
๕๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๓๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน สามารถน าความรู้ ส านักปลัด
ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้าน โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ
ในพระราชประสงค์ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ดูแลตนเองและครอบ
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑  - เพื่อจดัอบรมให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี ครัวให้ช่วยเหลือปฐม

พื้นฐานในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจ พยาบาลเบือ้งต้นได้
และคนในครอบครัวใน อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง

๕๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๓๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๕๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน สามารถน าความรู้ ส านักปลัด
ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้าน โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ
ในพระราชประสงค์ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ดูแลตนเองและครอบ
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒  - เพื่อจดัอบรมให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี ครัวให้ช่วยเหลือปฐม

พื้นฐานในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจ พยาบาลเบือ้งต้นได้
และคนในครอบครัวใน อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง

๔๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนภายในหมู่ ส านักปลัด
ตามโครงการสืบสานพระราช โครงการพระราชด าริ ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ บ้านมีสุขภาพที่แขง็
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง ด้านสาธารณสุข บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรง และปลอดภัย
เต้านม บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒  - เพื่อป้องกนัให้เพศหญิง เขา้ร่วมโครงการมี ห่างไกลจากโรค

ห่างไกลและปลอดภัยจาก ความพึงพอใจ มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม

๕๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๔๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้าน ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒

๔๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น
๖๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๔๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน สามารถน าความรู้ ส านักปลัด
ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้าน โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ
ในพระราชประสงค์ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ดูแลตนเองและครอบ
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒  - เพื่อจดัอบรมให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี ครัวให้ช่วยเหลือปฐม

พื้นฐานในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจ พยาบาลเบือ้งต้นได้
และคนในครอบครัวใน อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง

๖๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๔๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๖๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๔๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม เด็กปฐมวัย/วัยเรียน ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน เด็กปฐมวัย/วัยเรียน ส านักปลัด
ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โครงการพระราชด าริด้าน ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ มีสุขภาพร่างกายที่
โภชนาการและสุขภาพเด็ก สาธารณสุข บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แขง็แรงมีคุณภาพ
ของสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบ เขา้ร่วมโครงการมี ชีวิตที่ดีขึ้น เจริญ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โตและมีพัฒนาการตามวัยที่ ความพึงพอใจ เติบโตสมวัยอนัควร
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ ได้รับโภชนาการและการส่ง

เสริมสุขภาพที่เหมาะสม

๖๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ผู้หญิงต้ังครรภ์ ส านักปลัด
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ โครงการพระราชด าริด้าน ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ ให้นมบุตร และทารก
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุข บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรกเกดิจนถงึอาย ุ
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ต้ัง เขา้ร่วมโครงการมี ๓ ปี มีภาวะโภชนา

ครรภ์ ให้นมบุตร และ ความพึงพอใจ การและสุขภาพ
ทารกแรกเกดิ จนถงึอายุ อนามัยที่ดีขึ้น
๓ ปี มีภาวะโภชนการ และ
สุขภาพอนามัยที่ดี

๖๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เขา้ร่วมโครงการมี เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ความพึงพอใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓

๖๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๖๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๕๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๖๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนภายในหมู่ ส านักปลัด
ตามโครงการสืบสานพระราช โครงการพระราชด าริ ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ บ้านมีสุขภาพที่แขง็
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง ด้านสาธารณสุข บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรง และปลอดภัย
เต้านม บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔  - เพื่อป้องกนัให้เพศหญิง เขา้ร่วมโครงการมี ห่างไกลจากโรค

ห่างไกลและปลอดภัยจาก ความพึงพอใจ มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม

๖๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๖๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๖๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ผู้หญิงต้ังครรภ์และ ส านักปลัด
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ โครงการพระราชด าริด้าน ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ ให้นมบุตร ทารกแรก
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุข บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ เกดิจนถงึอาย ุ๓ ปี
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ต้ัง เขา้ร่วมโครงการมี มีภาวะโภชนการและ

ครรภ์และให้นมบุตรและเด็ก ความพึงพอใจ สุขภาพอนามัยที่ดี
ทารกแรกเกดิ จนถงึอายุ ขึ้น
๓ ปี มีภาวะโภชนการ และ
สุขภาพอนามัยที่ดี

๖๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๖๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๗๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๖๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคหนอน โครงการพระราชด าริ บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
พยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ ความพึงพอใจ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

๗๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการช่วยลดการติดเอดส์ โครงการพระราชด าริ ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ด้านสาธารณสุข บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พระเจา้วรวงษ์เธอ พระองค์เจา้  - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เขา้ร่วมโครงการมี ลดการติดเชื้อเอดส์
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มีสุขภาพแขง็แรง ลดการ ความพึงพอใจ จากแม่ไปสู่ลูก
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ติดเชื้อเอดส์จากแม่ไปสู่ลูก

๖๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการพระราชด าริ โครงการพระราชด าริ บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔  - เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี

ด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจ

๗๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๖๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ผู้หญิงต้ังครรภ์ ส านักปลัด
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ โครงการพระราชด าริด้าน ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ ให้นมบุตร และทารก
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุข บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรกเกดิจนถงึอาย ุ
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ต้ัง เขา้ร่วมโครงการมี ๓ ปี มีภาวะโภชนา

ครรภ์ ให้นมบุตร และทารก ความพึงพอใจ การและสุขภาพ
แรกเกดิ จนถงึอาย ุ๓ ปี อนามัยที่ดีขึ้น
มีภาวะโภชนการ และ
สุขภาพอนามัยที่ดี

๗๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนภายในหมู่ ส านักปลัด
ตามโครงการสืบสานพระราช โครงการพระราชด าริ ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ บ้านมีสุขภาพที่แขง็
ปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภัยมะเร็ง ด้านสาธารณสุข บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แรง และปลอดภัย
เต้านม บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕  - เพื่อป้องกนัให้เพศหญิง เขา้ร่วมโครงการมี ห่างไกลจากโรค

ห่างไกลและปลอดภัยจาก ความพึงพอใจ มะเร็งเต้านม
โรคมะเร็งเต้านม

๗๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม เด็กปฐมวัย/วัยเรียน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน เด็กปฐมวัย/วัยเรียน ส านักปลัด
ตามโครงการปรับปรุงภาวะ โครงการพระราชด าริด้าน ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ มีสุขภาพร่างกายที่
โภชนาการและสุขภาพเด็ก สาธารณสุข บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ แขง็แรงมีคุณภาพ
ของสมเด็จพระเทพรัตน  - เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบ เขา้ร่วมโครงการมี ชีวิตที่ดีขึ้น เจริญ
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี โตและมีพัฒนาการตามวัยที่ ความพึงพอใจ เติบโตสมวัยอนัควร
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ ได้รับโภชนาการและการส่ง

เสริมสุขภาพที่เหมาะสม

๗๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เขา้ร่วมโครงการมี เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ความพึงพอใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕

๗๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๗๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน สามารถน าความรู้ ส านักปลัด
ตามโครงการอบรมหมอหมูบ่้าน โครงการพระราชด าริ บ้านหนองม่วงน้อย คณะกรรมการ ความเขา้ใจในการ
ในพระราชประสงค์ ด้านสาธารณสุข หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ดูแลตนเองและครอบ
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖  - เพื่อจดัอบรมให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี ครัวให้ช่วยเหลือปฐม

พื้นฐานในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจ พยาบาลเบือ้งต้นได้
และคนในครอบครัวใน อยา่งถกูต้อง รวดเร็ว
เบือ้งต้นได้อยา่งถกูต้อง

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านหนองม่วงน้อย คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๗๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านหนองม่วงน้อย คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เขา้ร่วมโครงการมี เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ความพึงพอใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖

๗๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคขาดสาร โครงการพระราชด าริ บ้านหนองม่วงน้อย คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อควบคุมป้องกนัและ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ แกไ้ขปัญหาโรคขาดสาร ความพึงพอใจ

ไอโอดีน

๗๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการพระราชด าริ โครงการพระราชด าริ บ้านหนองม่วงน้อย คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ด้านสาธารณสุข หมูท่ี่ ๖ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖  - เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี

ด้านสาธารณสุข ความพึงพอใจ

๗๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗๙ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๘๐ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เขา้ร่วมโครงการมี เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ความพึงพอใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗

๗๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๑ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๘๒ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม กลุ่มสตรีและผู้ที่สนใจ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ผู้หญิงต้ังครรภ์และ ส านักปลัด
ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ โครงการพระราชด าริด้าน ทั่วไป ภายในหมูบ่้าน คณะกรรมการ ให้นมบุตร ทารกแรก
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก สาธารณสุข บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ เกดิจนถงึอาย ุ๓ ปี
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗  - เพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงที่ต้ัง เขา้ร่วมโครงการมี มีภาวะโภชนการและ

ครรภ์และให้นมบุตรและเด็ก ความพึงพอใจ สุขภาพอนามัยที่ดี
ทารกแรกเกดิ จนถงึอายุ ขึ้น
๓ ปี มีภาวะโภชนการ และ
สุขภาพอนามัยที่ดี

๘๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๓ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๘๔ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนห่างไกล ส านักปลัด
ตามโครงการรณรงค์และแกไ้ข โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ จากยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด To be ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ไม่มีผู้ติดยาเสพติด
number one (ศูนยเ์พื่อนใจ  - เพื่อสร้างความรู้ความ เขา้ร่วมโครงการมี เพิ่มขึ้น
วัยรุ่นในชุมชน/หมูบ่้าน) เขา้ใจในการแกไ้ขปัญหา ความพึงพอใจ
ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตน ยาเสพติดภายในหมูบ่้าน
ราชกญัญา สิริวัฒนาพรรณวดี
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗

๘๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๕ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๘๖ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ ๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการตรวจสุขภาพ โครงการพระราชด าริด้าน บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
เคล่ือนที่ สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ สาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์  - เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ ได้รับการตรวจสุขภาพและ ความพึงพอใจ

ดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

๘๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๕  ด้านการพัฒนาสาธารณะสุข

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสาธารณสุข
 - แผนงานสาธารณสุข

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะได้รับ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๗ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนและนักเรียน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕,๐๐๐ มีการอดุหนุน ระบบสุขภิบาลใน ส านักปลัด
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขา โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ โรงเรียนและชุมชน
ภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ ได้รับการพัฒนาให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - เพื่อพัฒนาระบบ เขา้ร่วมโครงการมี ดียิ่งขึ้นมีความ
สยามบรมราชกมุารี สุขาภิบาลภายในโรงเรียน ความพึงพอใจ สะอาดและปลอดภัย
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ และในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

๘๘ อดุหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน  - เพื่อด าเนินกจิกรรมตาม ประชาชนภายในหมูบ่้าน ๐ ๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐ มีการอดุหนุน ประชาชนมีสุขภาพ ส านักปลัด
ตามโครงการควบคุมโรคหนอน โครงการพระราชด าริ บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ คณะกรรมการ ร่างกายแขง็แรง
พยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตน ด้านสาธารณสุข หมูบ่้านและผู้ที่เขา้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  - เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ เขา้ร่วมโครงการมี
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ เร่ืองโรคหนอนพยาธิ ความพึงพอใจ

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

๘๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา





























































































































แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานสังคมสงเคราะห์

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๘๙ พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ผู้สูงอายภุายในต าบล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีคุณภาพ ส านักปลัด
ผู้สูงอายตุ าบลเมืองโดน ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ เมืองโดน ที่เขา้ร่วมโครงการ ชีวิตและความเป็น

อยู่ที่ดีขึ้น

๘๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๐ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ กลุ่มสตรีต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีแม่บ้าน ส านักปลัด
ศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพิ่มความรู้ในการปฏิบัติงาน แม่บ้านที่เขา้ร่วม ต าบลเมืองโดน
ต าบลเมืองโดน ให้มากขึ้น โครงการ มีคุณภาพชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

๘๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๑ จดัประชุมประชาคม เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั  - ค่าวัสดุและอปุกรณ์ต่างๆ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ต าบล/หมูบ่้าน เพื่อจดัท า ประชุมประชาคมในระดับ  - ค่าเคร่ืองด่ืม โครงการประชุม ในการจดัท าแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น หมูบ่้านและระดับต าบล  - ค่าอาหารว่าง ประชาคม พัฒนาท้องถิ่น

 - ค่าป้ายโครงการ

๙๒ ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ประชาชนต าบลเมืองโดน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด
ต าบลเมืองโดน ในอาชีพเสริมต่างๆ ให้แก่ มีอาชีพเสริมเพิ่ม ชีวิตความเป็นอยู่

ประชาชนต าบลเมืองโดน มากขึ้น ที่ดีขึ้น

๙๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ผู้ดูแลผู้พิการและผู้พิการ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ดูแล ผู้ดูแลผู้พิการมี ส านักปลัด
ชีวิตผู้ดูแลคนพิการและ ความเป็นอยู่ของผู้ดูแล ในต าบลเมืองโดน ผู้พิการและผู้พิการคุณภาพชีวิตและ
ผู้พิการต าบลเมืองโดน ผู้พิการและผู้พิการ ได้รับการช่วยเหลือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต าบลเมืองโดนให้ดีขึ้น

๘๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ         เป้าหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)

วตัถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๔ อบต.เคล่ือนที่ เพื่อเป็นการพบปะและออก จ านวน ๑๐๐ คน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึงพอใจของประชาชนได้พบปะ ส านักปลัด
บริการประชาชนภายใน ประชาชนที่เขา้ หน่วยงานต่างๆและ
ต าบลเมืองโดนนอกพื้นที่ ร่วมโครงการ แจง้ปัญหาให้ทราบ
ร่วมกบัหน่วยงานราชการอื่น

๙๕ อดุหนุนอ าเภอประทาย เพื่อให้อ าเภอประทายเป็น ประชาชนภายในต าบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนภายใน ส านักปลัด
ตามโครงการจดัต้ังศูนย์ จดุศูนยร์วมในการจดัต้ัง เมืองโดนที่ได้รับความ ภายในต าบล ต าบลเมืองโดนได้
ปฎิบัติการร่วมในการช่วย ศูนยป์ฎิบัติการร่วมในการ เดือดร้อน เมืองโดนที่ได้รับ ที่ได้รับความเดือด
เหลือประชาชนของ ช่วยเหลือประชาชนของ ความช่วยเหลือ ร้อนได้รับการช่วย
องค์กรปกครองส่วนท้อง องค์กรปกครองส่วนท้อง ครบถว้น เหลือจากศูนย์
ถิ่น อ าเภอประทาย ถิ่น อ าเภอประทาย ปฏิบัติการร่วมฯ
จงัหวัดนครราชสีมา จงัหวัดนครราชสีมา

๘๗

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย          

 (ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาวฒันธรรม  ประเพณแีละกีฬา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๖ งานของดีอ าเภอประทาย เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการจดั กจิกรรมงานของดีอ าเภอ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชนที่เขา้ร่วม ประชาชนได้น า กองการศึกษา
งานของดีอ าเภอประทาย ประทาย ปีละ ๑ คร้ัง โครงการมีรายได้ ผลิตภัณฑ์สินค้า

เพิ่มมากขึ้น โอทอปไปแสดง
และจ าหน่ายใน
งาน

๙๗ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประชาชนภายในต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนความพึงพอ ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรม ประเพณีอนัดี เมืองโดน ทั้ง ๗ หมูบ่้าน ใจของผู้มาร่มงาน กนัอนุรักษ์และ

งามของท้องถิ่นไทย วันสงกรานต์ สืบสานประเพณี
สืบต่อไป วัฒนธรรมให้คง

อยู่คู่สังคมต่อไป

๘๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาวฒันธรรม  ประเพณแีละกีฬา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๙๘ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประชาชนภายในต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้ร่วม กองการศึกษา
ประเพณีลอยกระทง วัฒนธรรม ประเพณีอนัดี เมืองโดน โครงการวันลอย กนัอนุรักษ์และ
 - กจิกรรมการประกวด งามของท้องถิ่นไทย กระทง สืบสานประเพณี
   กระทง สืบต่อไป วัฒนธรรมให้คง
 - กจิกรรมการประกวด อยู่คู่สังคมต่อไป
   นางนพมาศ
 - กจิกรรมการแสดงของ
   นักเรียน

๙๙ วันส าคัญของชาติ เพื่อร่วมกจิกรรมในงานวัน  - ผู้บริหาร ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้ร่วม มีงบประมาณใน กองการศึกษา
ส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อ  - สมาชิกสภา อบต. กจิกรรมวันส าคัญ การจดักจิกรรมใน
วันแม่ , วันปิยะมหาราช ฯลฯ - พนักงานส่วนต าบล ของชาติ วันส าคัญต่างๆ 

 - ผู้น าชุมชนต าบลเมืองโดน

๘๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนาวฒันธรรม  ประเพณแีละกีฬา

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๑  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ
 - แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๐ แขง่ขนักฬีาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รัก แขง่ขนักฬีาพื้นบ้าน ฟุตบอล ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เขา้ร่วม ประชาชนได้ใช้ กองการศึกษา
ต าบลเมืองโดนเกมส์ สามัคคีและห่างไกลยาเสพติดวอลเล่ยบ์อล ตระกร้อ แขง่ขนักฬีา เวลาว่างให้เป็น

เปตอง เป็นต้น ประโยชน์ เกดิ
จ านวน ๗ หมูบ่้าน ความสามัคคีและ

ห่างไกลยาเสพติด

๙๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์         เป้าหมาย           

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๑ ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อปรับปรุงถนนให้มี ปรับปรุงถนน คสล. ๕๖๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายขา้งหนองโสน ความปลอดภัย กว้าง ๔ เมตร ๖๑๒ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ การคมนาคมได้อยา่ง ยาว ๑๔๓ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

สะดวก หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า
๕๗๒ ตารางเมตร

๑๐๒ ขยายถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ขยายถนน คสล. ๐ ๑๗๗,๘๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากบ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๑ เมตร ๖๑๒ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปสามแยก บ้านดอนวัว อยา่งสะดวก ยาวรวม ๓๒๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
(เส้นขา้งวัด) หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๒๐ ตารางเมตร

๙๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๓ กอ่สร้างถนนหินคลุกสาย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนหินคลุก ๐ ๕๐๓,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากศาลปูต่าไปโนนหมาจอก ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๖๑๒ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ อยา่งสะดวก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๐๔ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๐ ๑๕๒,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
จากหนองท่อไปคลองอสีาน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒ เมตร ๖๑๒ คน ที่มีการ ความสะดวก
เขยีว อยา่งสะดวก ยาวรวม ๖๓๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๖๐ ตารางเมตร

๙๒

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๕ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๒๗๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากหนองขามไปด้าน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๔๓๐ คน ที่มีการ ความสะดวก
ทิศใต้ บ้านโนนเมือง อยา่งสะดวก ยาว ๕๖๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
หมูท่ี่ ๒ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๘๐๐ ตารางเมตร

๑๐๖ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนได้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๑๒๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวน ๑๑๙ ประชาชนมี กองช่าง
การเกษตรไปล าห้วยแอก ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ จ านวน ๑๐ ต้น ครัวเรือนมีไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้อยา่ง
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ ใช้อยา่งเพียงพอ ทั่วถงึมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

๙๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๗ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๑๙๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
แยกวัดป่าประชาธรรม ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒ เมตร ๔๓๐ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปด้านทิศใต้ อยา่งสะดวก ยาว ๘๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๖๐๐ ตารางเมตร

๑๐๘ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๒๔๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เส้นทางเขา้ดอนกลาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๔๓๐ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ อยา่งสะดวก ยาว ๕๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๙๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐๙ กอ่สร้างรางระบายน้ า เพื่อให้ประชาชนภายใน กอ่สร้างรางระบายน้ า ๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวน ๑๑๙ ท าให้ไม่มีน้ าเสีย กองช่าง
แบบตัววี เส้นสามแยกทาง หมูบ่้านได้มีระบบการ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ครัวเรือน ท่วมขงัใน

เขา้หมูบ่้าน ระบายน้ าที่ดีป้องกนัการ ยาว ๑๗๐ เมตร หมูบ่้านและมี
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ เกดิน้ าท่วมขงั หนา ๐.๑๐ เมตร ระบบการ

ระบายน้ าที่ดี

๑๑๐ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๘๘๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายไปล าห้วยแอก ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕ เมตร ๔๓๐ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๖๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐ ตารางเมตร

๙๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๑ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๓๕๔,๖๐๐ ๓๕๔,๖๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากนานายวชิรวิทย์ ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๓๖๖ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปล าห้วยแอก อยา่งสะดวก ยาวรวม ๓๑๕ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๘๐ ตารางเมตร

๑๑๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๔๐๕,๓๐๐ ๔๐๕,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากศาลปูต่า ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๓๖๖ คน ที่มีการ ความสะดวก
(ต่อจากเส้นเดิม) อยา่งสะดวก ยาวรวม ๓๖๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๔๐ ตารางเมตร

๙๖

งบประมาณและที่ผ่านมา      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

วตัถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๓ กอ่สร้างถนนดินเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนดิน ๐ ๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เกษตรสายขา้งล าห้วยแอก ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕ เมตร ๓๖๖ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านดอนวัวไปบ้านดอนยาว อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๔๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ หนาเฉล่ีย ๑ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

๑๑๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนได้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๐ ๕๑,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวน ๘๔ ประชาชนมี กองช่าง
การเกษตรไปล าห้วยแอก ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ จ านวน ๔ ต้น ครัวเรือนมีไฟฟ้า ไฟฟ้าใช้อยา่ง
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ ใช้อยา่งเพียงพอ ทั่วถงึมีความ

ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

๙๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๕ กอ่สร้างผิวถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวถนน คสล. ๕๑,๕๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
หน้าสามแยกโรงเรียน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ หนา ๐.๑๕ เมตร ๓๖๖ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ อยา่งสะดวก หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

๙๙ ตารางเมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

๑๑๖ ขดุลอกหนองป่าช้า เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้ า ขดุลอกหนองป่าช้า ๐ ๐ ๒๔๖,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีน้ าไว้ กองช่าง
ช่วงที่ ๒ ไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง ๖๘ เมตร ๓๖๖ คน มีน้ าใช้ ใช้ทุกครัวเรือน
บ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ ยาว ๑๐๐ เมตร อยา่งเพียงพอ

ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ เมตร
ปริมาณดินขดุไม่น้อยกว่า
๖,๘๓๘ ลูกบาศกเ์มตร

๙๘

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๗ กอ่สร้างก าแพงกั้นดิน เพื่อสร้างความแขง็แรง กอ่สร้างก าแพงกั้นดิน ๘๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ท าให้น้ าไม่กดั กองช่าง
ด้านทิศใต้ของคุ้มหัวสะพาน มัน่คงและประชาชนได้มี กว้าง ๑.๕๐ เมตร ๖๑๒ คน ที่มีการ เซาะถนนและ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ถนนส าหรับใช้การ ยาว ๕๑ เมตร คมนาคมสะดวก มีความแขง็แรง

คมนาคมได้อยา่งสะดวก หนา ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น มัน่คงมากขึ้น

๑๑๘ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๔๘๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายคุ้มดอนเขม็ไป ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
โคกพะงาด บ้านดอนยาว อยา่งสะดวก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๙๙

โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๑๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้าง ถนน คสล. ๒๒๕,๒๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายรอบบ้านคุ้มหัวสะพาน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
(ต่อจากเส้นเดิม) อยา่งสะดวก ยาว ๑๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๐๐ ตารางเมตร

๑๒๐ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๒๙๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เพื่อการเกษตรทาง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
เขา้หมูบ่้าน ไปคุ้มดอนเขม็ อยา่งสะดวก ยาว ๖๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๔๐๐ ตารางเมตร

๑๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๑ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๑๗๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากคุ้มหัวสะพานไป ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ล าห้วยแอก บ้านดอนยาว อยา่งสะดวก ยาว ๓๖๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๔๔๐ ตารางเมตร

๑๒๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๐ ๕๗๓,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากกลางบ้านคุ้ม ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ดอนเขม็ บ้านดอนยาว อยา่งสะดวก ยาว ๒๕๕ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
หมูท่ี่ ๔ หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๐๒๐ ตารางเมตร

๑๐๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมาวตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๓ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๐ ๒๒๖,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากล าห้วยแอก ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒.๕ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปหนองละเลิง อยา่งสะดวก ยาวรวม ๗๕๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๘๗๕ ตารางเมตร

๑๒๔ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๐ ๒๔,๐๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายขา้งหนองนาด้านทิศ ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ตะวันออก อยา่งสะดวก ยาว ๕๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ตารางเมตร

๑๐๒

โครงการ       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

งบประมาณและที่ผ่านมาวตัถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๕ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้ประชาชนได้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๐ ๐ ๐ ๖๔,๐๐๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
เพื่อการเกษตรสายรอบ ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ จ านวน ๕ ต้น ๒๑๑ ครัวเรือน ไฟฟ้าใช้อยา่ง
คุ้มหัวสะพาน มีไฟฟ้าใช้อยา่ง ทั่วถงึมีความ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ เพียงพอ ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิ์น

๑๒๖ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๐ ๐ ๓๘,๐๐๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากบ้านนางค าตัน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒.๕ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปหนองผือลี อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑๒๖ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓๗๘ ตารางเมตร

๑๐๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๗ ปรับปรุงท่อส่งน้ าระบบ เพื่อให้ประชาชนภายใน ตามแบบแปลนที่ อบต. ๒๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนครัวเรือน ท าให้ระบบน้ า กองช่าง
ประปาสายรอบหมูบ่้าน หมูบ่้านมีน้ าประปาใช้ ได้ก าหนด ๒๔๖ ครัวเรือน ประปามีความ
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ อยา่งทั่วถงึ ที่มีน้ าใช้อยา่ง แขง็แรงมัน่คง

เพียงพอ มากขึ้น และมี
น้ าใช้สะดวก
และทั่วถงึ

๑๒๘ ถมดินท่อระบายน้ าสายขา้ง เพื่อให้ประชาชนภายใน ถมดินท่อระบายน้ า ๗๖,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวน ๒๔๖ ท าให้ไม่มีน้ าเสีย กองช่าง

โรงเรียนวัดบ้านหนองคู หมูบ่้านได้มีระบบการ กว้าง ๓ เมตร ครัวเรือน ที่มีน้ า ท่วมขงัใน

บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ ระบายน้ าที่ดีป้องกนัการ ยาว ๙๕ เมตร ใช้อยา่งเพียงพอ หมูบ่้านและ
เกดิน้ าท่วมขงั หนาเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร ประชาชนมีน้ า

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ไว้ใช้อยา่งเพียง
๒๘๕ ตารางเมตร พอ

๑๐๔

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒๙ กอ่สร้างถนนดินเพื่อการ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนดิน ๔๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
เกษตรจากศาลปูต่าไปด้าน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕ เมตร ๙๒๑ คน ที่มีการ ความสะดวก
ทิศใต้ บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๔๕๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๘๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๒,๒๕๐ ตารางเมตร

๑๓๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อ เพื่อให้ประชาชนได้มี ตามแบบที่ อบต. ก าหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
การเกษตรจากหอประปาไป ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ ๒๔๖ ครัวเรือน ไฟฟ้าใช้อยา่ง
นานางประทีป แกว้คนอก มีไฟฟ้าใช้อยา่ง ทั่วถงึมีความ

บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ เพียงพอ ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิ์น

๑๐๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๑ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๔๘๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากบ้านหนองคูไป ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๙๒๑ คน ที่มีการ ความสะดวก
โนนผง (ต่อจากเส้นเดิม) อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๓๒ กอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนหินคลุก ๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายบ้านหนองคูไปนา ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๙๒๑ คน ที่มีการ ความสะดวก
นายรอด ชุดนอก อยา่งสะดวก ยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

๑๐๖

วตัถุประสงค์

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ที่



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๓ วางท่อส่งน้ าจากสระ เพื่อให้ประชาชนภายใน กอ่สร้างตามแบบแปลน ๐ ๐ ๒๕๖,๓๐๐ ๐ ๐ จ านวน ๒๔๖ ท าให้ไม่มีน้ าเสีย กองช่าง
หนองคูไปสระหนองแวง หมูบ่้านได้มีระบบการ ที่ อบต. ก าหนด ครัวเรือน ที่มีน้ า ท่วมขงัใน

พร้อมติดต้ังระบบพลังงาน ระบายน้ าที่ดีป้องกนัการ ใช้อยา่งเพียงพอ หมูบ่้านและ

แสงอาทิตย์ เกดิน้ าท่วมขงั ประชาชนมีน้ า

บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ ไว้ใช้อยา่งเพียง
พอ

๑๓๔ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๐ ๐ ๔๓๐,๐๐๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายรอบสระหนองแวง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๙๒๑ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๘๙๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๕๖๐ ตารางเมตร

๑๐๗

ที่ โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

วตัถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๕ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๑๔๕,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากบ้านหนองม่วงน้อย ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๕๐๙ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปศาลปูต่า อยา่งสะดวก ยาวรวม ๓๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๒๐๐ ตารางเมตร

๑๓๖ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๖๙๓,๓๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายเส้นกลางบ้าน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ๕๐๙ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๓๐๕ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนา ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑,๖๗๗.๕๐ ตารางเมตร

๑๐๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๗ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๔๘๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากบ้านหนองม่วงน้อย ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ มตร ๕๐๙ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปบ้านเมืองดู่ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
(ต าบลโนนเพ็ด) หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๔,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๓๘ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๓๒๓,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากหนองแต้ไปนา ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๓ เมตร ๕๐๙ คน ที่มีการ ความสะดวก
นางดวงรัตน์ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๖๐๐ ตารางเมตร

๑๐๙

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๓๙ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๐ ๔๕๗,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากหนองบ้านไป ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ มตร ๕๐๙ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านเมืองดู่ (ต าบลโนนเพ็ด อยา่งสะดวก ยาวรวม ๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองม่วงน้อย หมูท่ี่ ๖ หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๐๐ ตารางเมตร

๑๔๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้ประชาชนได้มี ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ๐ ๖๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมี กองช่าง
เพื่อการเกษตรด้านทิศ ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ จ านวน ๕ ต้น ๘๐ ครัวเรือน ไฟฟ้าใช้อยา่ง
ตะวันออก บ้านหนองแวง มีไฟฟ้าใช้อยา่ง ทั่วถงึมีความ
หมูท่ี่ ๗ เพียงพอ ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิ์น

๑๑๐

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๑ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๐ ๒๒๗,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายจากสระหนองแวง ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒ มตร ๓๓๗ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปป่าสาธารณะ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๙๔๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๗๖๐ ตารางเมตร

๑๔๒ กอ่สร้างถงัน้ าใสระบบ เพื่อให้ประชาชนภายใน ขนาดความจ ุ๒๕ ลบ.ม. ๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
ประปาหมูบ่้าน หมูบ่้านได้มีระบบน้ า ๓๓๗ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ ประปาที่ดี สะอาด คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

และปลอดภัย เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

๑๑๑

วตัถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่ โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

      เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๓ กอ่สร้างระบบกรองประปา เพื่อให้ประชาชนภายใน อา้งองิตามแบบ ๐ ๐ ๖๒๖,๙๐๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ หมูบ่้านได้มีระบบน้ า กรมทรัพยากรน้ าก าหนด ๓๓๗ คน ที่มีการ ความสะดวก

ประปาที่ดี สะอาด คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
และปลอดภัย เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

และทรัพยสิ์น

๑๔๔ ท าความสะอาดรางระบาย เพื่อท าความสะอาด รางระบายน้ าภายใน ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ประชาชน ท าให้ไม่มีน้ าเสีย กองช่าง
น้ าภายในหมูบ่้าน รางระบายน้ าภายใน หมูบ่้าน หมูท่ี่ ๑ -๗ หมูท่ี่ ๑ - ๗ ท่วมขงัภายใน

หมูบ่้าน และก าจดัแหล่ง หมูบ่้านและน้ า
แพร่พันธุ์เชื้อโรค ไหลผ่านได้
ให้หมดไป อยา่งสะดวก

๑๑๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๕ ปรับปรุงสนามกฬีาหมูบ่้าน เพื่อให้ประชาชนภายใน สนามกฬีาหมูบ่้าน ๑๕๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนภายใน กองช่าง
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ หมูบ่้านได้มีสนามกฬีา หมูท่ี่ ๗ ๓๓๗ คน มีสนาม หมูบ่้านมีสนาม

ประจ าหมูบ่้านไว้ออก กฬีาไว้ใช้งาน กฬีาไว้ไช้ออก
ก าลังกาย และท าให้ ก าลังที่ได้
สนามกฬีามีความปลอด มาตรฐานและ
ภัย และแขง็แรง ปลอดภัย

๑๔๖ กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างผิวจราจรหินคลุก ๕๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้รับ กองช่าง
สายขา้งโรงเรียน ส าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๒ มตร ๓๓๗ คน ที่มีการ ความสะดวก
หนองม่วงหนองแวง อยา่งสะดวก ยาวรวม ๒๔๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านหนองแวง หมูท่ี่ ๗ หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๘๐ ตารางเมตร

๑๑๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ยา่งยั่งยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  ๑๐  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๓  ด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 - แผนงานการเกษตร

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๔๗ ส่งเสริมการผลิตปุย๋อนิทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรภายในต าบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ช่วยลดค่าใช้จา่ย ส านักปลัด
และน้ าหมักชีวภาพ ด้านการเกษตร เมืองโดน ที่สามารถผลิตปุย๋ ต้นทุนการผลิตของ

อนิทรียใ์ช้ เกษตรกรภายใน
ต าบลเมืองโดน

๑๔๘ ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนต าบลเมืองโดน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด
ประชาชนให้มีความเป็น กลุ่มอาชีพมีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่
อยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น

๑๔๙ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพแม่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนต าบลเมืองโดน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักปลัด
ต าบลเมืองโดน ประชาชนให้มีความเป็น กลุ่มอาชีพมีรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่

อยู่ที่ดีขึ้น เพิ่มขึ้น ที่ดีขึ้น

๑๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ยา่งยั่งยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  ๑๐  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๓  ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 - แผนงานการเกษตร

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕๐ ปลูกหญ้าแฝกต าบล เพื่อป้องกนัการพังทะลาย จ านวน ๒๐,๐๐๐ ต้น ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จ านวนต้นหญ้า มีการป้องกนัการ ส านักปลัด
เมืองโดน ของหน้าดินทั้งสองขา้งทาง แฝกในต าบลเพิ่ม พังทะลายของดิน

ต าบลเมืองโดน มากขึ้น จากการปลูกหญ้า
แฝก

๑๕๑ พัฒนาและรักษาส่ิงแวดล้อม เพื่อก าจดัขยะมูลฝอยภายใน กจิกรรมการก าจดัขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนขยะภายใน ก าจดัขยะมูลฝอย ส านักปลัด
ต าบลเมืองโดน ต าบลเมืองโดน มูลฝอยภายในต าบล ต าบลเมืองโดน ภายในหมูบ่้านให้

เมืองโดน ลดน้อยลง หมดไป

๑๕๒ ก าจดัผักตบชวาและก าจดั เพื่อก าจดัผักตบชวาและ แหล่งน้ าภายในต าบล ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนแหล่งน้ า จ านวนผักตบชวาและ ส านักปลัด
วัชพืชในแหล่งน้ าภายใน วัชพืชที่มีปริมาณเพิ่มมาก เมืองโดน ที่ไม่มีผักตบชวาและ วัชพืชในแหล่งน้ า
ต าบลเมืองโดน ขึ้นภายในต าบลเมืองโดน วัชพืชเพิ่มขึ้น ภายในต าบลเมือง

โดนลดน้อยลง

๑๑๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก. ยทุธศาสตร์จังหวดัที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณอ์ยา่งยั่งยนื 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที่  ๑๐  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๓  ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
 - แผนงานการเกษตร

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕๓ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช เพื่อด าเนินการส ารวจและ  - ป่าชุมชนภายในต าบล ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ป่า อนุรักษ์ทรัพยากร ส านักปลัด
อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ จดัท าฐานขอ้มูลทรัพยากร    เมืองโดน อนุรักษ์ภายในต าบล ท้องถิ่นอยา่งยั่งยนื
สมเด็จพระเทพรัตนราช ท้องถิ่น  - ป่าสาธารณะภายใน เมืองโดนมีจ านวน
สุดาฯ    ต าบลเมืองโดน เพิ่มขึ้น

๑๕๔ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ  - เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และ ที่สาธารณประโยชน์ต าบล ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนพื้นที่ป่าไม้ มีต้นไม้และพื้นที่ ส านักปลัด
   ส่ิงแวดล้อม เมืองโดน เพิ่มมากขั้น สีเขยีวเพิ่มมากขึ้น
 - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขยีวใน
   ต าบลเมืองโดน

๑๑๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานงบกลาง

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕๕ สร้างหลักประกนัรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอาย ุจ านวน ๗๘๕ คน ๖,๑๒๔,๘๐๐ ๖,๑๒๔,๘๐๐ ๖,๑๒๔,๘๐๐ ๖,๑๒๔,๘๐๐ ๖,๑๒๔,๘๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สุงอายมุีคุณภาพ ส านักปลัด
แกผู้่สูงอายตุ าบลเมืองโดน และความเป็นอยู่ของ คนละ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท ๗๘๕ คน ชีวิตและความเป็น
(เบีย้ยงัชีพผู้สูงอายุ) ผู้สูงอายใุห้ดีขึ้น จ านวน ๑๒ เดือน มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ดีขึ้น

๑๕๖ สนับสนุนการเสริมสร้าง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ จ านวน ๑๙๐ คน ๑,๘๔๐,๘๐๐ ๑,๘๔๐,๘๐๐ ๑,๘๔๐,๘๐๐ ๑,๘๔๐,๘๐๐ ๑,๘๔๐,๘๐๐ จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพ ส านักปลัด
สวัสดิการสังคมให้แก่ และความเป็นอยู่ของ คนละ ๘๐๐ - ๑,๐๐๐ บาท ๑๙๐ คน ชีวิตและความเป็น
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้พิการให้ดีขึ้น จ านวน ๑๒ เดือน มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ที่ดีขึ้น
ต าบลเมืองโดน
(เบีย้ยงัชีพผู้พิการ)

๑๕๗ เงินอดุหนุนสนับสนุนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๑ คน ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์มี ส านักปลัด
สงเคราะห์เบีย้ยงัชีพผู้ป่วย และความเป็นอยู่ของ คนละ ๕๐๐ บาท ๑ คน คุณภาพชีวิตและ
เอดส์ต าบลเมืองโดน ผู้ป่วยเอดส์ให้ดีขึ้น จ านวน ๑๒ เดือน มีรายได้เพิ่มขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
(เบีย้ยงัชีพผู้ป่วยเอดส์)

๑๑๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่นต าบลเมืองโดน ที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานงบกลาง

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๕๘ ป้องกนัและบรรเทา เพื่อช่วยเหลือราษฎรใน ประชาชนภายในต าบล ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน บรรเทาความเดือด ส านักปลัด
สาธารณภัยต าบลเมืองโดน ต าบลเมืองโดนที่ได้รับ เมืองโดนที่ได้รับความ ที่ได้รับการช่วย ร้อนของประชาชน
(ส ารองจา่ย) ความเดือดร้อนจากภัย เดือดร้อนจากสาธารณภัย เหลือ ที่เกดิขึ้น

ธรรมชาติ

๑๕๙ เงินสมทบกองทุนหลัก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในต าบลเมืองโดน ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ จ านวนประชาชน ต าบลเมืองโดนมี ส านักปลัด
ประกนัสุขภาพในระดับ และความเป็นอยู่ของ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ คุณภาพชีวิตและ
ท้องถิ่น ประชาชนในต าบล ดีขึ้น ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เมืองโดนให้ดีขึ้น

๑๑๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่   ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่นต าบลเมืองโดน ที่  ๔  ด้านสังคมและมนุษยใ์ห้มีคุณภาพชีวติที่ดี
 - แผนงานงบกลาง

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่จะ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๖๐ เงินสมทบกองทุนเงิน เพื่อเป็นทุนในการจา่ย ลูกจา้งและพนักงานจา้ง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ลูกจา้งและพนัก ลูกจา้งและพนัก ส านักปลัด
ทดแทน เงินทดแทนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจา้งได้รับการ งานจา้งได้รับเงิน

ลูกจา้งแทนนายจา้ง ช่วยเหลืออยา่ง สมทบกองทุนช่วย
เมือประสบอนัตราย ครบถว้น เหลือจากนายจา้ง
หรือเจบ็ป่วย ตาย

๑๖๑ เงินสมทบกองทุนประกนั เพื่อเป็นเงินสมทบ พนักงานจา้งและผู้ช่วยครู ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ พนักงานจา้งและ นายจา้งสมทบกอง ส านักปลัด
สังคม กองทุนประกนัสังคม ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๕ อตัรา ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ทุนประกนัสังคมใน

ของพนักงานจา้งและ มีเงินสมทบ อตัราร้อยละ ๕ 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประกนัสังคม ของค่าจา้ง

๑๑๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา











แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑ ขดุลอกสระหนองบัว เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้า ขดุลอกสระหนองบัว ๐ ๐ ๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้า หน่วยงานอื่น
บ้านเมืองโดน หมูท่ี่ ๑ ไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง ๑๘๐ เมตร ๖๑๒ คน มีน้้าใช้ ใช้ทุกครัวเรือน

ยาว ๒๕๐ เมตร อยา่งเพียงพอ
ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร

๒ ปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน ปรับปรุงถนน คสล. ๒,๐๙๒,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๗ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
คอนกรีตจากสามแยก อยา่งสะดวก ยาวรวม ๘๓๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
เชื่อมต่อไปบ้านส้าโรง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
(ต้าบลหนองค่าย) ๑,๘๗๕ ตารางเมตร

๑๒๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๓ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๘,๖๖๘,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
จากบ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปล้าห้วยแอก อยา่งสะดวก ยาวรวม ๒,๘๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
เชื่อมต่อไปบ้านตลาดแบ้ หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
ต้าบลทองหลาง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อ้าเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ ๑๔,๐๐๐ ตารางเมตร
จงัหวัดบุรีรัมย์

๔ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก ๐ ๒,๘๓๙,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
คอนกรีตสายบ้านเมืองโดน ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๗ เมตร ๓๓๖ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปบ้านดอนวัว หมูท่ี่ ๓ อยา่งสะดวก ยาว ๑,๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘,๔๐๐ ตารางเมตร

๑๒๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๕ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก ๑,๔๓๓,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น

คอนกรีตเส้นหน้าวัดบ้าน ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๐๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่
ทางไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐
ตารางเมตร

๖ กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนนแอสฟัลท์ติก ๐ ๓,๗๖๔,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
คอนกรีตสายบ้านหนองคู ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๕ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปบ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ อยา่งสะดวก ยาว ๒,๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ

หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๑,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๒๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๗ ขดุลอกหนองขาม เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้า ขดุลอกหนองขาม ๐ ๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้า หน่วยงานอื่น
บ้านโนนเมือง หมูท่ี่ ๒ ไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง ๑๕๐ เมตร ๔๓๐ คน มีน้้าใช้ ใช้ทุกครัวเรือน

ยาว ๕๐ เมตร อยา่งเพียงพอ
ลึก ๓ เมตร

๘ ขดุลอกหนองผือลี เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้า ขดุลอกหนองผือลี ๐ ๐ ๐ ๔๕๕,๐๐๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้า หน่วยงานอื่น
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง ๖๐ เมตร ๘๓๕ คน มีน้้าใช้ ใช้ทุกครัวเรือน

ยาว ๑๕๕ เมตร อยา่งเพียงพอ
ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร

๙ ขดุลอกหนองละเลิง เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้า ขดุลอกหนองละเลิง ๐ ๐ ๐ ๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนมีน้้า หน่วยงานอื่น
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ ไว้ใช้ในการเกษตร กว้าง ๖๕ เมตร ๘๓๕ คน มีน้้าใช้ ใช้ทุกครัวเรือน

ยาวเฉล่ีย ๓ เมตร อยา่งเพียงพอ
ลึกเฉล่ีย ๓ เมตร

๑๒๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๐ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๐ ๑,๑๒๖,๐๐๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
สายจากบ้านดอนยาว ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
ไปบ้านเมืองดู่ อยา่งสะดวก ยาวรวม ๕๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
(ต้าบลโนนเพ็ด) หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
บ้านดอนยาว หมูท่ี่ ๔ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๒,๐๐๐ ตารางเมตร

๑๑ ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้ประชาชนได้มี ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนมี หน่วยงานอื่น
ถนนหลักของต้าบลเมืองโดน ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถงึ จ้านวน ๑๖๐ ต้น ๑,๐๑๑ ครัวเรือน ไฟฟ้าใช้อยา่ง

ภายในต้าบล ทั่วถงึมีความ
เมืองโดนมีไฟฟ้า ปลอดภัยในชีวิต
ใช้อยา่งเพียงพอ และทรัพยสิ์น

๑๒๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



แบบ ผ.๐๒/๑

           ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก.  ยทุธศาสตร์จังหวดัที่  ๒  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่  ๖  ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 - ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนที่  ๒  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตัวชีว้ดั  ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ (KPI) จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

๑๒ กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๒,๗๐๒,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
สายจากบ้านหนองคู ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
เชื่อมต่อไปบ้านหนองขาม อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
(ต้าบลหนองพลวง) หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๔,๘๐๐ ตารางเมตร

๑๓ กอ่สร้างถนน คสล. สายจาก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน กอ่สร้างถนน คสล. ๐ ๒,๗๐๒,๔๐๐ ๐ ๐ ๐ จ้านวนประชาชน ประชาชนได้รับ หน่วยงานอื่น
บ้านหนองคู เชื่อมต่อไป ส้าหรับใช้การคมนาคมได้ กว้าง ๔ เมตร ๘๓๕ คน ที่มีการ ความสะดวก
บ้านเมืองดู่ (ต้าบลโนนเพ็ด) อยา่งสะดวก ยาวรวม ๑,๒๐๐ เมตร คมนาคมสะดวก รวดเร็วในการ
ต่อจากเส้นเดิม หนา ๐.๑๕ เมตร เพิ่มขึ้น สัญจรไป-มา
บ้านหนองคู หมูท่ี่ ๕ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า

๔,๘๐๐ ตารางเมตร

๑๒๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน   อ าเภอประทาย   จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์       เป้าหมาย      

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา















 
 

   

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

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

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๓  การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ ๑๗  (๔)  ผู้บริหาร
ท้องถิน่พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  นั้น  

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนแล้ว  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่ว น
ต าบลเมืองโดน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔   

  ฉะนั้น  จงึอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                         (นายอุทัย   แสนนอก) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


