แผนพัฒนาท้องถิน่ 4 ปี
( พ.ศ.2561 – 2564 )

องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
อาเภอเมืองสุรนิ ทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
งานนโยบายและแผน
อบต.แกใหญ่

คานา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ได้จัดทาขึ้น
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยได้กาหนดแผนงาน /โครงการ ในระยะ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จังหวัด และอาเภ อ และ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ รวมถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตตาบล

แผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และพัฒนาตาบล
ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา ก่อให้เกิดผลในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ช่วยลดความขัดแย้งและขจัดความซับซ้อนในการทางาน ตลอดจนเป็นการใช้ทรัพยากร
ในการพัฒนาที่มีอยู่อย่างจากัดให้ได้ผลอย่างคุ้มค่าทาให้ตาบล มีเปูาหมายและทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน
สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหาร และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นตาบล ส่วนราชการ
ต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรอื่นๆ ทาให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยยึดถือผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการบูรณาการ แผนงาน /โครงการ เพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและนอกจากนี้
แผนพัฒนาฉบับนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตาม ตรวจสอบและการควบคุมการดาเนินงานใ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาที่ตั้งไว้
ในการจัดทาแผนพัฒนาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้รับความอนุเคราะห์และความ
ร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน ประชาชนและองค์กรต่างๆ ในการจัดหาข้อมูลและสารวจความ
ต้องการด้านต่างๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน
ก่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกัน ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตตาบล
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาตาบลแกใหญ่ให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเปูาหมายไว้ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

2 - 10

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 - 32
34 - 91

ส่วนที่ 4 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี สู่การปฏิบัติ
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
(2) บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

93 - 103
104 - 210

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล

209 - 210

ภาคผนวก

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานพื้นฐาน

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานพื้นฐาน
ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ประวัติ
ตาบล เป็นหน่วยการปกครองทีส่ าคัญของการบริหารส่วนภูมิภาค และด้วยเหตุทีเ่ ป็นชุมชนทีม่ ี
ขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ รัฐบาลจึงได้มุ่งส่งเสริมให้องค์กรประชาชน คือ สภาตาบล ได้มีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารกิจการในตาบลมากขึ้น โดยได้ออกพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 ยกฐานะสภาตาบลซึ่งมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง เป็นหน่วยการบริหา รราชการส่วนท้องถิ่น ที่เรียกว่า
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หรือ “อบต.”
สภาตาบลแกใหญ่ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ 19มกราคม 2539 ในลาดับที่ 1,895 เนื่องจากมีรายได้ครบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด และมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ 28 เมษายน2539 และองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ได้ประกาศปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่2 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2556
ข้อมูลทั่วไป
ทาเลที่ตั้งตาบล ตาบลแกใหญ่ เป็น 1 ใน 20 ตาบลในเขตอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มี
อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง คือ เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ตาบลบ้านแร่ , ตาบลท่าสว่าง, ตาบลนอก
เมือง, ตาบลแสลงพันธ์, และตาบลนาดี ดังนี้
ทิศเหนือ
จรด ตาบลนาดีและตาบลบ้านแร่
ทิศตะวันออก จรด ตาบลแสลงพันธ์ , ตาบลบ้านแร่
ทิศตะวันตก จรด ตาบลท่าสว่าง
ทิศใต้
จรด เทศบาลเมืองสุรินทร์ , ตาบลนอกเมือง
โดยตาบลแกใหญ่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ
8 กิโลเมตร
เขตปกครอง รวม 13 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่
ผู้ปกครอง นายบัวลอย มีพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านแกน้อย
ผู้ปกครอง น ายกฤษณ
บุญสุข
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านจักจรูก
ผู้ปกครอง นา งธิดารัตน์ ทิมาใจ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านตะคร้อ
ผู้ปกครอง นายสมวงศ์
ยอดอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านตระแบกน้อย ผู้ปกครอง นายทวีศักดิ์ ชัยงาม ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านนาเกา
ผู้ปกครอง นาย สาริน ชมบุญ
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านทนง
ผู้ปกครอง
นายดุสิต จิตสมาน
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองธาตุ
ผู้ปกครอง นายอุทัย สาเร็จดี ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านตาเตน
ผู้ปกครอง นายบุญชิน สุขดี
กานัน
หมู่ที่ 10 บ้านแกใหญ่
ผู้ปกครอง
นายเกียรติทวี จันทร์เพ็ญ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 11 บ้านจบกงาม
ผู้ปกครอง นางผ่องใส สุมาลัย ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 12 บ้านแกใหญ่
ผู้ปกครอง นาย ดุสิต
สงวนศรี
ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 บ้านตะคร้อใหม่
ผู้ปกครอง นายสุริยะ
เมืองงาม
ผู้ใหญ่บ้าน
และมีอาณาเขตดังนี้
เนื้อที่ ตาบลแกใหญ่ มีพื้นที่ตาบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 29,330 ไร่ หรือ
46.928 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตาบลแกใหญ่ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ
ใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสาหรับปลูกข้าว และเป็นที่อยู่อาศัย และเขตอุตสาหกรรม
ลักษณะภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปตาบลแกใหญ่ มีสามฤดูกาล คือ
- ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมีนาคม
– พฤษภาคม ของทุกปี
- ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน
– ตุลาคม ของทุกปี
- ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
– กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ประชากร
จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสานักบริหารการทะเบียนกรมการ
ปกครอง ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ของตาบลแกใหญ่ มีจานวนทั้งสิ้น 9,572คน จาแนกเป็นชาย 4,692คน
หญิง 4,880คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 306คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,160ครัวเรือน
จานวนครัวเรือน
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้าน
บ้านแกใหญ่
บ้านแกน้อย
บ้านจักจรูก
บ้านตะคร้อ
บ้านตระแบกน้อย
บ้านนาเกา
บ้านทนง
บ้านหนองธาตุ
บ้านตาเตน
บ้านแกใหญ่
บ้านจบกงาม
บ้านแกใหญ่
บ้านตะคร้อใหม่
รวม

2557
536
279
195
185
214
291
140
274
177
278
145
174
188
3,076

2558
571
275
199
184
214
294
132
275
176
279
150
174
187
3,110

2559
579
279
207
190
217
300
133
277
180
280
153
175
190
3,160

จานวนประชากร
หมูท่ ี่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้าน
แกใหญ่
แกน้อย
จักจรูก
ตะคร้อ
ตระแบกน้อย
นาเกา
ทนง
หนองธาตุ
ตาเตน
แกใหญ่
จบกงาม
แกใหญ่
ตะคร้อใหม่
รวมทั้งสิ้น

ชาย
590
471
435
315
289
469
260
333
274
459
229
313
259
4,696

2557
หญิง
630
477
392
338
322
465
250
339
265
459
223
356
301
4,817

รวม ชาย
1,220 605
948
475
827
435
653
317
611
294
934
458
510
257
672
326
539
272
918
449
452
235
669
302
560
257
9,513 4682

2558
2559
หญิง รวม ชาย หญิง รวม
656 1,261 605 663 1,268
482
957 463 484 947
400
835 436 409 845
339
656 317 336 653
324
618 296 322 618
456
914 466 468 934
250
507 257 250 507
331
657 334 331 665
267
539 273 268 541
455
904 448 451 899
229
464 235 231 466
358
660 305 358 663
304
561 257 309 566
4,851 9,533 4,692 4,880 9,572

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
- ณ เดือนมกราคม พ.ศ.2557
- ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
- ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
การศาสนา
ประชาชนในตาบลแกใหญ่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 6 แห่ง คือ
1.วัดประทุมธรรมชาติ
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านแกใหญ่
2.วัดกัลยาณโกมุท ตั้งอยู่ หมู่ที่
2 บ้านแกน้อย
3.วัดสถิตย์ธรรมมาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่
3 บ้านจักจรูก
4.วัดจอมสุรินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่
4 บ้านตะคร้อ
5.วัดอุดรประชาราษฎร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่
6 บ้านนาเกา
6. วัดปุาวีรญาณ ตั้งอยู่ หมู่ที่
9 บ้านตาเตน

ระบบสาธารณูปโภค
1. การโทรคมนาคม
สถานีส่งสัญญาณวิทยุ
4
แห่ง
- คลื่น 97.5 เมกะเฮิร์ต(คุณจารวี)
- สถานีแห่งประเทศไทย
- สถานี อสมท.
- สถานีวิทยุชุมชน ม.13
สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์
1
แห่ง(สถานีทีวีไทย)
ตู้ชุมสายโทรศัพท์
2
แห่ง
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
7
ตู้
2. การไฟฟ้า
เขตตาบลแกใหญ่ เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ระบบการไฟฟูาขยาย ได้เกือบ ทั่วถึงทั้ง
ตาบล ประชากรที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ประมาณไม่เกิน 5 %ของจานวนครัวเรือนเนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ข้อมูลด้านการศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ มีโรงเรียนในพื้น ที่ระดับประถมศึกษาจานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ โรงเรียนบ้านแกน้อย โรงเรียนบ้านจักจรูก , โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย โรงเรียนบ้านนาเกา
และระดับมัยธมศึกษา จานวน 1 โรง คือ โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ที่

ชื่อสถานศึกษา

1 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
2 โรงเรียนบ้านแกใหญ่
3 โรงเรียนบ้านแกน้อย
4 โรงเรียนบ้านนาเกา
5

โรงเรียนบ้านตระแบก
น้อย

6 โรงเรียนบ้านจักจรูก

ระดับ
จานวน
การศึกษา นักเรียน(คน)
มัธยม
256
อนุบาล
ประถม
336
ขยายโอกาส
อนุบาล
19
ประถม
อนุบาล
143
ประถม
อนุบาล
18
ประถม
อนุบาล
98
ประถม

ผู้บริหาร/หัวหน้า

สังกัด

นายศุภชัย ชาวนา

สพฐ

นายสมอ จารุทรัพย์สดใส

สพฐ.

นายพลา สะอาดเอี่ยม

สพฐ

นายกู้เกียรติ มีพร้อม

สพฐ

นายจาลอง สุขสิน

สพฐ.

นายสมชาติ ขอร่ม

สพฐ.

หมายเหตุ

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
การจัดการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้ดาเนินการตามโครงการ
ถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึ กษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนและสานักงานประถมศึกษา มา
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4 ศูนย์
ที่

ชื่อสถานศึกษา

1
2
3
4

ศพด.อบต.แกใหญ่
ศพด.บ้านแกใหญ่
ศพด.บ้านนาเกา
ศพด.บ้านตะคร้อ

ระดับ
การศึกษา
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย

จานวนนักเรียน
(คน)
58
68
24
33

ผู้บริหาร/หัวหน้า
นางโสภา หฤทัยถาวร
นางฉวีวรรณ ชาวงษ์
นางกองศรี อยู่ครบ
นางวริศรา ทองใหญ่

สังกัด หมายเหตุ
อบต.
อบต.
อบต.
อบต.

*** ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ด้านการสาธารณสุข
ตาบลแกใหญ่ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล จานวน1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแกใหญ่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านแกใหญ่ โดย นางสุนีย์ ศรีเพชร
เป็นผู้อานวยการโรงพยาบาล
ด้านการสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.
ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีจานวน 15คน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีจานวน 1,292คน
ผู้พิการทุพพลภาพ
ผู้พิการทุพพลภาพ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพมี จานวน155คน
*** ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน2558
ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(1) รถยนต์ดับเพลิง จานวน
(2) รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จานวน
(3) อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน
(4) วิทยุสื่อสาร ชนิด มือถือ จานวน
(5) วิทยุสื่อสาร ชนิด ประจาที่ จานวน

1 คัน (มีกระเช้าติดตั้งได้)
2 คัน (รถยนต์ส่วนบุคคลนามาให้บริการ)
168 คน
10 เครื่อง
2
เครื่อง

เส้นทางคมนาคม
การคมนาคมของตาบลแกใหญ่ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 ถนนสาย
สุรินทร์ – จอมพระ ตัดผ่าน การจราจรหนาแน่นเนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อเขตเทศบาล

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
มีพื้นที่ทานาประมาณ
20,825 ไร่
พืชสวนเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้แก่
1. กล้วย
2. มะม่วง
3. ต้นหอม
4. ผักกาดขาว
ปศุสัตว์
สัตว์เศรษฐกิจในพืน้ ทีท่ ีส่ าคัญ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่
อุตสาหกรรม
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง (มีคนงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป)
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 8 แห่ง (มีคนงาน ๑๐ – ๔๙ คน)
จานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 3 แห่ง (มีคนงาน ต่ากว่า ๑๐ คน)
กิจการอุตสาหกรรม
1) ผลิตเฟอร์นิเจอร์
2) จาหน่ายหลังคาสันไทย
3) ผลิตสุขภัณฑ์ห้องน้า เป็นต้น
4) โรงสีไฟ
5) บริษัทจาหน่ายยานยนต์
6) รับซื้อของเก่า
การพาณิชย์(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2558)
สถานีบริการปั๊มน้ามัน 4 แห่ง
สถานีบริการปั๊มแก๊ส (LPG) 1 แห่ง
บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจากัด 36 แห่ง ร้านค้าต่าง ๆ
181 แห่ง
โรงไฟฟูา 2 แห่ง (ส่วนภูมิภาค 1 ฝุายผลิต) โรงแรม / ห้องเช่า 30 แห่ง
โรงสีขนาดเล็ก 16 แห่ง โรงสีขนาดใหญ่ 6 แห่ง
ประเภทอู่ซ่อมรถ 21 แห่ง ประเภทร้านเสริมสวย / ร้านตัดผม 14 แห่ง
ประกอบกิจการประเภทอื่น ๆ 27 แห่ง
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) สมาชิกสภา อบต.
1. นายปรีชา มุลาลินน์
ประธานสภา อบต. (ส.อบต.ม.6)
2. นายพิสูตร ดีเลิศ รองประธานสภา อบต.(ส.อบต.ม.8)
3. นายวิชัย
จรจรัญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
4. นายสัญญา
สันทานุลัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
5. นายเยอรมัน
ชมดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
6. นายบรรจง
ยอดอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
7. นายเอก
หงษ์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
8. นายจักรพงศ์
หมายมั่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
9. นายยวน
เสาร์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4

10. นายสมเภา
คงกล้า
11. นายสมพงษ์
สุขสงวน
12. นายจาเนียร
คงกล้า
13. นายรพีพงษ์
เกลียวเพียร
14. นายอ๊อส ครบสิ้น
15. นายวีรชัย แต้มทอง
16. นายสุพจน์
สุขสงวน
17. นายดุษฎี
สุขเอี่ยม
18. นางสาวลัดดา
เผือกแก้ว
19. นายศักดา
ปรากฏมาก
20. นายสมศักดิ์
ศรีเนตร
21. นายวิเชียร วงศ์สกุล
22. นางสมควร ศิริพูน ส
23. นายสุชาติ เมืองงาม ส
24. นายอนิวรรต
มานุจา
25. นายเสงี่ยม
พวงศรี
26. นางนฤมล
มั่นหมาย

สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
มาชิกสภา อบต. หมู่ 11
มาชิกสภา อบต. หมู่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13

(2) จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง และส่วนราชการจานวน 4 ส่วน ดังนี้
ตาแหน่งในสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 19คน
1. นายประกาศิต
จันทน์หอม
ปลัดอบต.
2. นางสาวรวีวรรณ ภักดีกลาง หัวหน้าสานักงานปลัด
3. นายณรงค์ศักดิ์ หมวดอ่อน นิติกร
4. นางสาวปัทมพร เนตรวิจิตร นักทรัพยากรบุคลากร
5. นายสันดุสิทธิ์ ทองเปรียบ นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน
6.นางพัชรี แก้วกล้า นักพัฒนาชุมชน
7. นายขวัญ ตรงกึ่งตอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
8. นางสาวทิภาภรณ์ จันทินมาธร เจ้าพนักงานธุรการ
9. นายมารุต บุญสุยา เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
10. นายสมยศ ที่อุปมา พนักงานตกแต่งสวน
11. นางสาวไพรัฐ ถือกล้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
12. นายฉลองชัย คงอุตส่าห์ พนักงานทั่วไป
13. นายนัฐจักร คาปลิว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
14. นายรุ่งโรจน์ ถือกล้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ
15. นางสาวศรันยา แสนกล้า ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. นายสุธรรม เตียงทอง
พนักงานขับรถยนต์
17. นายสน จันทาทิพย์ พนักงานขับรถยนต์
18. นายทองยอน คงชนะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
19. นางสาวศิริยากร ผนึกทอง แม่บ้าน

ตาแหน่งในกองคลัง
จานวน 8คน
1. นางกฤติยา
ศรีโกตะเพชร ผู้อานวยการกองคลัง
2. นายเทอดชัย ชูศิริ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
3. นางสาวปริยาภัทร เรืองไกล
นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นายอุทัย
หอมนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. นางยุพา ดวงตา นักวิชาการพัสดุ
6. นางสุรภี บุญสุยา
เจ้าหน้าทีจ่ ัดเก็บรายได้
7. นายสุรศักดิ์ สงวนศรี ผู้ช่วยจัดเก็บรายได้
8. นางสาวสุกัญญา นิยมตรง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ตาแหน่งในกองช่าง
จานวน 5คน
1. นายสุปนาท
ชมชื่นดี ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายชีนณะวง
วรรณศิริ
นายช่างโยธา
3. นายวัชราวุฒิ เนียมฝอย เจ้าพนักงานธุรการ
4. นายกิตติศักดิ์ เชื่อมาก ผู้ช่วยช่างโยธา
5. นายองอาจ ที่อุปมา ผู้ช่วยช่างไฟฟูา
ตาแหน่งในกองการศึกษา
จานวน 11คน
1. จ.ส.อ.ปัณณธร ปัญญาเหลือ เจ้าพนักงานธุรการ
2. นางกองศรี อยู่ครบ ครูผู้ดูแลเด็ก
3. นางฉวีวรรณ ชาวงษ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
4. นางโสภา หฤทัยถาวร ครู
ผู้ดูแลเด็ก
5. นางวริศรา ทองใหญ่ ครูผู้ดูแลเด็ก
6. นางสมจิตร สนองดี ผู้ดูแลเด็ก
7. นางกัญญาพัช ประสิทธิ์ ผู้ดูแลเด็ก
8. นางสาเร็จ พูนไนย์ ผู้ดูแลเด็ก
9. นางระติรัตน์ อินทร์ทิม ผู้ดูแลเด็ก
10. นางจารีรัตน์ สหุนาลุ ผู้ดูแลเด็ก
11. นางสาวพลอยไพลิน ชูตาลัด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(3) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
รวม จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
12
23
7
43 คน

คน
คน
คน
คน

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทางานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ครุภัณฑ์สานักงาน

1. เครื่องถ่ายเอกสาร
2. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ
3. เครื่องปรับอากาศ จานวน

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1. เครื่องโปรเจกเตอร์ และจอรับภาพ จานวน
2. กล้องถ่ายรูป จานวน 3 ตัว
3. เครื่องเล่นวีดีโอ จานวน 3 เครื่อง
4. โทรทัศน์ จานวน 4 เครื่อง

จานวน 2 เครื่อง
จานวน 48 หลัง
18 เครื่อง
1 เครื่อง

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แยกเป็น
1. อบต.จัดซื้อเอง
จานวน 14 เครื่อง
- แบบตั้งโต๊ะ
จานวน 13 เครื่อง
- แบบโน๊ตบุ้ค(Note book)
จานวน 1 เครือ่ งครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 1. ตู้เย็น
จานวน 2 เครื่อง
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์งานสารวจงานก่อสร้าง
1. กล้องระดับ
2. กล้องวัดมุม
3. แบบหล่อคอนกรีต จานวน
4. เครื่องมือทดสอบกาลังต้านทาน จานวน
5. เครื่องวัดระยะทางแบบล้อ จานวน
6. ชุดทดสอบสลั้ม จานวน
7. เครื่องหาพิกัด จานวน
8. เครื่องมือทดสอบคอนกรีต จานวน
9. สว่าน จานวน 1 ตัว
10. เครื่องเชื่อมโลหะ จานวน 1 เครื่อง
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์ ขนาด 4 ล้อ
รถจักรยานยนต์ แบบ 4 จังหวะ
รถดับเพลิง จานวน 1 คัน
ครุภัณฑ์โรงงาน

1. เครื่องตัดโลหะ จานวน 1 เครื่อง

จานวน 2 เครื่อง
จานวน 1 ตัว
จานวน 1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

จานวน 3 คัน
จานวน 2 คัน

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแผน
พัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.2557 - 2560 )

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
( พ.ศ.2557 - 2560 )
สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 - 2560
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ พ .ศ.2557 -2560 ใน
การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาตาบลประจาปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลมีจากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนาทาให้ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสพัฒนาใน
อนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ขอบข่ายและปริมาณ
พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
ของปัญหา
เป้าหมาย
1. ด้านโครงสร้าง
หมู่ 1-13 ประชาชน
พื้นฐาน
ทั่วไป
1)เส้นทางคมนาคม
2)สาธารณูปโภค
3) การสื่อสาร
2. ด้านเศรษฐกิจ
หมู่ 1-13
1) ส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร
2) เสริมสร้างและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ
3) สร้างความตระหนัก
แก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

ประชาชน
ทั่วไป

แนวโน้มของปัญหา
ประชาชนยังให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกที่จะให้
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจเป็นเพราะการพัฒนา
ด้านนี้จะปรากฏเป็นรูปธรรมประกอบกับประชาชน
นิยมความสะดวกสบายจึงมีความต้องการให้พัฒนาด้าน
นี้อันดับแรกและผู้บริหารหรือผู้นาหลายส่วนไม่ได้
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านอื่นมากนัก
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจยังขาดความเอาใจใส่
ดาเนินการที่แท้จริง ทาให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน การ
ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจไม่มีการติดตามผลประเมินผล
อย่างแท้จริง

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา
3. ด้านพัฒนาคน
และสังคม
1) ด้านคุณธรรม
จริยธรรมและ
วัฒนธรรมระเพณี
2) การพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา
3) การพัฒนาด้าน
สุขภาพและอนามัย
4) การพัฒนาด้าน
สวัสดิการชุมชน
5) การพัฒนาด้าน
กีฬาและนันทนาการ

พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
แนวโน้มของปัญหา
เป้าหมาย
หมู่ 1-13 ประชาชน งบประมาณดาเนินการพัฒนาด้านคนและสังคมมีการ
ทั่วไป
จัดสรรไว้จากัด ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
จริงจัง มีการพัฒนาด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ปุวยติดเชื้อ อย่างต่อเนื่อง ยังมีปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ทั้งในหมู่บ้านและ
สถานศึกษา ส่วนปัญหาด้านวัยรุ่นที่ยังเป็นปัญหาและ
ยังไม่ได้รับการแก้ไขมากนัก คือ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์, ปัญหาการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทุกระบบ
โดยมีสาเหตุจากการใช้สารเคมี, ปัญหาวัยรุ่นรุมทาร้าย
กัน ปัญหาผู้ใหญ่ยุเด็กวัยรุ่นให้ แตกแยกกัน, ด้านสวัสดิการ
ชุมชนยังขาดการปูองกันอันตรายที่เกิดจากการใช้รถใช้
ถนนโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ปัญหาด้าน
ผู้ประกอบการร้านเกมส์เปิดให้บริการไม่จากัดเวลา,เด็ก
ติดเกม, ขาดการส่งเสริมการใช้ภาษาพื้นบ้าน

4. ด้านสิ่งแวดล้อม หมู่ 1-13
1) สร้างจิตสานึก
และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
2)การจัดระบบบาบัด
น้าเสีย
3) การบริหารจัดการ
และรณรงค์กาจัดขยะ
มูลฝอย

ประชาชน
ทั่วไป

ยังไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง ขาดความต่อเนื่องในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทุก
ฝุายยังขาดการให้ความสาคัญกับการสร้างจิตสานึกและ
ตระหนักในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของผู้ประกอบการ
, เกิดปัญหาฝุุนละออง, เสียงเครื่องจักร
และการปล่อยน้าเสียจากโรงงานเกิดกลิ่นเหม็น

5. ด้านการเมือง
หมู่ 1-13
การบริหาร และการ
ปกครอง
1) การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน

ประชาชน
ทั่วไป

มีการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กร
อย่างต่อเนื่อง การสั่งการมอบหมายงานยังไม่
สอดคล้องกับคาสั่งมอบหมายงาน เจ้าหน้าที่ ฝุาย
ปกครอง และฝุายการเมืองบางคนยังขาดความสามัคคี
และขาดการ

ขอบข่ายและปริมาณ
พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย
ของปัญหา
เป้าหมาย
2) การเพิ่มศักยภาพ
หมู่ 1-13 ประชาชน
ของบุคลากรและ
ทั่วไป
องค์กร
3) ส่งเสริมระบบ
ประชาธิปไตย
4) ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
เวทีประชาคม
6. การพัฒนาด้าน
การศึกษาและกีฬา
1) ส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน
3) ส่งเสริมการศึกษา
ในระบบและนอก
ระบบ
4) ส่งเสริม
กระบวนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษา
5) ส่งเสริม
ทุนการศึกษาให้
ต่อเนื่อง
6) ส่งเสริมและ
สนับสนุนแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การศึกษา
7) ส่งเสริมกิจกรรม
การแสดงออกด้าน
กีฬาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง

แนวโน้มของปัญหา
ประสานงานที่ดี ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาขาดการ
แก้ปัญหา และมัก
ไม่เปิดรับแนวทางการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
และเหมาะสมมากกว่า ขาดการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
งบประมาณในการบริหารมีจากัด
การศึกษายังขาดทิศทางที่ชัดเจนในนโยบายตั้งแต่
ระดับสูงลงมา จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจากัดแต่
ปริมาณงานมีมาก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพงาน การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบยังไม่เพียงพอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่าลง เช่น เด็กอ่านหนังสือไม่
ออก ผลการวัดผลประเมินผลต่าลง ซึ่งเกิดจากปัจจัย
หลายด้าน เช่น ด้านครอบครัวเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัย
อยู่กับบิดามารดา ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้านค่านิยมของสังคมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
วัตถุนิยม พฤติกรรมติดความสะดวกสบาย เหล่านี้เป็น
ต้น สภาพชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนกึ่งเมือง
กึ่งชนบททาให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไป เด็กขาดการส่งเสริม
ให้รักการอ่าน มีความเคยชินกับการฟังมากกว่าอ่าน
การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ยังมี การเสพสุราใน
กิจกรรมซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์

ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2557
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
่
ชือ
การ
ั
คูส
่ ญญา
ดาเนินการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพืน
1. โครงการก่อสร ้างรางระบายน้ า ม.12 จาก
ศาลาประชาคมถึงบ ้านนายเทิด สงวนศรี

100

16/2557

60

633,000.00

633,000.00

50/2557

2

14,000.00

14,000.00

48/2557

2

3,000.00

3,000.00

39/2557

5

32,200.00

32,200.00

43/2557

2

55,188.00

55,188.00

44/2557

10

35,000.00

35,000.00

45/2557

10

10,000.00

10,000.00

31/2557

2

17,688.00

17,688.00

32/2554

2

30,000.00

30,000.00

33/2557

10

8,000.00

8,000.00

ั
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรมนุษย์และสงคมอยู
ม
่ ส
ี ข
ุ
2. โครงการจัดงานวันผู ้สูงอายุ

100

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติด
ประจาปี

100

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การ
ดาเนินการ

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
4. ส่งเสริมการจัดงานวันเทศน์
มหาชาติประจาปี

5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา และวัน
พ่อวันแม่

100

100

12/2557

2

1,500.00

1,500.00

13/2557

2

5,000.00

5,000.00

14/2557

1

8,50 .00

8,500.00

7/2557

1

5,000.00

5,000.00

1/2557

2

16,200.00

16,200.00

5/2557

3

10,000.00

10,000.00

2/2557

2

1,800.00

1,800.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง
6. จัดหาวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

100

40/2557

2

43,725.00

43,725.00

7. จัดหาครุภัณฑ์สานักงาน
้ พัดลมติดเพดานอาคาร
จัดซือ
เอนกประสงค์ ขนาด 18"
้ ล่าง
พร ้อมติดตัง้ ขัน
้ บนและชัน

100

78/2557

3

18,000.00

18,000.00

้ พัดลมติดผนังขนาด
8. จัดซือ
18" พร ้อมติดตัง้ ภายในห ้อง
ประชุมและศูนย์พัฒนาเด็ก
บ ้านตะคร ้อ

100

79/2557

3

18,000.00

18,000.00

้ ตู ้เก็บเอกสารชนิด
9. จัดซือ
กระจกบานเลือ
่ นสองบานสอง
้
ชัน

100

60/2557

7

40,000.00

40,000.00

้ วิทยุสอ
ื่ สารชนิดมือ
10. จัดซือ
ถือ 5 วัตต์

100

30/2557

5

60,000.00

60,000.00

้ วิทยุสอ
ื่ สารประจาที่
11. จัดซือ

100

29/2557

28,000.00

28,000.00

12. จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร
้ เครือ
จัดซือ
่ งพ่นยาแบบมี
มอเตอร์

100

38/2557

2

25,000.00

25,000.00

้ กล ้องถ่ายรูป
13. จัดซือ
ดิจต
ิ อล

100

58/2557

5

30,000.00

30,000.00

้ เครือ
14. จัดซือ
่ งคอมพิวเตอร์
พร ้อมอุปกรณ์และเครือ
่ งพิมพ์

100

22/2557

5

27,000.00

27,000.00

23/2557

5

32,000.00

32,000.00

24/2557

5

18,000.00

18,000.00

25/2557

5

32,000.00

32,000.00

26/2557

5

18,000.00

18,000.00

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การ
ดาเนินการ

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการศึกษา
15. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

้ อาหาร
16. โครงการจัดซือ
เสริม(นม)

100

100

10/255

2

40,000.00

40,000.00

13/2557

1

10,000.00

10,000.00

11/2557

2

40,000.00

40,000.00

12/ 557

2

39,981.00

39,981. 0

10/2557

2

2,952.00

2,952.00

1/2557

60

300,686.32

300,686.32

1/2557

60

307,520.10

307,520.10

1/2557

60

284,614.00

284,614.00

1/2557

60

325,784.10

325,784.10

1/2557

60

00,686.32

300,686.32

2,928,024.84

2,928,024.84

รวม

ข ้อมูล ณ 18/10/2559

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2558
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

ระยะเวลา
เปอร์เซ็ นต์
่
ชือ
การ
การ
ั
คูส
่ ญญา
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพืน
1. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 1 รอบ
หนองน้ าสาธารณะหนองตาเตียพร ้อมไหล่ทาง

100

13/2558 60

99,000.00

99,000.00

2. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1 จาก 100
หน ้าบ ้านนางมณี ผ่องแก ้ว ถึงหน ้าบ ้านนายมังกร เมืองงาม
พร ้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้ า

12/2558 60

73,000.00

73,000.00

3. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ทาง
สาธารณะป่ าช ้าเก่าของหมูบ
่ ้านแกน ้อยเส ้นตะวันออก
โรงเรียน

100

17/2558 60

122,000.00

1 2,000.00

4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร ้าง 100
รางระบายน้ าสองข ้างทางจากบ ้านนางวิลาณี ถึงบ ้านนาย
สมบัต ิ

19/2558 60

139,000.00

139,000.00

5. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร ้อมราง
ระบายน้ าจากบ ้านนางปราณี สายกระสุน ถึงบ ้านนาง
สมควร โสรักนิต

100

11/2558 60

180,000. 0

180,000.00

6. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 จากซอย 100
หน ้าร ้านตระแบกชอป ถึงสุดซอย พร ้อมไหล่ทางและวาง
ท่อระบายน้ า

14/2558 60

160,000.00

160,000.00

ิ ธิ์ ถึง 10
7. โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ ้านนายทรัพย์ มีสท
หน ้าวัดบ ้านนาเกา

26/2558 60

198,000.00

98,000.00

8. โครงการวางท่อระบายน้ า ม.7 จากหน ้าบ ้านนายจานอง 100
คงครบ ถึงบ ้านนายไสว แจ่มใส

23/2558 60

205,000.00

205,000.00

9. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 จากบ ้าน 100
นายอุทัย สาเร็จดี ถึง บ ้านนายเรืองโรจน์ ภูท
่ อง พร ้อม
ไหล่ทาง

10/2558 60

124,0 0.00

124,000.00

10. โครงการวางท่อระบายน้ าจากบ ้านนางประสิทธิย
์ น
ื ยง
ถึงศาลาประชาคม

100

24/2558 60

192,000.00

192,000.00

11. โครงการก่อสร ้างรางระบายน้ า ม.10 จากบ ้านนายสุ
เพียบ ยอดพรหม ถึงบ ้านนางสว่าง แซ่ล ้อ สองข ้างทาง

100

22/2558 60

349,100.00

349,100.00

12. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จาก
บ ้านนายใหญ่ จรจรัญ ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ ้มไม ้
งามพร ้อมไหล่ทางและวางท่อ

100

8/2558

90,500.00

90,500.00

13. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จาก
ซอยบ ้านนางคมคาย ศรดอก ถึงหนองจบกพร ้อมราง
ระบายน้ า

10

17/2558 60

124,000.00

124,000.00

14. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 จาก
บ ้านนายคมสัน กิจดี ถึงนานายวิโรจน์ คงครบ พร ้อมวาง
ท่อและไหล่ทาง

100

8/2558

84,000.00

84,000.00

179,000.00

179,000.00

15. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 จาก 100
ั มีพร ้อม พร ้อมไหล่
บ ้านนายก็วง ยินดีฉาย ถึงบ ้านนายวิชย
ทาง

60

60

18/2558 60

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

ระยะเวลา
เปอร์เซ็ นต์
่
ชือ
การ
การ
ั
คูส
่ ญญา
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้ าและติดตัง้ ไฟส่องสว่างซอย
บ ้านนางพัน ถึงบ ้านทนง

100

28/2558

100

92,773.28

92,773.28

17. โครงการก่อสร ้างโรงจอดรถสาหรับผู ้รับบริการ ผู ้พิการ
และพนักงานส่วนตาบล

100

20/2558

90

670,000.00

670,000.00

100

51/2558

3

432.00

432.00

52/2558

3

7,800.00

7,800.00

78/2558

3

3,000.00

3,000.00

79/2558

3

5,000.00

5,000.00

44/2558

3

900.00

900.00

45/2558

3

14,000.00

14,000.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ
18. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย ์

19. โครงการอบรมและส่งเสริมให ้ประชาชนยึกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีพ

100

ั
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรมนุษย์และสงคมอยู
ด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
20. อบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับคณะผ ูู้บริหารท ้องถิน
่
และสมาชิกสภาท ้องถิน
่

100

21. โครงการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยพิบัต ิ

100

05/2558

7

97,760.00

97,760.00

22. โครงการจัดงานวันผู ้สูงอายุ

100

20/2 58

3

18,000.00

18,000.00

10/2558

2

36,000.00

36,000.00

11/2558

2

430.00

430.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
23. โครงการรณรงค์ป้องกันและกาจัดยุงลาย

100

29/2558

3

84,000.00

84,000.00

24. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมูบ
่ ้าน (อสม.)

100

88/2558

3

2,138.00

2,138.00

89/2558

3

3,000.00

3,000.00

66/2558

3

8,330.00

8,330.00

67/2558

3

432.00

432.00

24/2558

4

15,600.00

15,600.00

25/2558

8

,000.00

7,000.00

25. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการออกกาลัง
กายในระดับหมูบ
่ ้าน/ตาบล

100

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์

่ โครงการ
ชือ

26. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติดประจาปี

ระยะเวลา
เปอร์เซ็ นต์
่
ชือ
การ
การ
ั
คูส
่ ญญา
ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ว ัน)

100

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

26/2558

4

32,787.00

32,787.00

27/2558

4

8,000.00

8,000.00

28/2558

4

13, 00.00

13,600.00

14/2558

9

22,968.00

22,968.00

15/2558

9

20,000.00

20,000.00

16/2558

9

8,000.00

8,000.00

17/2558

9

18,000.00

18,000.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง
27. ศึกษาดูงานเพือ
่ พัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ านของ
ผู ้บริหาร พนักงาน พนักงานจ ้าง

100

68/2558

3

73,000.00

73,000.00

28. จัดเวทีประชาคมระดับหมูบ
่ ้านและตาบล

100

08/2558

3

15,120.00

15,120.00

09/2558

12

810.00

810.00

84/2558

3

1 ,065.00

17,065.00

83/2558

3

13,200.00

13,200.00

93/2558

3

85,720.00

85,720.00

37/2558

3

38,000.00

38,000.00

54/2558

3

14,200.00

14,200.00

29. จัดหาวัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

30. จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

100

100

31. วัสดุเครือ
่ งแต่งกาย

100

01/2558

3

119,000.00

119,000.00

32. จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์

100

18/2558

5

24,854.00

24,854.00

31/2558

3

39,720.00

39,720.00

32/2558

3

21,780.00

21,780.00

30/2558

3

30,000.00

30,000.00

57/2558

3

58,000.00

58,000.00

77/2558

3

20,000.00

20,000.00

33. จัดหาครุภัณฑืการศึกษา

100

11/2558

6

1,905.00

1,905.00

34. จัดหาครุภัณฑ์การเกษตร

100

88/2558

3

85,000.00

85,000.00

39/2558

3

45,000.00

45,000.00

35/2558

3

60,000.00

60,000.00

35. จัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ

100

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์

่ โครงการ
ชือ

ระยะเวลา
เปอร์เซ็ นต์
่
ชือ
การ
การ
ั
คูส
่ ญญา ดาเนินการ
ดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

36. จัดหาครุภัณฑ์สารวจ

100

64/2558

3

10,000.00

10,000.00

37. จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

100

66/2558

3

21,000.00

21,000.00

67/2558

3

21,000.00

21,000.00

68/2558

3

23,300.00

23,300.00

69/2558

3

32,000.00

32,000.00

18/2558

5

5,000.00

5,000.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการศึกษา
38. การประชุมผู ้ปกครอง

100

19/2558

5

720.00

720.00

39. กีฬาสีศน
ู ย์พัฒนาเด็กเล็ก

100

05/2558

3

3,000.00

3,000.00

40. คาราวานเสริมสร ้างเด็ก

100

76/2558

3

4,250.00

4,250.00

49/2558

3

12,500.00

12,500.00

09/2558

3

3,310.00

3,310.00

41. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ

100

รวม 4,407,004.28 4,407,004.28
ข ้อมูล ณ 18/10/2559

รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ปี 2559
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การดาเนินการ

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
วงเงินตาม
ั
การดาเนินการ
สญญา
(ว ัน)
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพืน
1. โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 จาก
สามแยกบ ้านระไซร์-ตาเตน ถึง
บ ้านตานับ พร ้อมไหล่ทางและ
วางท่อ

100

1 07/2559

90

163,000.00

163,000.00

0

1 11/2559

90

435,000.00

0.00

100

1 06/2559

90

313,000.00

313,000.00

4. โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 จาก
หน ้าบ ้านนางประยงค์ สายศรี
แก ้ว ถึงโรงเรียนสุรน
ิ ทร์ภักดี
พร ้อมไหล่ทางและวางท่อ
ระบายน้ า

0

1 14/2559

90

332,000.00

0.00

5. โครงการวางท่อระบายน้ าใน
หมูบ
่ ้านทนงจากหน ้าบ ้านนาง
พรม ดวงฤทธิ์ ถึงหน ้าบ ้านนาย
สมยง ปั นหอม

0

1 17/2559

120

596,000.00

0.00

6. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ าเส ้นกลางหมูบ
่ ้านหนองธาตุ

0

1 21/2559

120

760,000.00

0.00

7. โครงการวางท่อระบายน้ าใน
หมูบ
่ ้านตาเตน จากบ ้านนาย
สันติ แสนกล ้า ถึงศาลา
ประชาคม

0

1 04/2559

60

189,900.00

0.00

8. โครงการวางท่อระบายน้ าใน
หมูบ
่ ้านตาเตน จากศาลา
ประชาคมถึงสามแยกถนน
คอนกรีต

0

1 04/2559

60

146,600.00

0.00

9. โครงการปรับปรุงถนนดินลง
่ ยกคุ ้มเพชร
หินคลุก ม.9 จากสีแ
ตัดเพชร ถึงบ ้านแกใหญ่ ม.12
พร ้อมวางท่อระบายน้ า

100

1 02/2559

60

389,000.00

389,000.00

10. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ า ม.10 จากบ ้านนายสมอ ถึง
บ ้านนางเพลิน

0

1 19/2559

10

298,400.00

0.00

11. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ า ม.10 จากบ ้านนางเพลิน ถึง
บ ้านนายอร่าม ทัง้ สองข ้างทาง

0

1 20/2559

120

256,500.00

0.00

12. โครงการวางท่อระบายน้ า
ม.10 จากหน ้าบ ้านนายศานติถงึ
คลองชลประทาน

0

1 21/2559

120

621,000.00

0.00

2. โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จาก
ถนนเลีย
่ งเมือง ถึงบ ้านนาย
คานวนบรรเทิงใจ พร ้อมไหล่
ทาง
3. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ าหมู่ 5 จากซอยนางสุทต
ิ ใจดี
ถึงถนนปั ทมานนท์สองข ้างทาง

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การ
ดาเนินการ

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

13. โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 จาก
บ ้านนางเลียบ จรจรัญ ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กคุ ้มไม ้งาม
พร ้อมไหล่ทางและวางท่อ

0

1 12/2559

90

497,000.00

0.00

14. โครงการก่อสร ้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 จาก
บ ้านนายจานง ศรีไทย ถึง
กระท่อมนายประสิทธิ์ จันทร์
เพ็ญ พร ้อมไหล่ทางและวางท่อ
ระบายน้ าพร ้อมไหล่ทาง

0

1 15/2559

90

450,000.00

0.00

15. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ า ม.13 จากหน ้าบ ้านนายมอง
จับใจเหมาะ ถึงทีน
่ านายตะ มะ
วินธร พร ้อมบ่อพัก

100

1 03/2559

90

296,000.00

296,000.00

16. โครงการก่อสร ้างถนนคอ
นกรัีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3 บ ้าน
จักจรูก

100

1 01/2559

90

404,000.00

404,000.00

17. โครงการก่อสร ้างรางระบาย
น้ า หมูท
่ ี่ 5บ ้านตะแบกน ้อย สาย
ทางหลักเข ้าหมูบ
๋ ้าน

0

1 16/2559

120

528,000.00

0.00

18. โครงการขยายถนนคอนกรีด
เสริมเหล็กหมูท
่ 1
ี่ จากร ้นเรียงเงิน
ถึงสะพานคลองชลประทาน
(ขยายข ้างเดียว)

100

1 05/2559

90

455,000.00

455,000.00

1 10/255/8

3

504.00

504.00

2 11/2559

3

6,710.00

6,710.00

3 10/2559

3

2,440.00

2,440.00

4 11/2559

3

1,720.00

1,720.00

1 22/2559

3

4,760.00

4 760.00

2 2302559

3

4,320.00

4,320.00

3 22/2559

3

504.00

504.00

4 23032559

3

13,090.00

13,090.00

5 31/2559

3

13,880.00

13,880.00

6 26/2559

3

504.00

504.00

7 27/2559

3

48,580.00

48,580.00

8 28/2559

3

10,410.00

10,410.00

ั
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านทร ัพยากรมนุษย์และสงคมอยู
ด
่ ม
ี ส
ี ข
ุ
19. โครงการส่งเสริมสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

20. โครงการฝึ กอบรมพัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ และจิตใจผูู ้สูงอายุ
ตาบลแกใหญ่

100

100

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การดาเนินการ

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
21. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และกาจัดยุงลาย

0

1 35/2559

3

87,000.00

0.00

22. โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาต ้านยาเสพติดประจาปี

0

1 37/2559

3

55,000.00

0.00

2 38/2559

3

14,000.00

0.00

3 41/2559

3

18,000.00

0.00

4 39/2559

3

7,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการบริหารจ ัดการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
23. โครงการส่งเสริมชุมชน
ด ้านการคัดแยกขยะมูลฝอย
และการจัดการของเสีย
อันตรายในชุมชน (ภายใต ้
Roadmap) การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย)

16

1 12/2559

3

2,592.00

2,592.00

2 36/2559

3

13,000.00

0.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
24. โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง

100

1 02/2559

3

4,000.00

4,000.00

2 03/2559

3

6,480.00

6,480.00

3 01/2559

3

9,576.00

9,576.00

4 02/2559

3

2,500.00

2,500.00

1 28/2559

3

72,000.00

72,000.00

2 29/2559

3

16,000.00

16,000.00

3 27/2559

3

24,000.00

24,000.00

4 24/2559

3

1,740.00

1,740.00

5 2 /2559

3

6,600.00

6,600.00

1 17/2559

3

3,184.00

3,184.00

2 20/2559

3

810.00

810.00

3 21/2559

3

18,150.00

18,150.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง
25. โครงการศึกษาดูงานเพือ
่
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัตงิ าน
ของผู ้บริหารสมาชิก อบต.
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ ้าง

26. โครงการจัดทาแผนพัฒนา
ท ้องถิน
่ และแผนชุมชน

100

100

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ
27. จัดหาวัสดุเพือ
่ การ
ปฏิบัตงิ าน

เปอร์เซ็ นต์
การดาเนินการ
0

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

1 44/2559

3

53,000.00

0.00

2 34/2559

3

3,370.00

0.00

3 42/2559

3

35,000.00

0.00

28. จัดหาครุภัณฑ์เพือ
่ การ
ปฏิบัตงิ าน

100

1 14/2559

3

6 000.00

6,000.00

29. โครงการฝึ กอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ
่ พัฒนา
ศักยภาพและเพิม
่ ศักยภาพ
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่่ ายพล
เรือน

100

1 15/2559

3

19,130.00

19,130.00

2 16/2559

3

108,000.00

108,000.00

3 18/2559

3

432.00

432.00

4 19/2559

3

13,500.00

13,500.00

1 08/2559

3

21,000.00

21,000.00

2 18/2559

3

10,000.00

10,000.00

3 19/2559

3

19,800.00

19,800.00

4 20/2559

3

10,000.00

10,000.00

5 45/2559

3

18,195.00

0.00

1 25/2559

3

52,800.00

52,800.00

2 24/2559

3

36,080.00

36,080.00

3 26/2559

3

7,700.00

7,700.00

1 04/2559

3

48,605.00

48,605.00

2 09/2559

3

23,340.00

23,340.00

30. วัสดุสานักงาน

31. วัสดุคอมพิวเตอร์

32. วัสดุสานักงาน

76

100

100

33. วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ

0

1 48/2559

3

99,250.00

0.00

34. วัสดุงานบ ้านงานครัว

27

1 05/2559

3

5,785.00

25,785.00

2 32/2559

3

47,940.00

0.00

3 49/2559

3

19,075.00

0.00

100

1 01/2559

3

4,100.00

4,100.00

0

1 46/2559

3

29,600.00

0.00

2 43/2559

3

38,720.00

0.00

100

12/2559

3

50,000.00

50,000.00

100

1 03/2559

3

42,000.00

42,000.00

้ เพลิงและหล่อลืน
35. วัสดุเชือ
่
36. วัสดุคอมพิวเตอร์

37. วัสดุสานักงาน
38. วัสดุคอมพิวเตอร์

อบต.แกใหญ่ อ.เมืองสุรน
ิ ทร์ จ.สุรน
ิ ทร์
่ โครงการ
ชือ

เปอร์เซ็ นต์
การ
ดาเนินการ

39. วัสดุงานบ ้านงานครัว

ระยะเวลา
การดาเนินการ
(ว ัน)

วงเงินตาม
ั
สญญา
(บาท)

เบิกจ่าย
(บาท)

1 47/2559

3

30,000.00

0.00

2 33/2559

3

2,550.00

0.00

100

1 21/2559

3

50,000.00

50,000.00

41. วัสดุคอมพิวเตอร์

0

1 55/2559

3

50,000.00

0.00

42. ค่าโฆษณาและเผยแพร่

0

1 07/2559

3

6,480.00

0.00

43. ค่าใช ้จ่ายในการรับเสด็จ

100

1 13/2559

3

12,650.00

12,650.00

2 29/2559

3

11,100.00

11,100.00

3 03/2559

3

2,475.00

2,475.00

40. วัสดุสานักงาน

0

ั
่ คูส
ชือ
่ ญญา

44. ค่าถ่ายเอกสาร

100

1 14/2559

3

29,975.00

29,975.00

45. ค่ารับรองในการประชุมสภา
ท ้องถิน
่ หรือประชุมกรรมการ
ต่างๆ

100

1 04/2559

3

3,000.00

3 000.00

2 17/2559

3

3,000.00

3,000.00

1 06/2559

3

34,880.00

34,880.00

2 31/2559

3

2,755.00

2,755.00

3 32/2559

3

3,650.00

3,650.00

46. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100

47. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100

1 35/2559

3

4,750.00

4,750.00

48. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

99

1 33/2559

3

4,516.47

4,516.00

2 36/2559

3

3,150.00

3,150.00

49. ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม

100

1 05/2559

3

10,721.40

10,721.40

50. โครงการอบรมให ้ความรู ้
เรือ
่ งการป้ องกันผลประโยชน์ทับ
ซ ้อน

0

1 40/2559

3

9,910.00

0.00

100

1 13/2559

3

10,500.00

10,500.00

2 15/2559

3

225.00

225.00

1 05012559

3

2,520.00

2,520.00

2 06/2558

3

50,000.00

50,000.00

3 07/2558

3

12,000.00

12 000.00

รวม 8,792,683.87

3,045,193.40

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการศึกษา
51. โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้ในชุมชน

52. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

100

ข ้อมูล ณ 18/10/2559

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2560
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
อบต.แกใหญ่

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งทีม
่ า

งบตาม
ข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

้ ฐาน
ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านโครงสร้างพืน
1. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 จากสาม ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
แยกบ ้านนางอินฐญา คงกล ้า ถึงวัดจอมสุรน
ิ ทร์
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

259,000.00

2. โครงการปรับปรุงภูมท
ิ ัศน์บริเวณรอบพืน
้ ทีส
่ านักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,847,529.00

3. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 1

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

267,000.00

4. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 11 จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
บ ้านสามแยกบ ้านนางงา พลภักดี ถึงบ ้าน ดต.สมชัย แก ้ว ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
กาญจ์
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,099,000.00

5. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 11 จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
บ ้านนางงา พลภักดี ถึงบ ้านนางสังวาล ดาทอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง
ิ
6. โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท
่ ี่ 13 จากบ ้านนายพิสทธิ์ ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ถึงบ ้านนายบัณฑิตสิทธิศรี
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

109,000.00

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

134,000.00

7. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร ้อมบ่อ
่ ยกแก
พักหมูท
่ ี่ 10 จากหน ้าโรงเรียนบ ้านแกใหญ่ ถึงสีแ
ใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,349,000.00

8. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 12 จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
คลองชลประทาน ถึงบ ้านนายสงวน สุโขรัมย์
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

1,012,000.00

9. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูท
่ ี่ 9 จากสระข
ยูงถึงคลองชลประทาน

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

120,000.00

10. โครงการก่อสร ้างรัว้ คอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณ
พืน
้ ที่ อบต.แกใหญ่

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

800,000.00

11. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 13
จากบ ้านนายเหม ถึงบ ้านนายสมวงค์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

250,000.00

12. โครงการก่อสร ้างสถานีสบ
ู น้ าพลังงานโซล่าเซลล์ หมู่
ที่ 8

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

555,000.00

13. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูท
่ ี่ 4 จากบ ้าน
นายชลัย บุญสด ถึงบ ้านนายเสงีย
่ ม สดศรี

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

140,000.00

14. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมูท
่ ี่ 2 จากโค ้ง
บ ้านนางสาวสุรัตน์ อดทน ถึงบ ้านจักจรูก

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

371,000.00

15. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 3 จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
บ ้านนายสมศักดิ์ สมานทอง ถึงบ ้านนายสาด สมานทอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

674,000.00

16. โครงการยกระดับถนนดิน ก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท
่ ี่ 5 จากบ ้านนายรืน
่ นับถือดี ถึงสระน้ า

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

62,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

อบต.แกใหญ่

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

แหล่งทีม
่ า

งบตาม
ข้อบ ัญญ ัติ/
เทศบ ัญญ ัติ

17. โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 6 จาก ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ซอยบ ้านนางสมใจ วงกัญญา ถึงห ้วยระเวียง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

237,000.00

18. โครงการวางท่อระบายน้ าคุ ้มทนงน ้อย หมูท
่ ี่ 7 จาก
ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
บ ้านนายเลียมจองอยู่ ถึงทิศตะวันตกหน ้าบ ้านนางทอ (แนว ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ทิศใต ้)
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

189, 00.00

19. โครงการยกระดับถนนดิน หมูท
่ ี่ 8 จากคุ ้มแสงเทียน ถึง ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
หนองน้ าสาธารณะ
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

90,000.00

20. โครงการก่อสร ้างรางระบายน้ าหมูท
่ ี่ 10 จากบ ้านนาง
เพลิน ถึงบ ้านนางสวด

เงินอุดหนุน
ทั่วไป

241,000.00

ส่วนโยธา, กองโยธา, กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล, กองประปา, สานัก
ช่าง, สานักการช่าง

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านเศรษฐกิจ
21. โครงการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารการผลิตน้ าหมัก
ชีวภาพ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

20,000. 0

22. โครงการฝึ กอบรมปุ๋ยพืชสดและว่านพืชสด (ไถ่กลบตอ สานักปลัด อบจ., สานัก
ซัง)
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

23. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย ์

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

300,000.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านสาธารณสุข
24. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต ้านยาเสพติดประจาปี

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านการบริหารจ ัดการอนุร ักษ์ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
25. โครงการปลูกป่ าและรักษาป่ า

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

20,000.00

26. โครงการปลูกหญ ้าแฝกตามแนวพระราชดาริ

สานักปลัด อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล, สานักงานปลัด อบต.

10,000.00

ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาด้านศาสนา ศิลปว ัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมป
ิ ญ
ั ญาท้องถิน
่
27. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทง

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา, กอง
ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม,
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

100,000.00

รวม 10,295,529.00
ข ้อมูล ณ 18/10/2559

สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
เป็นการประเมินสถานภาพการพัฒนาขององค์กร โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็งอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพขององค์กรใน
ปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันองค์กรมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน
สภาพปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายใน
1. ด้านการบริหาร

ประเด็นสาคัญ
- ด้านการเมืองการบริหาร : ระบบสภา อบต. มีความเข้มแข็ง การ
บริหารงบประมาณส่วนใหญ่ได้รับความเห็นชอบจากสภาก่อน
ดาเนินการ
- การแบ่งส่วนราชการ :อบต.แกใหญ่ แบ่งโครงสร้างองค์กรเป็น 4
ส่วน ได้แก่ สานักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ มี
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการขยายตัว
ขององค์กรในอนาคต
- การวางแผน : มีการจัดทาประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กาหนดปัญหาและแนวทางแก้ไข ส่วนใหญ่เน้นในด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
- นโยบาย :อบต.แกใหญ่ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน ทาให้มีแนวทางการทางาน
- การประสานงาน : อบต.แกใหญ่ มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง
ๆ เป็นอย่างดี แต่ยังมีความขัดแย้งกันอันเนื่องจากนาความรู้สึกอคติ
ส่วนตัวมาประกอบการตัดสินใจทาให้การขับเคลื่อนงานยังมีปัญหา
บ่อยครั้ง ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดรับแนวทางการปฏิบัติงาน
รูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่ายังนิยมใช้แนวทางเดิม ด้าน
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาขาดความเด็ดขาดในการบริหารและ
แก้ปัญหา
- การมอบอานาจ : ผู้บริหารท้องถิ่นมอบอานาจหน้าที่ตามความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

จุดอ่อน (-) ,
จุดแข็ง (+)
+
+

+
+
-

+

ปัจจัยภายใน

ประเด็นสาคัญ

2. ด้านระเบียบ
- ด้านระเบียบ กฎหมาย : อบต.แกใหญ่ มีการแจ้งระเบียบกฎหมาย
กฎหมายข้อบัญญัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแนวทาง
ตาบล
ยึดถือปฏิบัติ
- ข้อบัญญัติตาบล :อบต.แกใหญ่ มีการจัดทาข้อบัญญัติตาบล สาหรับ
บังคับใช้ในตาบล
3. ด้านบุคลากร
- อัตรากาลัง : อบต.แกใหญ่ มีบุคลากร จานวน 42คน ในส่วนของ
สานักงานปลัด, กองคลัง และ กองช่าง ถือว่ามีความพร้อมในจานวน
บุคลากร แต่ในภาระกิจด้านการบริหารงานการศึกษายังขาดบุคลากร
เนื่องจากภารกิจด้านการศึกษามีปริมาณมาก
- คุณภาพ : บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานและมีความรู้
ความสามารถ มีความสนใจในการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการและทักษะ
ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้ทางานได้
เบ็ดเสร็จด้วยตนเอง เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารการ
รับผิดชอบงานแทนตาแหน่งที่ว่าง การให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ
งานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและประทับใจในการให้บริการ
- วินัย : บุคลากรส่วนใหญ่รักษาระเบียบวินัย
- ทัศนคติ : บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในทุก ๆ ด้าน และให้ความ
ร่วมมือในการทางาน
- พฤติกรรม : บุคลากรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมดี มีความรู้ความสามารถใน
การให้บริการประชาชน
4. ด้านงบประมาณ - สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเปูาหมาย
- องค์การบริหารส่วนตาบลมีอิสระในการบริหารการเงิน ทาให้เกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ
- องค์การบริหารส่วนตาบลใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และมีความโปร่งใส ส่งผลดีต่อการบริหารงาน
5.ด้านระบบ
- องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ มีการจัดเก็บข้อมูลภายในท้องถิ่น
ฐานข้อมูล
ด้วยตนเอง คือ จปฐ. และ กชช.2ค รวมถึงข้อมูลสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
- ฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเข้ามาบริหารจัดการ ทาให้ง่ายต่อการ
ค้นหาและพิจารณารายละเอียด แต่ข้อมูลบางส่วนยังคงอยู่ในระหว่าง
การจัดเก็บและการจัดการจึงยังไม่ค่อยสมบูรณ์
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ปัจจัยภายใน

ประเด็นสาคัญ

6. ด้านการ
ประสานงาน การ
อานวยการ ความ
ร่วมมือจากภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ภาคประชาชน : ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ มี
ส่วนร่วมทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและด้านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การชาระภาษี การร่วมงานประเพณีต่าง ๆ
- อาเภอ จังหวัด : ได้รับการประสานงานที่ดี
- สมาชิก อบต.และผู้นาหมู่บ้านมีความขัดแย้งกัน เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนา
- วัสดุ อุปกรณ์ที่มีเพียงพอในการอานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการได้ในระดับหนึ่ง

7. ด้านทรัพยากร
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการ
ทางาน

จุดอ่อน (-) ,
จุดแข็ง (+)
+
+
+
+

สภาพปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายนอก
1. ด้านการเมือง

2. ด้านเศรษฐกิจ

ประเด็นสาคัญ
- ระดับท้องถิ่น : การเมืองระดับท้องถิ่นไม่มีปัญหาความขัดแย้งรุนแรง
จึงเอื้อต่อการพัฒนาตาบล
- ระดับจังหวัด : การเมืองยังมีการแบ่งแยก ขาดความชัดเจนในการ
พัฒนาและถือเป็นอุปสรรค
- ระดับประเทศ : มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ อยู่ระหว่างเริ่ม
ขับเคลื่อนนโยบาย ระบบการเมืองยังไม่เข้มแข็งทาให้การขับเคลื่อน
นโยบายไม่ต่อเนื่อง
- เศรษฐกิจในภาพรวม : เนื่องจากปัญหาสภาวะน้ามันมีราคาแพง ทา
ให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งสินค้ามีราคาสูงขึ้น ประกอบกับประเทศ
ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง มีผลทาให้เศรษฐกิจมีการชลอตัว
สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการ
กักตุนสินค้า สินค้าส่งออกมีคู่แข่งที่มีคุณภาพกว่า ทรัพยากรจาก
ต่างประเทศมีราคาแพง การเกษตรยังต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศ ขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวพันในเรื่อง
สุขภาพ ปรากฏโรคภัยใหม่ ๆ
- กลุ่มอาชีพ : ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทานาข้าว ราคา
ผลผลิตไม่แน่นอน ยังขาดความเข้มแข็งของการสนับสนุนงบประมาณ
ไม่ต่อเนื่องกลุ่มอาชีพไม่เกาะเป็นกลุ่มขาดความเป็นปึกแผ่นในกลุ่ม
อาชีพ

จุดอ่อน (-) ,
จุดแข็ง (+)
+
-

-

ปัจจัยภายนอก

ประเด็นสาคัญ

3. ด้านสังคม

- การพานิชยกรรม: มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายแห่ง
- การคลัง : งบประมาณมีจานวนน้อยไม่เพียงพอสาหรับแผนงานที่
จะต้องจัดทาในแต่ละปี
- โลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนเข้ามามีบทบาทชักจูงเยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่นให้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม เยาวชนส่วน
ใหญ่ใช้เวลาว่างในการเล่นเกมส์ ทาให้เกิดปัญหาครอบครัวและชุมชน
อ่อนแอ
ชุมชนมีความเป็นสังคมเมืองสูงขึ้น
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- ประชาชนขาดการประสานสัมพันธ์ในชุมชนด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ในท้องถิ่นและสานึกรักบ้านเกิดและความเป็นไทย ทาให้แบบอย่างที่ดี
มีจานวนน้อยลง
4. ด้านนโยบายของ - กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยบางเรื่องยังขาดความยุติธรรมราษฎร
รัฐบาล, กฎหมาย ขาดความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์
ในระดับรากหญ้า
- นโยบายที่เป็นนโยบายประชานิยมเป็นผลให้สังคมไม่เข้มแข็ง
5. ด้านเทคโนโลยี - ด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว

จุดอ่อน (-) ,
จุดแข็ง (+)
+
-

-

+

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis
ในการพิจารณาสภาพปัญหาทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลต่อการปฏิบัติงานแล้ว พบว่าปัจจัยภายในของ อบต.
แกใหญ่ มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน ส่วนปัจจัยภายนอกมีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง อย่างไรก็ตามปัจจัยภายในที่เป็น
จุดอ่อนเป็นสาระสาคัญที่จะต้องเร่งดาเนินการแก้ไขโดยเฉพาะปัจจัยด้านการประสานงานและความขัดแย้งกัน
ระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กับ ผู้นาหมู่บ้าน ควรจะมีมุมมองในการปฏิบัติงานว่าตนเป็นผู้แทน
ประชาชนควรจะมองที่ผลประโยชน์ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หากมีความตระหนักในด้านนี้แล้วความ
ขัดแย้งก็จะลดน้อยลง และปัจจัยที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอื่น ๆ เช่น การพัฒนาคนและสังคม โดยเฉพาะปัญหา
การแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายนอกซึ่งยังมีจุดอ่อนมากนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกด้านให้สอดคล้องกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมีการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อ

ส่วนที่ 3

ยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) สรุปย่อได้ ดังนี้

1. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2558เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ 2ของรัฐบาล (ปี2560 –2579) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี2560เป็น
ต้นไป) คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒คณะได้แก่
(1) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี
(2) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20ปีตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนดโดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได้
พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วยและได้นาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20ปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนาเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม 2559ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(ตุลาคม2559 - กันยายน2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆจะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
แผนระยะ๕ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดาเนินการซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม2560
2. สาระสาคัญ
2.1สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทาให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญโดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ
“เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ”
การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวง
กว้างขึ้นและปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้แหล่งทุนและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวง
แคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยี

ในระดับกลางๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศโดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น
ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาทิการก่อการร้ายโรค
ระบาดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติและการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชนการ
บริหารจัดการทางธุรกิจและการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้นแต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต 20ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในทุกมิติเงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตได้แก่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 - 2552และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศ
ยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆเพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง
ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯยุโรปและญี่ปุนซึ่งเป็น
ความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศนอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้นขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจนแต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ
ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวเศรษฐกิจโลกในช่วง
10ปี
ข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1ในช่วง 5ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก
(25460-2550)
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้าแต่ประเทศต่างๆขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตการแข่งขัน
ในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้นขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15ปีข้างหน้านี้จะทาให้
ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลงเงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะ
ยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจของ
สหรัฐฯเพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้นน่าจะมีผลทาให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี2579มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบสาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศสาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ

เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียว
มาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญและช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆรวมทั้งน้ามันซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มี
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมจึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพืชพลังงานที่
อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้นยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สาคัญ
สาหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้นกดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจการดารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น
ประกอบกับจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อกาหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนการใช้ระบอบ
ประชาธิปไตยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้นผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับโดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี2531และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี2553และล่าสุดใน
ปี2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น57,392 ดอลลาร์สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้นฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมากหลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูงอาทิกลุ่มยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา
อุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพิ่มขึ้นเป็น 38.1ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6ล้านคนอัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ 20.0ในปี 2550เป็นร้อยละ 10.9ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ
โอกาสการได้รับการศึกษาบริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและการคุ้มครองทาง
สังคม อื่นๆรวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมากรวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้นประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได้แก่การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้นมีการกากับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคงมากขึ้นและฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูงมีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้
มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆสามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้นช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาดและสนับสนุนให้การ
ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทยได้แก่โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับแต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่าและ
การออมไม่เพียงพอประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่างผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่าต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อน
หลักขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากจึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอการวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างคุ้มค่าการพัฒนานวัตกรรมมีน้อยสาหรับการดาเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ
จึงสิ้นเปลืองงบประมาณการดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่าขาดความโปร่งใสและ
ขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและ
กฎระเบียบต่างๆล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและ
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มากรวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญได้แก่
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในระยะเวลา 20ปีต่อจากนี้ไปจะมีนัยยะที่สาคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศกาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออมตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากรทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคมข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทาง
สังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้าและที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือการแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าวจะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้นเป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริงโดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คนสินค้าและบริการเงินทุนองค์ความรู้
เทคโนโลยีข้อมูลและข่าวสารต่างๆเป็นไปอย่างเสรีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆเร่ง
ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้นกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ
ของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงิน
เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญ
ฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและ
ควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่ง
หากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ4 - 5ปีต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถ
ในการแข่งขันรายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่าและปัญหา

ความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้นรวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้นจาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นโดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางานและการเรียนรู้ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะยาวเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศเพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่งและประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้
การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศจะนาไปสู่การ
กาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกันการดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศเปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวการบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่องถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาวและเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี
“ยุทธศาสตร์ชาติ ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์เปูาหมายของประเทศและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆของบริบทโลกและบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา

ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาความเหลื่อมล้า
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและปัญหาความขัดแย้งในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลกสามารถดารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้องเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสาขาของกาลัง
อานาจแห่งชาติอันได้แก่การเมืองภายในประเทศการเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
2.2วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐการดารง
อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

2.3ยุทธศาสตร์ชาติ

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจาเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ
“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคน
ไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ20ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย6ยุทธศาสตร์ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสาคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้
2.3.1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงมีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัด
คอร์รัปชั่นสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศการรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.3.2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
ของโลก
- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆเป็นต้น
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี

(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.3.5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ารวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง๒๕ลุ่มน้าเน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญอาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2.4กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆอาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่างๆเช่นด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาศิลปวัฒนธรรมฯลฯแผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐคือความร่วมมือของภาครัฐ

ภาคเอกชนภาคประชาชนและประชาสังคมทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกาหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
2.5ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจนมีการกาหนดเปูาหมายและ
ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจรับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆตามระยะเวลาเป็นช่วงๆของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการกาหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2.5.2ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่องรวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
2.5.3กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์การนาไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลรวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถกาหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเปูาหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กาหนดยุทธศาสตร์
เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อม มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดทาแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งมีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. ๒2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศอาทิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรีความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรงประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้านเช่นปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน
คุณภาพการศึกษาความเหลื่อมล้าทางสังคมเป็นต้นทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12จึงจาเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญดังนี้
(1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
2.สถานะของประเทศ
2.1ด้านเศรษฐกิจ
2.1.13 ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 - 2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5ต่อปีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี2557มาอยู่ที่
ประมาณ196,240บาทหรือประมาณ6,041ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ8ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ
3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 ซึง่ ต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับทีจ่ ะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับ
ดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควรโดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุน
โดยรวมอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ41.3ในช่วงปี 2534 - 2539เป็นร้อยละ25.5ในช่วงปี 2543 - 2557นอกจากนี้
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วง
2543 2557อยู่ที่ประมาณร้อยละ4.9ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
2.2.2การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงแต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลงโครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น
(สัดส่วนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในปี 2553ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ64.7เป็นร้อยละ 7.228.5
และ 64.3 ในปี2557ตามลาดับ ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องท้าให้
มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน
(Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนัก
ลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้นจนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่าทาให้ผลิตภาพแรงงาน
ในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของ
กาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้าประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity
: TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการ

ส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ9.7ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ1.1
ในช่วง3ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่11 (พ.ศ. 2555 - 2557)
2.1.3ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่าทาให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้นแม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตามแต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8ปีที่ผ่านมาและยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้าทั้งนี้การขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากร้อยละ 3.32ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่11ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจและเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน
2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี
2524และ2540 แต่การให้ความสาคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้นโดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ37.9ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่10เป็นร้อยละ42.2ในช่วง3ปีแรกของแผนพัฒนาฯฉบับที่
11ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป
2.1. 5อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก
เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทยและประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิตและประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีพ .ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31จาก144ประเทศและในปีพ .ศ. 2557 IMD
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท3ี่ 0จาก61ประเทศชั้นนาในขณะที่
ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business
2015ซึง่ ดาเนินการโดยธนาคารโลกนัน้ ประเทศไทยได้รบั การจัดให้อยูใ่ นอันดับที่26จาก189ประเทศทั่วโลก
2.1.6สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้น จากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมและเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชนแต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี 2557
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47และด้านเทคโนโลยีที่ 44จาก61ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37และ43 ตามลาดับในปี 2551และตลอดช่วงระยะเวลา 14ปีที่ผ่านมา
(2543 -2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17ต่อ GDP โดยในปี
2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ53และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ47ขณะที่ประเทศที่พัฒนา

แล้วเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79,
และ2.27 ต่อ GDP ในปี2555ตามลาดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับก้าวหน้าโดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน11คนต่อประชากร10,000คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20 30คนต่อประชากร10,000คน
2.1.7สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการการบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพการให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอการให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมืองและมี
ราคาค่อนข้างสูงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนั้นการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจากัดยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญาการทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์การรักษาความปลอดภัยและข้อจากัดต่อการทาธุรกิจใหม่และการประกอบ
กิจการในต่างประเทศตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเช่นความรู้ด้านภาษาความรู้ด้านเทคโนโลยีและความรู้ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศเป็นต้น
2.2ด้านสังคม
2.2.1โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยแต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเนื่องจากปัจจัยหลักๆได้แก่
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็วมีพัฒนาการไม่สมวัยและ
การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คนในช่วงปี 2507 - 2508
เป็น1.62คนในช่วงปี2548 - 2558 และคาดว่าในปี2583จะลดลงเหลือเพียง1.3 คน
(2) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลงและแรงงานกว่าร้อยละ30เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้าซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กาลัง
แรงงานของไทยมีจ้านวน38.9ล้านคนในช่วงปี2555 - 2557และเริ่มลดลงร้อยละ0.1ในปี2556และร้อยละ 0.2ในปี
2557ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 - 2557) แต่ยังต่ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซีย 1เท่าตัวและสิงคโปร์ 5เท่าตัวและกาลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1มีการศึกษาระดับ
มัธยมต้นและต่ากว่านอกจากนี้กาลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี 2553มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูงไม่ให้ความสาคัญกับการมีครอบครัวส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต
(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก 10.3ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลัง
แรงงานเพิ่มขึ้นแต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากมีการออมน้อยและแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6คนในปี 2543
เหลือ 3คนในปี 2556โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน 1รุ่นและครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี
2543-2556ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
2.2.3คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้นอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทยปี 2557เพศชาย 71.3ปีเพศหญิง 78.2ปีแต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามคนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้นจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยช่วงปี
2551 - 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9ปีขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่าสะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยผลการวิจัยและการสารวจต่างๆพบว่าปัญหาสาคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริต
และการทุจริตคอร์รัปชันโดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
2.2.4สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจาย
รายได้สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42ในปี2543เหลือร้อยละ 10.9ในปี 2556 แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484ในปี 2554 เหลือ 0.465ในปี
2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า
ในปี 2556โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8ของรายได้ทั้งหมดขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 - 2556
2.2.5 ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(1) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด
325.7เท่าเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากรระหว่างเขตเมือง -ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาคมีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ดีที่สุดมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ
10ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1เท่านักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2เท่า
(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาทิจากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี
2556พบว่าอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง3.6เท่า
(4) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้นจากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29ล้านคนในปี 2555เป็น 2.471
ล้านคนในปี 2557ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557อย่างไรก็ตามแรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1เท่าในปี 2556
(5) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมายเข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทางานนอกจากนี้ผู้มี

รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพโดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี 2558ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบ
800บาทครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยัง
ไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆแต่ปัจจุบัน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,926ครัวเรือนอย่างไรก็ตามรัฐเริ่ม
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้นอาทิการให้คุณค่ากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแก่ตัวไม่
รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และขาดความรับผิดชอบนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.2.8ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้นชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และบูรณาการเป็น
แผนตาบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนพัฒนาอาเภอและแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชนมีการรวมกลุ่ม
ทากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632แห่งในปี 2555เป็น
152,377 แห่งในปี 2556ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมดและองค์กร
การเงินร้อยละ 26.77
2.2.9ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินและส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
2.3ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3.1ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม
โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทาให้ความต้องการใช้ที่ดิน
เพื่อการผลิตทางการเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยพื้นที่ปุาไม้จึงถูก
บุกรุกทาลายมากขึ้นโดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่หรือร้อยละ 53.33ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี
2504เป็น 102ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6ในปี 2556
(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขาซึ่งมีข้อจากัดในการนาไปใช้
ประโยชน์การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดินความหลากหลายทาง
ชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคามโดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆจานวนมากเช่นการเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะการทานากุ้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมทาให้พื้นที่
ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพื้นที่ปุาชายเลนกว่า 2.3ล้านไร่เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ในปี 2552คิดเป็นการลดลง
ร้อยละ 34.8 ทาให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่
ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ 1.61ล้านตันลดลงจากปี 2549ที่มีปริมาณ 2.42ล้านตันในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น
(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้นความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด 30ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท้าให้ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕
ต้องนาเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันคิดเป็นร้อยละ 54ของความ
ต้องการใช้ในปี 2555และคิดเป็นร้อยละ 12.5ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการนาเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76ของ
การนาเข้าพลังงานทั้งหมดขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8อยู่ที่ระดับ 1.981
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันทั้งนี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโดยมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ 1
ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6
(5) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25ลุ่มน้าหลักน้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28ของปริมาณน้าทาธรรมชาติมีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗แอ่งน้า
บาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ 1.13ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมา
ใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามการพัฒนาน้า
บาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศในปี 2557 มีจานวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆมีจานวน 102,140ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่สามารถจัดสรร
น้าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610ล้านลูกบาศก์เมตร
2.3.2ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มอัตราการเกิด
ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วันในปี 2553เป็น 1.11กิโลกรัม/คน/วันในปี 2557
สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙และมีการนามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อย
ละ18 ทาให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9ล้านตันในปี2556 ของเสียอันตรายในปี 2557มีประมาณ
2.69ล้านตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปีเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจรขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้นแต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนื่องจากต้นทุนในการ
กาจัดสูง
(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่งแต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี2557พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศและที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุนละอองก๊าซโอโซนและ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่ายในขณะที่พื้นที่อื่นเช่นกรุงเทพฯปทุมธานีเชียงใหม่ขอนแก่นพบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน

แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557
ทั้งนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครการที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุง
มาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและ
ทางจักรยานการเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดาอย่างไรก็ตามปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลัก
คือปริมาณรถยนต์จานวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้า
ดับโดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(3) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงโดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์และการระบายน้าเสียจากชุมชนระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชนมีจานวนไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้า
เสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนโดยปัจจุบันมีปริมาณน้าเสียจากชุมชน
10.3ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อวันขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ31
(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทยระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี
2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเพิ่มเป็น 265.9ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2547โดยปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3ต่อปีอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆที่มีการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ
2.3.3ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัยภัยแล้งวาตภัยและดินถล่มสร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทอันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆในขณะที่น้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆของโลก
2.4ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
2.4.1ด้านธรรมาภิบาล
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน จากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข
สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ .ศ. 2552มีอย่างน้อย 6ประการคือ (๑)
หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลัก

ความคุ้มค่าขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วนได้แก่ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มี
การซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ
หน่วยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลมีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้องภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการกระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งาน
จากภาครัฐปิดงานอย่างรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจหลีกเลี่ยงภาษีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเองมีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใสปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลางไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริงรับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแต่ปี 2544โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ท7ี่ 2% ในปี 2557ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่าบริษัทจดทะเบียนไทยให้ความสาคัญในการ
พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
2.4.2ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินพ .ศ. 2534ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3ส่วนได้แก่บริหาร
ราชการส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคและบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอานาจที่
ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดินรวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พ.ศ.2545มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวงและส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวง
(2) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข การกระจาย
อานาจให้แก่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2540
และ 2550และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1และฉบับที่ 2นอกจากนั้นมีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของอปท . โดยในปีงบประมาณพ .ศ.
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ
13.31 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550และร้อยละ 28.21ในปีงบประมาณพ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการ
กาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่อปท . ฉบับที่ 1จานวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯฉบับที่ 2จานวน 75งาน/กิจกรรมจาก 114งาน/กิจกรรมและถ่าย
โอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน 9,850 คนแบ่งเป็นข้าราชการ 1,378คนบุคลากร
ทางการศึกษา 5,295 คนข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัยจานวน ๗๙คนและ
ลูกจ้างประจา 3,098 คนอย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่นการทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขต

พื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตาบลท้าให้การจัดบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชนยังขาดความสมดุลปัญหาการซื้อเสียงทาให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรมและ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของอปท . ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณพ.ศ. 2549และเพิ่มเป็นร้อยละ 10.65ในปีงบประมาณพ.ศ. 2559ท้องถิ่นจาเป็นต้อง
พึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 38.25และร้อยละ 39.46 ตามลาดับส่งผลให้อปท . ในพื้นที่ที่มีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่นการเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรมการค้าการบริการการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกการจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
2.4.3ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับ
สินบนซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชนและมาตรการต่างๆที่ออกมารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ
ยังไม่สามารถที่จะเข้า2557ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติพบว่าประเทศไทยได้ 38คะแนนจากคะแนนเต็ม
100คะแนนอยู่อันดับที่ 85จากการจัดอันดับทั้งหมด 175ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี 2556ที่ได้ 35คะแนนอยู่อันดับ 102โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่าประเทศไทย
มีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84คะแนนและมาเลเซียได้ 52คะแนน (คะแนนมาก
หมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
3.บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
3.1บริบทภายใน
3.1.1ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8ในช่วง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12และร้อยละ 4.2ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13 (2)การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔
(3)ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90ดอลลาร์สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12และเฉลี่ย 80-100ดอลลาร์สรอ.
ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 13(4)ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1โดยผลิตภาพการผลิตภาค
เกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ0.8ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 3.0 (5)การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5และ (6) กาลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2และร้อยละ
0.7ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12และ 13ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 11ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ3.8ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2547)
(ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะ
ตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้นเมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (1) การ
ลดลงของกาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 14ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นใน

การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (3) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (4) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆที่การ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา 100-200ดอลลาร์สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้
และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆเงื่อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะทาให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
3.1.2การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน
ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นโดยในปี 2553มีประชากรวัยแรงงาน 5คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1
คนและคาดการณ์ว่าในปี 2583จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7คนแบกรับผู้สูงอายุ 1คนการขาดแคลนกาลัง
แรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์และการขาด
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิ
อาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตามนับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้นสศช . จะคานวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่าในปี 2546ซึ่งอยู่ที่ 12,745ดอลลาร์สรอ.
ต่อคนต่อปี
3.1.3ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้โอกาสการ
เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาตินาไปสู่ความขัดแย้งในสังคมและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมจากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆในสังคมบางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูงทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ 10 ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง 34.9เท่าในปี 2556นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆอาทิปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมการแย่งชิงทรัพยากรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
3.1.4ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลักอันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆจึงจาเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้าบริการและอุตสาหกรรมตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่นการลดลงของแรงงานในภาคเกษตร
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรมทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไรก็ตามการผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้นจะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด
การขนส่งมีต้นทุนต่าลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้นนอกจากนี้ความต้องการ

แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทาให้จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวนมาก
3.1.5การบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2558วางกรอบด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐเอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2558มีมาตรา
สาคัญๆที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา
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หน่วยงานของรัฐองค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82รัฐต้องดาเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาลพัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืนกระจายอานาจและจัด
ภารกิจอานาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯ
มาตรา 89รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืน
ทางการคลังและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่าจัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคมมีระบบภาษีอากรที่มี
ความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
(2) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม
อาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยต่างๆน้าเสนอผลการติดตามวิเคราะห์ สังเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจเพื่อ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะเป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน
แนวนโยบายมาตรการและกลไกการท้างานต่างๆให้เหมาะสมมากขึ้น
3.2บริบทภายนอก
3.2.1การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10ของประชากรรวม
ทั่วโลกโดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นญี่ปุนอเมริกา
ยุโรปขณะที่กลุ่มประเทศกาลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้นนอกจากนี้มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้นนับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่พักอาศัยการให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆรวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
3.2.2การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้นมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือรถยนต์ตู้เย็นโทรทัศน์และ

อื่นๆเข้าไว้ด้วยกัน ) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้นโดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทันขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง
3.2.3ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทยตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558จะนามาซึ่ง
โอกาสที่สาคัญๆหลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยได้แก่ 1) การลดข้อจากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนาประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม /ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐมแรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตรสินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้นรวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึงยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จาเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(4) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ
12เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯและ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสาคัญๆในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆของโลกไม่ประสบ
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสารการ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อใน
สังคมตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ
3.2.4การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้าเติม
ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพิ่มขึ้นทาให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนานเกิดฝนขาดช่วงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไปส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรมแหล่งน้าขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาด

ในพืชและสัตว์และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพเช่นระบบนิเวศปุาไม้ระบบนิเวศชายฝั่งพื้นที่ชุ่มน้าเกิดการกัดเซาะชายฝั่งและการ
สูญเสียแนวปะการังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร
สุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัยภัยแล้งแผ่นดินไหวและดินโคลนถล่มส่งผลกระทบ
ต่อภาคการผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งวิถีการดารงชีวิตของ
ประชาชนนอกจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็น
แรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า
3.2.5วาระการพัฒนาของโลกภายหลังค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)
ประเด็นสาคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลังค .ศ. 2015คือการจัดท้าเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15ปีโดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10กันยายน 2557ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17ข้อและ
เปูาหมาย (Target) จ้านวน 169ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้องเน้น
ขจัดความยากจนให้หมดไปประชาชนมีสุขภาพที่ดีมีระบบการศึกษามีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนลดความไม่เท่าเทียมกัน
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียมความพร้อมในการรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนส่งเสริมให้สังคมมีความสุขมีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
4.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
4.1กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ต้อง
ให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ
4.2การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็นการ
กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่สศช . ได้จัดทาขึ้ น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4.3เป้าหมาย
4.3.1การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12ในปี 2546เพิ่มขึ้นเป็น 317,051บาท (9,325ดอลลาร์สรอ.)
และ 301,199บาท (8,859ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0ต่อปี)
4.3.2การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
4.3.3การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4.3.4การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4)
เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
4.3.5การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
5.แนวทางการพัฒนา
5.1การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
5.1.1การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้าน
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

5.1.2การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
5.1.3การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดาเนิน
ธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล
5.1.4การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน
5.1.5การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการ
ผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขันลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและ
เร่งขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก
ทางน้าและทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเลปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย
สู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิง
พื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพวิถีชีวิต /วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง

กันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
อื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการ
อานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม
5.2การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
5.2.1การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิต
ภาพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการ
ดารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ
5.2.2การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
5.2.3การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย
(Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการ
ให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน

5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสาหรับผู้สูงอายุ
5.3การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5.3.1การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
5.3.2การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคกาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ (๓)
การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่คานึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
5.3.3การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ .ทรัพยากรน้าพ .ศ.
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
5.3.4การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดินเป็นต้น
5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่ง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
5.4.2การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุนและการบริการโดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทาง
การค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้
ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
5.5การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
คานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
กาหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพื้นที่เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้นาคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์คานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3.2การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น
5.5.3การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพื่อให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5.5.4การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน
โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย
5.5.5การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดทาแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

5.5.6การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสาคัญกับการปูองกันน้าท่วมวางแผนปูองกันเมือง
และพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติและการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
5.6การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6.1การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ
5.6.2การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
5.6.3การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท . ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับ
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
สร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมากและเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ซึ่งเทศเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย
จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง

และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด
“การพัฒนาแบบองค์รวม ” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(1) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล
ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก
– ตะวันตก ( East West
Economic Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้วบุรีรัมย์-มุกดาหาร
2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(
1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(
2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(
3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น
(4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม้ให้ได้
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ปูองกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(
1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(
2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
เน้นให้ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(
3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม
และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(
4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
สุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนา
เส้นทาง
(
5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

3.3 โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อารยธรรมและไหมโดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558– 2561(ฉบับทบทวน)ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมี
ส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน
และภาคประชาชน สังคมทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงานและ
โครงการจา กการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้กาหนด
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
1) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
3) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขาย
ชายแดน
4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อมเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้า
ชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน
ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย4ยุทธศาสตร์30ประเด็นหลัก79แนวทางการดาเนินการคือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย9ประเด็นหลัก 33แนวทางการดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย8ประเด็นหลัก 20
แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดาเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15แนวทางการดาเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย9ประเด็นหลัก 33แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
1. ด้านเกษตร
2. ด้านอุตสาหกรรม

3. การท่องเที่ยวและ บริการ

4. โครงสร้างพื้นฐาน

5. พลังงาน
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

7. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
8. การวิจัยและพัฒนา

แนวทางการดาเนินการ
1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่อผลิตสินค้าเกษตร
1.2การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า
2.1แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพื่ออุตสาหกรรม
2.2 กาหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
2.3 การเพิ่มขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล
2.4 การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า
3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว
3.2 เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านบาท
ต่อปี
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค
4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT
4.3 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน
5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม
5.2 การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน
6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ
และการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
6.2 แก้ไขกฎหมายกฎระเบียบรองรับประชาคมอาเซียน
6.3ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและ Eastern
seaboard
6.4เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100ดัชนีชี้วัด)
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทยเป็น Modern
Thailand
8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1ของ GDP
8.2Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากกาลังคนด้าน S & T
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน

ประเด็นหลัก
9. การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน

แนวทางการดาเนินการ
9.1 การพัฒนาเมืองหลวง
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย8ประเด็นหลัก 20แนวทางการ
ดาเนินการ
ประเด็นหลัก
10. การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

แนวทางการดาเนินการ
10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่นแท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11. การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและ
11.1 การจัดระบบบริการ กาลังพลและงบประมาณ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
12.การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแล
12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและเพิ่มศักยภาพและโอกาส
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต
12.2 กองทุนสตรี
13. การสร้างโอกาสและ รายได้แก่วิสาหกิจ 13.1กองทุนตั้งตัวได้
ขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs) และ
13.2กองทุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจชุมชน
13.3โครงการ sml
13.4โครงการรับจานาสินค้าเกษตร
14. แรงงาน
14.1 การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า 15.1การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน
16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่นสร้างธรรมาภิ 16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม
บาลและ ความโปร่งใส
16.2การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน

ประเด็นหลัก
17. การสร้างองค์ความรู้ เรื่องอาเซียน

แนวทางการดาเนินการ
17.1 ภาคประชาชน
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ
17.3 บุคลากรภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5ประเด็นหลัก 11 แนว
ทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
แนวทางการดาเนินการ
18. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10แห่ง เพื่อความยั่งยืน
เชิงนิเวศเพื่อความยั่งยืน
19. การลดการปล่อยก๊าซ เรือน 19.1การประหยัดพลังงาน
กระจก (GHG)
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)
19.3 ส่งเสริมการดาเนินงาน CSR เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
20. นโยบายการคลังเพื่อ
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
20.2การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ
21. การจัดการ
21.1การปลูกปุา
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
21.2การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้า
บริหารจัดการน้า
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน
22. การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
22.1 การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
ภูมิอากาศ
22.2 การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 15แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย
24. การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ

25. การพัฒนากาลังคน ภาครัฐ

แนวทางการดาเนินการ
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร
23.3ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่เป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาประเทศ
24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทางานของ
ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
24.2ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service
25.1 บริหารกาลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน
เตรียมพร้อมสาหรับอนาคต
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกาลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นหลัก
26. การปรับโครงสร้างภาษี
27. การจัดสรรงบประมาณ

แนวทางการดาเนินการ
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
27.1พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย 8
ประเด็นหลัก 15แนวทางการดาเนินการ
ประเด็นหลัก
28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน
30. การปฏิรูปการเมือง

แนวทางการดาเนินการ
28.1 สารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพื้น
3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
2555 –2559
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
30.1กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศเปิดประตูสู่สากล ” “The Capital of Organic Farming and Gateway to Global
Communities”

พันธกิจ (Mission)
1. เพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มีมาตรฐานและมีตลาดรองรับ
2. พัฒนาโครงสร้างการผลิตเพิ่มผลิตภาพของสินค้าและบริการบนฐานความรู้
3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีคนมีจิตสานึกและบูรณาการร่วมกัน
4. พัฒนาคนให้มีคุณธรรมคุณภาพความรู้เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตเป็นสังคมที่น่าอยู่
5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อน
บ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic Issues)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
- เพิ่มพื้นที่ด้านเกษตรกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สาคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
- เพิ่มรายได้โดยการเพิ่มผลผลิตสินค้าบนฐานความรู้และความเป็นธรรมและเพิ่มรายได้โดยการเพิ่ม
ผลิตภาพการบริการ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุลสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีสุขภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดาริ
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน
- หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์ (Strategies)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.1 พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.2 การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด้านเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
1.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
1.4 การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ
1.6 การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.7 ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
2.1 การพัฒนาการจัดการช้าง
2.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชิงนิเวศน์และเกษตรภายใต้การมีส่วน
ร่วมของชุมชน
2.3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ
2.4 การส่งเสริมการผลิตสินค้าผ้าไหมและสินค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
2.5 การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลา
ภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน
2.6 การส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนและบริการภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกช นและ
ท้องถิ่น
2.7 การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการ
3.2 ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงบารุงทรัพยากรดิน
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.4 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
3.5 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเมืองสุรินทร์
4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4.3 การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดาริ
4.5 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.6 การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทามีรายได้และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
4.7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทร ง
เป็นประมุข
4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.9 การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม
4.10 การเสริมสร้างพัฒนาองค์กรภาครัฐ
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน
5.1 การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนเครือข่ายทุกภาคส่วนบริเวณพื้นที่ชายแดนให้มีความเข้มแข็ง
5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับประเทศเพื่อนบ้าน

แผนงาน (Plan)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
1.1 กลยุทธ์ : พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.1.1 แผนงานพัฒนาเกษตรกรให้มีความพร้อมในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อเข้าสู่การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
1.1.2 แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
1.2 กลยุทธ์ : การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตด้านเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน
1.2.1 แผนงานการปรับปรุงบารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
1.2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์
1.2.3 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย์

1.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน
1.2.5 แผนงานความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันทางวิชาการ
1.3 กลยุทธ์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
1.3.1 แผนงานการจัดตั้งและเพิ่มความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ
1.3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลสถาบันเกษตรกร
1.4 กลยุทธ์ : การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
1.4.1 แผนงานการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกระดับ
1.4.2 แผนงานการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
1.4.3 แผนงานการส่งเสริมการใช้ตราสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
1.5 กลยุทธ์ : การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.2 แผนงานการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบย้อนกลับ
1.5.3 แผนงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานเกษตรอินทรีย์
1.5.4 แผนงานการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิต
1.5.5 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
1.6 กลยุทธ์ : การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
1.6.1 แผนงานการพัฒนาแหล่งน้าขนาดเล็กในไร่นาเกษตรอินทรีย์
1.6.2 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้าในพื้นที่เกษตรอินทรีย์
1.6.3 แผนงานการพัฒนาระบบส่งน้ากระจายน้าและบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้าในไร่นา
1.7 กลยุทธ์ : ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
1.7.1 แผนงานการตรวจสอบสารตกค้างในผลผลิตเกษตรอินทรีย์
1.7.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาการจัดการช้าง
2.2.1 แผนงานการบริหารและพัฒนาการจัดการช้าง
2.2.2 แผนงานส่งเสริมช้างสุรินทร์เพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล
2.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชิงนิเวศน์และเกษตร
ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
2.2.1 แผนงานการฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มี
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน
2.2.2 แผนงานการส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
2.2.3 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ /บุคลากรทุกภาคส่วน /
เครือข่ายชุมชนทางด้านการท่องเที่ยว
2.2.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
2.2.5 แผนงานจัดการช้างและพัฒนาหมู่บ้านช้างสุรินทร์เพื่อการท่องเที่ยว
2.3 กลยุทธ์ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ Logistics ด้วยการบูรณาการ
2.3.1 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

2.3.2 แผนงานพัฒนาและเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกทางด้านการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
2.3.3 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ Logistic เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน
2.4 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการผลิตสินค้าผ้าไหมและสินค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดด้วยกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
2.4.1 แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าผ้าไหมและสินค้าชุมชนและท้องถิ่นให้มี
คุณภาพและมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2.4.2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าด้วยกระบวนการของเครือข่าย
องค์ความรู้
2.5 กลยุทธ์ : การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดภายใต้ความร่วมมือทุกภาคส่วน
2.5.1 แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน
2.5.2 แผนงานการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะองค์กร /บุคลากรทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.6 กลยุทธ์ : การส่งเสริมธุรกิจการค้าการลงทุนและบริการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐเอกชนและท้องถิ่น
2.6.1
แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรและผู้ประกอบการผ่าน
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์
2.6.2 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้าและบริการ
2.6.3 แผนงานส่งเสริมการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
2.7 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ
2.7.1 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่า
2.7.2 แผนงานการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ
2.7.3 แผนงานการพัฒนาตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
2.7.4 แผนงานการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการ
3.1.1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้าและการบริหารจัดการ
3.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงบารุงทรัพยากรดิน
3.2.1 แผนงานส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงบารุงทรัพยากรดิน
3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.3.1 แผนงานส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.4 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
3.4.1 แผนงานปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
3.4.2 แผนงานจัดการขยะและน้าเสีย
3.4.3 แผนงานควบคุมมลพิษ
3.5 กลยุทธ์ : ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5.1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5.2 แผนงานสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3.5.3 แผนงานส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
3.6.1 แผนงานส่งเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
3.6.2 แผนงานส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
3.6.3 แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานด้านพลังงานในการแก้ปัญหาความ
ยากจน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
4.1 กลยุทธ์ : การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเมืองสุรินทร์
4.1.1 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุรินทร์ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
4.1.2 แผนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน
4.1.3 แผนงานสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
4.1.4 แผนงานพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
4.1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
4.1.6 แผนงานการจัดตั้งสถาบันพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเมือง
สุรินทร์
4.2 กลยุทธ์ : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4.2.1 แผนงานเสริมสร้างคุณค่าและอนุรักษ์สืบทอดศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
วิถีชีวิตที่ดีงาม
4.2.2 แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน
4.3 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม
4.3.1 แผนงานการเสริมสร้างความรู้การดูแลสุขภาพกายจิตที่เข้มแข็งและการนามา
ปฏิบัติ
4.3.2 แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
4.3.3 แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือข่ายด้านสุขภาพ
4.4 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและตามแนวพระราชดาริ
4.4.1 แผนงานการเสริมสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและโครงสร้างพื้นฐาน
4.4.2 แผนงานการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดาริ
4.4.3 แผนงานส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
4.4.4 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม
4.4.5 แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาสังคม
4.5 กลยุทธ์ : การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
4.5.1 แผนงานการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการกีฬาและนันทนาการ
4.5.2 แผนงานส่งเสริมการออกกาลังกายกีฬาและนันทนาการมวลชน

4.5.3 แผนงานเสริมสร้างกีฬาพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ
4.5.4 แผนงานพัฒนาการบริหารการกีฬาและนันทนาการ
4.6 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทามีรายได้และได้รับการพิทักษ์
คุ้มครองสิทธิ์
4.6.1 แผนงานเสริมสร้างการมีงานทามีรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
4.6.2 แผนงานเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงาน
4.6.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านพิทักษ์คุ้มครองสิทธิด้านแรงงาน
4.7 กลยุทธ์ : การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.7.1 แผนงานการส่งเสริมการบริหารงานและการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล
4.7.2 แผนงานการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
4.7.3 แผนงานเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายระบอบประชาธิปไตย
4.7.4แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ก .บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2553
4.8 กลยุทธ์ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.8.1 แผนงานการปูองกันปัญหาอาชญากรรมและภัยสังคม
4.8.2 แผนงานการแก้ไขฟื้นฟูสงเคราะห์ผู้กระทาความผิด
4.8.3 แผนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.9 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรภาคประชาสังคม
4.9.1 แผนงานเสริมสร้างการบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคประชาสังคม
4.9.2 แผนงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคมกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด
4.10 กลยุทธ์ : การเสริมสร้างพัฒนาองค์กรภาครัฐ
4.10.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากร
4.10.2 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
4.10.3 แผนงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงชายแดน
5.1 กลยุทธ์ : การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนเครือข่ายทุกภาคส่วนบริเวณพื้นที่ชายแดนให้มี
ความเข้มแข็ง
5.1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วน
5.1.2 แผนงานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
5.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชายแดน
5.1.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
5.1.5 แผนงานส่งเสริมการดาเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 กลยุทธ์ : การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน
5.2.1 แผนงานส่งเสริมกิจกรรมมวลชนทุกภาคส่วน
5.2.2 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณูปโภคการสื่อสาร
5.2.3 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและการบูรณาการงานทุกภาคส่วน

5.2.4 แผนงานปูองกันปราบปรามการกระทาผิดกฎหมายทุกประเภท
5.2.5 แผนงานการจัดระบบการปูองกันภัยในด้านต่างๆ
5.3 กลยุทธ์ : การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุรินทร์กั บประเทศ
เพื่อนบ้าน
5.3.1 แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านด้านความมั่นคง
ชายแดน/เศรษฐกิจ/การศึกษา/สาธารณสุข/วัฒนธรรมท้องถิ่น
5.3.2 แผนงานส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
แผนยุทธศาสตร์ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์เป้าประสงค์แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สุรินทร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
1. ด้านเกษตรอินทรีย์
- ให้ความสาคัญทางด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและการเพิ่มผลผลิตเกษตรอินทรีย์ให้มี
มาตรฐานมีตลาดรองรับเพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สาคัญของประเทศและมีตลาดรองรับภายใต้การ
บริหารจัดการที่ดี
2. ด้านการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน
และการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- ให้ความสาคัญกับการรักษาธรรมชาติสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีคนมีจิตสานึกและบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์ที่สมดุลมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม
4. ด้านการพัฒนาคนและสังคมอย่างยั่งยืน
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนคุณภาพความรู้เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจเป็นสังคมที่น่า
อยู่เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้มีสุขภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดาริ
5. ด้านความมั่นคงชายแดน
- ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหมู่บ้านชายแดนให้มีความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยู่ดี
มีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วย5 ด้านดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมกันพื้นที่ (โซนนิ่ง)
1.2 เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่การผลิตและการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
1.4 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด
1.5 พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.6 การพัฒนาแหล่งน้าและบริหารจัดการน้าอย่างมีระบบ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ
2.2 การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอารยธรรมขอมเชิงนิเวศน์
เชิงเกษตรให้เกิดความยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
2.4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวก
2.5 การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด
2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2.7 ส่งเสริมการค้าการลงทุนการตลาดการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูปูองกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม
3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
3.3 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
3.4 พัฒนาแหล่งน้าและระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ
3.5 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
4.3 การส่งเสริมกีฬานันทนาการและการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
4.4 การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของประชาชนให้แข็งแรง
4.5 การพัฒนาบุคลากรสุขภาพให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
4.6 การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.7 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4.8 การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนมีงานทามีรายได้และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์
4.9 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4.10 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.11 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน
4.12 การส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวและขุมชนมีความเข้มแข็ง
4.13 การส่งเสริมเครือข่ายการเฝูาระวังทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน
5.1 พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน
5.2 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและการสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
5.3 การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมศาสนาและกีฬากับประเทศเพื่อนบ้าน
5.4 การพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณูปโภคและการสื่อสาร

5.5 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามพื้นที่ชายแดน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นการกาหนดว่าในอนาคตองค์การ
บริหารส่วนตาบลแกใหญ่จะเป็นไปในทิศทางใดและเป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตาบล
สี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพียงใด โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้
1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า
“รวมพลังรัฐราษฎร์พัฒนาชุมชนทุกด้านให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2 พันธกิจหลักการพัฒนา (MISSION)
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกระบบให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
2. ส่งเสริมเพิ่มทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้กับกลุ่ม
3. ส่งเสริมด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
4. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
6. ส่งเสริมสร้างจิตสานึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
3 จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง
2. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. งานด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณธรรม จริยธรรม
ทรัพยากรมนุษย์และสังคม สุขภาพอนามัยและสวัสดิการของประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น
แหล่งน้าเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดปี
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านการเมืองและสังคม
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
4. จุดเน้นการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนให้มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้มาตรฐาน คือ
ประชาชนมีสุขภาพดี มีเศรษฐกิจดี มีคุณธรรม มีความเป็นอยู่ที่ดี ลดปัญหาอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน พึ่งพาภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สภาพแวดล้อมสะอาดปราศจากมลพิษ มี
สาธารณูปโภคครบครัน และที่สาคัญประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมียุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เปูาหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ ให้มีความ
สะดวกและมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และ
รวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้า ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและ
ปลอดภัย
2.ก่อสร้างขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ
3.ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
4.ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
5.การบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. จานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้า
2. จานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
3. จานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
4. จานวนการก่อสร้างฝาย คสล.
5. จานวนการขุดลอกคู คลอง หนองน้าสาธารณะ และ คูคลองระบายน้า
6. จานวนการก่อสร้างรั้วลวดหนามล้อมรอบสระน้าสาธารณะ
7. จานวนการได้รับบริการสาธารณะอื่นๆเช่น โทรศัพท์สาธารณะบริการอินเตอร์
ต เน็
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เปูาหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรของจังหวัดสุรินทร์
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
4 เสริมสร้างมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้าและจัดหาแหล่งจาหน่ายสินค้า
5 สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
ตัวชี้วัด
1. จานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์

2. จานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3. จานวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
เปูาหมาย
1. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
2. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์
คุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการ
ผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
3.การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
5.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
ตัวชี้วัด
1. จานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน
2. จานวนชุมชนมีความเข้มแข็ง
3. จานวนประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
เปูาหมาย
จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการฝึกอบรมจัดงานจัดนิทรรศการจัดหา
เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นจัดทาโครงการ /กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคจัด
ประชุม /อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยดาเนินการร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆภาครัฐและเอกชนด้านการเฝูา
ระวังปูองกันและควบคุมโรคจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคร่วมกับองค์กรภาคีต่าง ๆ
จัดอบรม /สัมมนาผู้นาชุมชนอสม .ระดับตาบลและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วน ดาเนินการจัดหารถ /เช่ารถ
การแพทย์ฉุกเฉินดาเนินการบริหารงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน
แนวทางการพัฒนา
1 การอบรมให้ความรู้กับประชาชนและกลุ่มองค์กรในชุมชนให้ตระหนักถึงภัยจากโรคต่าง ๆ
2 ส่งเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปูองกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บและ
การบริการสาธารณสุข
3 สนับสนุนอนุรักษ์ ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย
4 ประสานพลังชุมชน และส่วนราชการในการเฝูาระวังและปูองกันภัยตามนโยบายรัฐบาล
5 ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัด
1.สามารถพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้แก่แกนนาอาสาสมัครสาธารณสุขและ
ประชาชนในพื้นที่
2. สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งซึ่งนาไปสู่การพัฒนาของชุมชน
3. เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอาสาสมัครภาคประชาชนรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4. จานวนประชาชนผู้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปูาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แนวทางการพัฒนา
1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2 การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย
3 การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
ตัวชี้วัด
1. จานวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จานวนผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ
3. จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปูาหมาย
เพื่อพัฒนามาตรฐาน การส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริม สนับสนุน บารุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา
2 ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนกิจกรรมด้านศาสนาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
2. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน
3. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง
เปูาหมาย
1. ยกระดับความรู้ ความสามารถในระบบการเมือง การปกครองของชุมชน
2. ให้ประชาชน ชุมชน เข้าถึง หลักธรรมรัฐ
3. ชุมชนมีความสามารถในการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี
4. ชุมชนมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของภาครัฐ
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทาง
การเมือง และการบริหาร
3 สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5 จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง
2. จานวนประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
3. ชุมชนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมรัฐ
4. ชุมชนมีพัฒนาการที่ดี ในด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
5. ชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในระดับที่น่าพอใจ
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
เปูาหมาย
1. ยกระดับการศึกษาในขั้นพื้นฐานให้ครบ 100 %
2. ชุมชนมีการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 70 %
3. ชุมชนได้รับการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ไม่น้อยกว่า 80 %
4. ยกระดับการกีฬาสู่มาตรฐานสากล
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
4 สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน
ตัวชี้วัด
1. ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
2. ชุมชนมีระดับการศึกษา ในระบบ นอกระบบ
3. ชุมชนนาการศึกษาไปพัฒนาการดารงชีพ
4. ประชาชนตระหนักถึงกระบวนการศึกษา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เปูาหมาย
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แนวทางการพัฒนา
1 ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรในชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
2 ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยว
3 ส่งเสริมการสร้างจิตสานึกให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตัวชี้วัด
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
2. เกิดการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยว
3. ชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
โครงสร้างความเชือ่ มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่ (พ.ศ. 2561 – 2564)
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
(มี 6 ยุทธ์)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12
(มี 10 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ 1
ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย์

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่
2
ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้าใน
สังคม

ยุทธศาสตร์ ที3่
ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยังยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ ที6่
ยุทธศาสตร์ด้าน
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมา
ภิบาลในภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 7
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ โลจิ
สติกส์

(

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
(มี 4 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม

ยุทธศาสตร์ ที่ 8
ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม

แบบ ยท.
01๐๑
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่
10
ยุทธศาสตร์ด้าน
การ
ต่างประเทศ
ประเทศเพื่อน
บ้าน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค

แบบ ยท.
01๐๑
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
(มี 4 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
(มี 5 ยุทธ์)

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด
(มี 5 ยุทธ์)

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่
มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ
อปท. ในเขต
จังหวัด
(มี 5 ยุทธ์)

ยุทธสาตร์การ
พัฒนา อปท.
(มี 9 ยุทธ์)

แบบ ยท.
01๐๑
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานเพียงพอ
และทั่วถึง
มาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่ 2
การพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่
2
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมีสุข

ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

งานด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

คุณธรรม
จริยธรรม
ทรัพยากร
มนุษย์และ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารการ
ปกครอง

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองและสังคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

ยุทธศาสตร์ที่ 9
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

แบบ ยท.
01๐๑
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานเพียงพอ
และทั่วถึง
มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้าน
การค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาสังคม
อยู่ดีมีสุขตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชนมีทักษะใน
การประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบ
สวัสดิการ และ
ความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาสถาน
บริการด้าน
สาธารณสุข
ภาครัฐให้ได้
มาตรฐาน

งานด้าน
การศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

คุณธรรม
จริยธรรม
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคม
สุขภาพ
อนามักลยุยทและ
ธ์ที่ 5
สวัสส่ดิงกเสริารมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ของ
ป้องกันและการใช้
ประชาชนมี
ประโยชน์
ทรั
พ
ยากรธรรมชา
คุณภาพดี
ขึ้น
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างมีส่วนร่วม

แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร
เพียงพอตลอดปี

กลยุทธ์ที่ 6
สนับสนุนการ
ปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
วัฒนธรรม
ประเพณี

กลยุทธ์ที่ 7
การบริหาร
จัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองและสังคม

กลยุทธ์ที่ 8
ส่งเสริมให้
สถาบัน
ครอบครัวและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับ
การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟู

กลยุทธ์ที่ 9
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ในและนอก
ระบบ

กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้
ได้คุณภาพ

แบบ ยท.
01๐๑
กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อานวยความ
สะดวกด้าน
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 2
พัฒนาสังคม
อยู่ดีมีสุขตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาระบบ
สวัสดิการ และ
ความมั่นคงทาง
สังคมเพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาสถาน
บริการด้าน
สาธารณสุข
ภาครัฐให้ได้
มาตรฐาน

แผนงาน
การศึกษา

แผนงาน
สาธารณสุข

กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกันและการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ส่วนร่วม

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

โครงการ

กลยุทธ์ที่ 6
สนับสนุนการ
ปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และ
วัฒนธรรม
ประเพณี

กลยุทธ์ที่ 7
การบริหาร
จัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 8
ส่งเสริมให้
สถาบัน
ครอบครัวและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

จานวน
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 9
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาทั้ง
ในและนอก
ระบบ

แผนงาน
การเกษตร

จานวน
โครงการ

กลยุทธ์ที่ 10
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้
ได้คุณภาพ

แผนงานงบ
กลาง

จานวน
โครงการ

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

ส่วนที่ 4
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

3

4

5

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

การพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ด้าน
บริหารทั่วไป
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม
การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม
การดาเนินงาน
อื่นๆ
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม
บริการชุมชนและ
สังคม

8

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาด้านศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารและการปกครอง
การพัฒนาด้านการศึกษา

9

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การเศรษฐกิจ

6
7

รวม

9 ยุทธ์

บริการชุมชนและ
สังคม
บริหารทั่วไป

5 ด้าน

แผนงาน
แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
กอง
การศึกษา
สานักปลัด

แผนงานสังคม
สงเคราะห์
แผนงานงบกลาง

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง
แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด

แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา

กอง
การศึกษา

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

กอง
การศึกษา
แผนงานอุตสาหกรรม กองช่าง
และการโยธา
10 แผนงาน
4 สานัก/
กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน
องค์การ
บริหารส่วน
ตาบลแก
ใหญ่

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ การค้า
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ อปท.
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
การพัฒนาด้าน
ความสามารถใน โครงสร้างพื้นฐาน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ
การค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

1. ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง
2. เพื่อก่อสร้าง
และซ่อมบารุง
โครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
แกใหญ่ให้มีความ
สะดวกและมี
มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้าน
อื่นๆให้ประสบ
ความสาเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านคมนาคม
ขนส่งด้านความ
สงบเรียบร้อยและ
ความสงบสุขของ
ประชาชนและ
ด้านเศรษฐกิจ

การก่อสร้างการ
พัฒนาการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
โครงสร้าง
พื้นฐานถนนราง
ระบายน้าการ
ไฟฟูาการ
ประปาการ
คมนาคมและ
ขนส่งการ
บริการ
สาธารณะได้
มาตรฐานได้รับ
ความสะดวก
และปลอดภัย
เพิ่มขึ้น

ค่าเปูาหมาย

แบบ ยท .04

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

ปีละ 13
โครงการ

1. ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
สะพานท่อระบายน้า
ให้เป็นไปด้วยความ
สะดวกและปลอดภัย

1.โครงการก่อสร้างถนนคสล.
2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
3.โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก
4.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล.
6.โครงการวางท่อระบายน้า คสล.
7.โครงการขุดลอกร่องระบายน้า
8.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในตาบลแกใหญ่ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.โครงการขยายเขตไฟฟูา
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในตาบลแก
ใหญ่
3.โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะ
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

กองช่าง
อบต.
แกใหญ่

-อบจ.
-ทางหลวงชนบท

กองช่างอบต.
แกใหญ่

กฟภ.

กองช่างอบต.
แกใหญ่

กปภ

1.โครงการขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค
2.โครงการก่อสร้างสะพาน
3.โครงการก่อสร้างบ่อพักน้า

กองช่างอบต.
แกใหญ่

อบจ.
ชป.
ปภ.
กรมทรัพย์ฯ

1.โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม

กองช่างอบต.
แกใหญ่

อบจ./อื่นๆ

61
13

62
13

63
13

64
13

10

10

10

10

ปีละ 10 จุด

2. ก่อสร้างขยายเขต
ไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ

1

1

1

1

ปีละ 1
โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2 แห่ง

13

13

13

13

ปีละ 13
โครงการ

3. ก่อสร้างและขยาย
เขตการบริการ
ประปา
4. ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร
5. การบริการ
สาธารณะ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
การค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
การค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

1. ประชาชนมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น
2. เพื่อสนับสนุน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนา
ฝีมือในการผลิตเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและ
สามารถขยาย
การตลาดไปสู่ตลาด
กลางซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์และการ
แปรรูปสินค้าเกษตร
ของจังหวัดสุรินทร์

ร้อยละของ
ประชาชนมีการ
ประกอบอาชีพ
หลักและอาชีพ
เสริมเพิ่มมาก
ขึ้น

ค่าเปูาหมาย

แบบ ยท .04

ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

1. ส่งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
อินทรีย์
2. ส่งเสริมการ
พัฒนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

1. โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์เช่นการ
ปลูกพืชบารุงดิน, การจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย,์
การปลูกพืชผักอินทรีย,์ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
น้าหมักชีวภาพ, การไถกลบตอซังข้าว, การงดใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นต้น
1. โครงการอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีพ
2. โครงการอบรมและส่งเสริมการดาเนินงาน
และจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการส่งเสริมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรและอาชีพต่างๆ
2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
3. โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน
4. โครงการเกษตรอินทรีย์หนึ่งไร่หนึ่งแสนบาท
1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรข้าว
อินทรีย์
2. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชและผลิตพลังงาน
ทดแทน
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์OTOP
4. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งตลาดริมทาง
1. รณรงค์สร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ
ที่มีต่อผู้อุปโภคบริโภค

61
4

62
4

63
4

64
4

ปีละ 4 โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2 โครงการ

1

1

1

1

ปีละ 1 กลุ่ม

3. ส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ

4

4

4

4

ปีละ 4 โครงการ

4. เสริมสร้าง
มาตรฐานและเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าและ
จัดหาแหล่งจาหน่าย
สินค้า

1

1

1

1

ปีละ 1 โครงการ

5. สร้างความ
ตระหนักแก่
ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยสนับสนุน

สานักงานปลัด
อบต.
แกใหญ่

- พช.
- เกษตรตาบล

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

- พช.
- เกษตรตาบล

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

- พช.
- เกษตรตาบล

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

- พช.
- เกษตรตาบล

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

- พช.
- เกษตรตาบล

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์และ
สังคมอยู่ดีมีสุข

เปูาประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคมและสวัสดิการมี
คุณภาพดีขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่
เป็นธรรมและเป็นสังคม
สันติสุข
3. เพื่อพัฒนาคนไทยทุก
กลุ่มวัยอย่างเป็นองค์
รวมทั้งทางกายใจ
สติปัญญาอารมณ์
คุณธรรมจริยธรรมและ
สถาบันทางสังคมมี
บทบาทหลักในการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ
4. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
คุณภาพและยั่งยืนมีความ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายการ
ผลิตสินค้าและบริการบน
ฐานปัญญานวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียนมีความ
มั่นคงทางอาหารและ
พลังงานการผลิตและการ
บริโภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมนาไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่า

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละของ
ประชาชน
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
และมี
ความสุข
เพิ่มมาก
ขึ้น

ค่าเปูาหมาย

แบบ ยท .04

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

ปีละ 2
โครงการ

1. การพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

1. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
2. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างสังกัด อบต.
แกใหญ่
1. โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
3. โครงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
4. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมปกปูองและส่งเสริมด้านสิทธิ
มนุษยชน
1. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 2.
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
3. โครงการสมทบสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 4.
โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
1. โครงการสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีเนื่องในวันสตรีสากล/เทศกาล
งานไหมสุรินทร์/และประเพณีงานช้าง 4. อุดหนุนมูลนิธิเครือข่ายแม่
หญิงอีสานตามโครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูลผู้ด้อยโอกาสและ
ปัญหาสังคม 5. อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตาบลแกใหญ่ตามโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตาบลแกใหญ่
1. โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 2. โครงการอุดหนุนสมทบกองทุนผู้ติด
เชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กคนชราคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
4. โครงการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
5. โครงการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้พิการ

สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่

61
2

62
2

63
2

64
2

4

4

4

4

ปีละ 4
โครงการ

2. การจัดระเบียบ
ชุมชนสังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย

4

4

4

4

ปีละ 4
โครงการ

3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
สวัสดิการชุมชน

5

5

5

5

ปีละ 5
โครงการ

4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งพึ่งตนเอง
ได้

5

5

5

5

ปีละ 5
โครงการ

5. ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ให้การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ

สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่
สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่
สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่

สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข

เปูาประสงค์

1.งานด้านสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในพื้นที่มี
คุณภาพดีขึ้น
2.จัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านการฝึกอบรมจัดงาน
จัดนิทรรศการจัดหา
เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา
วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นจัด
ทาโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับการปูองกันและ
ควบคุมโรคจัดประชุม/
อบรม/สัมมนา/
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ดาเนินการร่วมกับองค์กร
ภาคีต่างๆภาครัฐและ
เอกชนด้านการเฝูาระวัง
ปูองกันและควบคุมโรคจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อการเฝูา
ระวังปูองกันและควบคุม
โรคร่วมกับองค์กรภาคี
ต่างๆจัดอบรม/สัมมนา
ผู้นาชุมชน อสม.ระดับ
ตาบลและเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วน
ดาเนินการจัดหารถ/เช่า
รถการแพทย์ฉุกเฉิน
ดาเนินการบริหารงาน
เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับ
บริการ
ด้าน
สาธารณสุ
ขและมี
สุขภาพ
อนามัยดี
ขึ้น

ค่าเปูาหมาย

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

61

62

63

64

3

3

3

3

ปีละ 3
โครงการ

6

6

6

6

ปีละ 6
โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

3

3

3

3

ปีละ 3
โครงการ

กลยุทธ์

1. การอบรมให้ความรู้
กับประชาชนและกลุ่ม
องค์กรในชุมชนให้
ตระหนักถึงภัยจากโรค
ต่างๆ
2. ส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
ในการปูองกันรักษา
โรคภัยไข้เจ็บและการ
บริการสาธารณสุข

3. สนับสนุนอนุรักษ์
ฟื้นฟูการแพทย์แผน
ไทย
4. ประสานพลังชุมชน
และส่วนราชการในการ
เฝูาระวังและปูองกันภัย
ตามนโยบายรัฐบาล
5. ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ

แบบ ยท .04
ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

1. โครงการออกข้อบัญญัติงานสาธารณสุข
2. ส่งเสริมการให้ความรู้กับสิทธิของผู้บริโภค
3. โครงการอบรมหรือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ
ปูองกันและรักษาโรคภัยต่างๆ

สานักงาน
ปลัด อบต.
แกใหญ

1. โครงการเร่งรัดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าประจาปี
2. โครงการรณรงค์ปูองกันและกาจัดยุงลาย
3. โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)
4. สมทบสนับสนุนโครงการ สปสช.
5. อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ในโครงการจัดหา
รายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
6. อุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแกใหญ่ตาม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงานสาหรับประชาชน
ผู้รับบริการ
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย
2. โครงการอบรมการนวดแผนไทยเพื่อการรักษาโรค

สานักงาน
ปลัดอบต.
แกใหญ่

1. โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรตามทางแยกมุมอับและทาง
คับแคบ
2. โครงการติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ตามทางแยกและมุมอับ
พร้อมปูายจราจร
1. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจาปี
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.แกใหญ่คัพ
3. โครงการอบรมและเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนตาบลแกใหญ่

สานักงาน
ปลัดอบต.
แกใหญ่
สานักงาน
ปลัดอบต.
แกใหญ่
สานักงาน
ปลัดอบต.
แกใหญ่

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.

เปูาประสงค์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้าน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
2. เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอันพึง
ปรารถนาร่วมกันไม่ให้มี
ปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เพียงพอ
ต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศและเป็นฐาน
ที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12

1.ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงให้มี
ความอุดมสมบูรณ์และ
มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมาก
ขึ้น
2. ปริมาณขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลได้รับการ
กาจัดอย่างถูกวิธีและ
ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

ค่าเปูาหมาย

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

แบบ ยท .04
กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปีละ 4
โครงการ

1. สร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานทดแทน
2. โครงการอบรมอาสาสมัคร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
3. โครงการปลูกปุาและรักษาปุา
4. โครงการปลูกไม้ผลเพิ่มรายได้
และรักษาสิ่งแวดล้อม
1. โครงการสร้างระบบบาบัดสิ่ง
ปฏิกูล
2. โครงการแก้ไขปัญหาน้าเสีย
ห้วยทัพพล
1. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

61
4

62
4

63
4

64
4

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

2. การจัดระบบบาบัดน้า
เสีย

1

1

1

1

ปีละ 1
โครงการ

3. การบริหารจัดการและ
รณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย

สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่
สานักงานปลัด
อบต.แกใหญ่

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้าน
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เปูาประสงค์

งานด้านศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสริม
มากขึ้น

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
จานวนครั้งที่
ดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อการ
ส่งเสริมบารุงรักษา
ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ค่าเปูาหมาย

ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย

61
1

62
1

63
1

64
1

ปีละ 1 โครงการ

3

3

3

3

ปีละ 3 โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2 โครงการ

แบบ ยท .04

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

1. ส่งเสริมสนับสนุน
บารุงรักษากิจกรรมด้าน
ศาสนา
2. ส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนาเช่นวันวิสาขบูชาโลกวัน
อาสาฬหบูชาวันมาฆบูชาเป็นต้น
1. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัน
ลอยกระทง
2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาและวันพ่อวันแม่
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดทาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

3. ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
อบต.
แกใหญ่
กองการศึกษา
อบต.
แกใหญ่

กองการศึกษา
อบต.
แกใหญ่

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนาคน
และสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ใน
เขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารและการ
ปกครอง

เปูาประสงค์

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองและสังคม

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

1. จานวนผู้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ทางการเมืองและ
การปกครอง
2. จานวน
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนมีความ
เข้มแข็งตาม
หลักธรรมรัฐ
4. ชุมชนมี
พัฒนาการที่ดีใน
ด้านการเมืองการ
บริหารการ
ปกครอง
5. ชุมชนมี
ความสามารถ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีใน
ระดับที่น่าพอใจ

ค่าเปูาหมาย

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

แบบ ยท .04

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
2. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง
1. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง 2. การจัดการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง
3. โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
4. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตาบล
5. โครงการจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานขององค์กร 6. โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
7. โครงการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
8. โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรธรรมมาภิ
บาล
2. โครงการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สานักงานปลัด
กองคลัง กอง
ช่าง กอง
การศึกษา

1. โครงการปกปูองสถาบันของชาติ
2. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

สานักงานปลัด
กองคลังกอง
ช่างกอง
การศึกษา

1. จัดหาวัสดุเพื่อการปฏิบัติงาน
2. จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด
กองคลังกอง
ช่างกอง
การศึกษา

61

62

63

64

3

3

3

3

ปีละ 3
โครงการ

1. ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและ
องค์กรให้มีขีด
ความ สามารถใน
การพัฒนา

8

8

8

8

ปีละ 8
โครงการ

2. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและการ
บริหาร

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

2

2

2

2

ปีละ 2
โครงการ

3. สร้างเสริม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
4.ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
5. จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด
กองคลังกอง
ช่างกอง
การศึกษา

สานักงานปลัด
กองคลังกอง
ช่างกอง
การศึกษา

หน่วยสนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

เปูาประสงค์
การจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอก
ระบบมีคุณภาพที่ดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
1. ชุมชนได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
2. ชุมชนมีระดับ
การศึกษาใน
ระบบนอกระบบ
3. ชุมชนนา
การศึกษาไป
พัฒนาการดารง
ชีพ
4. ประชาชนตระ
หนึกถึง
กระบวนการ
ศึกษา

ค่าเปูาหมาย
61
6

62
6

63
6

11 11 11

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย
64
6 จานวน 6
โครงการ

11 จานวน 11
โครงการ

แบบ ยท .04

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

1. ส่งเสริม
การศึกษาใน
ระบบนอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1. อุดหนุนโรงเรียนสุรินทร์ภักดีในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมโรงอาหาร
2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านจักจรูกในโครงการจ้างครูสอนระดับปฐมวัย
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแกใหญ่ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน (ซ่อมฝุาเพดาน)
4. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาเกาในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน
5. อุดหนุนโรงเรียนบ้านแกน้อยในโครงการค่ายวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET, NT และLAS )
6. อุดหนุนโรงเรียนบ้านตระแบกน้อยในโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารประกอบ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โครงการประชุมผู้ปกครอง
3. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้งภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. โครงการปรับปรุงพื้นที่เครื่องเล่นสนามเด็ก
6. โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
7. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต.แกใหญ่
8. โครงการจ้างเหมาบุคลากร (พี่เลี้ยงเด็ก) ประจาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
9. ติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
10. โครงการจ้างบุคลากรภายนอกให้ความรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
11. โครงการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟูาและติดตั้งระบบประปาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
13. จัดหายาสามัญประจาศูนย์

2. ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทั้ง
ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษา
อบต.
แกใหญ่

หน่วย
สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
คนและสังคม
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความ
เสมอภาค

ยุทธศาสตร์
อปท.

เปูาประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

การจัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ
มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
1. ชุมชนได้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง
2. ชุมชนมีระดับ
การศึกษาในระบบ
นอกระบบ
3. ชุมชนนา
การศึกษาไป
พัฒนาการดารงชีพ
4. ประชาชนตระ
หนึกถึง
กระบวนการศึกษา

ค่าเปูาหมาย
61
5

62
5

63
5

64
5

3

3

3

3

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย
จานวน 5
โครงการ

จานวน 3
โครงการ

กลยุทธ์

แบบ ยท .04
ผลผลิต/โครงการ

3. ส่งเสริม
1. โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
กระบวนการเรียนรู้ 2. โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็ก
อย่างยั่งยืน
และเยาวชน
3. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
4. โครงการนิเทศและพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก
5. โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ครูผู้ดูแลเด็ก, ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา
4. สนับสนุนด้าน
1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โภชนาการอาหาร 2. อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาหารกลางวันโรงเรียน
เสริมนมและ
3. โครงการอบรมส่งเสริมผู้ประกอบอาหารและผู้ปกครอง
อาหารกลางวัน
นักเรียนให้เน้นใช้เกลือไอโอดีน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
อบต. แกใหญ่

กองการศึกษา
อบต.
แกใหญ่

หน่วยสนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
การค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจ
การค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาด้าน
การศึกษา

เปูาประสงค์

การจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
1. มีแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่
2. เกิดการสร้าง
เศรษฐกิจของ
ชุมชนจากแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. ชุมชนมีจิตสา
นึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ค่าเปูาหมาย

ความก้าวหน้า
ของเปูาหมาย

61

62

63

64

1

1

1

1

จานวน 1
โครงการ

2

2

2

2

จานวน 2
โครงการ

1

1

1

1

จานวน 1
โครงการ

แบบ ยท .04

กลยุทธ์

ผลผลิต/โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ส่งเสริม
สนับสนุน
ทรัพยากรในชุมชน
เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
2. ส่งเสริมการ
สร้างเศรษฐกิจของ
ชุมชนจากแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการ
สร้างจิตสานึกให้
ชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

1. โครงการปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเพื่อ
พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง

สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่

1. โครงการสนับสนุนกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
2. โครงการก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์แสดงและจาหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่
สานักปลัด
อบต.
แกใหญ่

หน่วยสนับสนุน

แบบ ผ. 07

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

26

18,052,000

26

18,052,000

26

18,052,000

26

18,052,000

104

72,208,000

217

218,896,340

217

218,896,340

217

218,896,340

217

218,896,340

868

875,585,360

7

8,017,000

7

8,017,000

7

8,017,000

7

8,017,000

28

32,068,000

250

244,965,340

250

244,965,340

250

244,965,340

250

244,965,340

1,000

979,861,360

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8
1.9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

แบบ ผ. 07

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

4

120,000

5

1,450,000

5

1,450,000

5

1,450,000

5

1,450,000

20

5,800,000

6

780,000

6

780,000

6

780,000

6

780,000

24

3,120,000

12

2,260,000

12

2,260,000

12

2,260,000

12

2,260,000

48

9,040,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอาชีพ
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8
1.9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แบบ ผ. 07

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

4

400,000

8

340,000

8

340,000

8

340,000

8

340,000

32

1,360,000

1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

14

2,400,000

14

2,400,000

14

2,400,000

14

2,400,000

56

9,600,000

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

6

1,050,000

6

1,050,000

6

1,050,000

6

1,050,000

24

4,200,000

1.8
1.9

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
29

3,890,000

29

3,890,000

29

3,890,000

29

3,890,000

116

15,560,000

รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

แบบ ผ. 07

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

12

1,015,000

12

1,015,000

12

1,015,000

12

1,015,000

48

4,060,000

3

520,000

3

520,000

3

520,000

3

520,000

12

2,080,000

14

1,535,000

14

1,535,000

14

1,535,000

14

1,535,000

56

6,140,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

3

280,000

3

280,000

3

280,000

3

280,000

12

1,120,000

4

350,000

4

350,000

4

350,000

4

350,000

16

1,400,000

7

630,000

7

630,000

7

630,000

7

630,000

28

2,520,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

แบบ ผ. 07

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

9

900,000

9

900,000

9

900,000

9

900,000

36

3,600,000

9

900,000

9

900,000

9

900,000

9

900,000

36

3,600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

16

5,970,000

16

5,970,000

16

5,970,000

16

5,970,000

64

23,880,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

2

100,000

8

400,000

4

430,000

4

430,000

4

430,000

4

430,000

16

1,720,000

22

6,500,000

22

6,500,000

22

6,500,000

22

6,500,000

88

26,000,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ปี 2561
ยุทธศาสตร์

แบบ ผ. 07

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รวม 4 ปี

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

จานวน

งบประมาณ

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

20

7,485,000

20

7,485,000

20

7,485,000

20

7,485,000

80

29,940,000

20

7,485,000

20

7,485,000

20

7,485,000

20

7,485,000

80

29,940,000

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

1.10

แผนงานการเกษตร

1.11

แผนงานงบกลาง
รวม

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ยุทธศาสตร์

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 4 ปี
งบประมาณ
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
1.1
แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2

แผนงานการเคหะและชุมชน

1.3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

1.4

แผนงานการศึกษา

1.5

แผนงานสาธารณสุข

1.6

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1.7

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1.8

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

1.9

แผนงานอุตสาหกรรมปละการโยธา

3

250,000

3

250,000

3

250,000

3

250,000

12

1,000,000

1.10

แผนงานการเกษตร

1

150,000

1

150,000

1

150,000

1

150,000

4

600,000

3

แผนงานงบกลาง
4

400,000

4

400,000

4

400,000

4

400,000

16

1,600,000

รวม

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1

โครงการวางท่อระบายน้าจากหน้าทาง
เชื่อมไปบ้านระหารถึงหน้าบ้านนาย
ประคอง เกษมสุข
โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางโค้ง
หน้าบ้านนายเจต ถึงหน้าบ้านนายประคอง
เกษมสุข
โครงการขยายสะพานหน้าวัดประทุม
ธรรมชาติ พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจร

2
3
4
5
6

วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพสะพาน
มีความมั่นคงแข็งแรง
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
จากศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ถึงสะพานห้วย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ทัพพน
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการวางท่อระบายน้าม.1จากหน้าบ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
นายวิโรจน์ ผ้าผิวดีถึงห้วยทับพลพร้อมบ่อ เน่าเสีย
พัก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม.1 จาก
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
หน้าบ้านนางวันดีเกิดเหลี่ยม ถึง หน้าบ้าน เน่าเสีย
นางรอยยอดศรี

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

1x1,400 ม.

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

5x300x0.15 ม.

825,000

825,000

825,000

825,000

ข้างละ 1.00
เมตร

2,940,000

2,940,000

2,940,000

ข้างละ 1.00
เมตร

2,940,000

2,940,000

1x1,400 ม.

1,200,000

0.60x300 ม.

390,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาววางท่อระบาย
น้าไม่น้อยกว่า 1,200 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขังเน่า
เสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
300 ม.
2,940,000 ความกว้างสะพานไม่น้อย
กว่า 1ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

2,940,000

2,940,000 ความยาวถนนไม่น้อยกว่า
300 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

1,200,000

1,200,000

1,200,000

ความยาววางท่อระบาย
น้าไม่น้อยกว่า 1,200 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขังเน่า
เสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

390,000

390,000

390,000

ความยาวราง
ระบายน้าไม่
น้อยกว่า 300 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขังเน่า
เสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าข้างกาแพงวัด
พร้อมฝาปิด

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

8

โครงการยกระดับถนนดิน หน้าบ้านนายเสรี สี
สนมากถึงสถานีทดลองข้าวสุรินทร์

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

9

โครงการยกระดับถนนดินจากถนนจาแอม ถึง
ถนนลาดยางสายสุรินทร์ จอมพระ(214)

10

โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีต จากคลอง
ชลประทานถึงสะพานบ้านระหาร ม. 1 ม.10 ม.
12
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1
จากทางเข้าร้านจาแอมถึงสุดสายพร้อมไหล่ทาง
และวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม.1 จากหน้าบ้าน
นางไพรัตน์ถึงห้วยทัพพล
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 1
จากหน้าบ้านนายครองศักดิ์ ดุมนิล ถึงทาง
เกวียน พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้า

11
12
13

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
0.60x300 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

390,000

390,000

390,000

390,000

4x1,500 ม.
ถมหนา 0.50 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

4x1,500 ม.
ถมหนา 0.50 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมีมี
ความมั่นคงแข็งแรง

4x1,500x0.15 ม.

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

5x300x0.15 ม.

825,000

825,000

825,000

825,000

0.60x1,500 ม.

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

4x1,500x0.15 ม.

3,300,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวราง
ระบายน้าไม่
น้อยกว่า 300 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,400 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,400 ม.
ความยาวของถนนไม่
น้อยกว่า
1,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
300 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300ม.
ความยาวของถนนไม่
น้อยกว่า
1,000 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวก

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

14

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
จากหน้าบ้านนายแกดถึงทางเกวียน
พร้อมวางท่อระบายน้า
โครงการยกระดับถนนดินจากคลอง
ชลประทานถึงนานายเสริมสุขพร้อม
วางท่อระบายน้า
โครงการขุดลอกท่อระบายน้าและ
รางระบายน้าในพื้นที่หมู่ที่ 1
โครงการขุดลอกคลองระบายน้าจากบ้านนางบุญ
ทัน ถึงบ้านนางสมเกียรติ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่
2 จากบ้านนางวิลาณีเกษรนวลถึงบ้านนายสุข
อุตสาหะ โดยการลาดยางทับ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2
ซอยสัมพานทอง

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

15
16
17
18
19
20

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

เพื่อทาความสะอาดท่อและราง
ระบายน้า
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม. 2จากโค้ง เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
บ้าน น.ส.สุรัตน์อดทน ถึง บ้านจักจรูกพร้อมวาง สะดวกและปลอดภัยขึ้น
ท่อระบายน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
5x300 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

720,000

720,000

720,000

720,000

4x1,500 ม.
ถมหนา 0.50 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

ม.1

100,000

100,000

100,000

100,000

2.5x400 ม.

250,000

250,000

250,000

250,000

5x800x0.05 ม.

440,000

440,000

440,000

440,000

2x55x0.15 ม.

60,000

60,000

60,000

60,000

7x1,400x0.10 ม.

350,840

350,840

350,840

350,840

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,400 ม.
ท่อระบายน้าทุก
สายไม่อุดตัน
ความยาวคลองไม่
น้อยกว่า 350 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
700 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,200 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

สามารถระบายน้าได้
สะดวกไม่ท่วมขัง
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

21

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้าน
ละเอาะจากบ้านนายประสพพวงศรีถึงคุ้มโคกรัง
บ้านแกน้อย
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ก่อสร้างรางระบายน้าสองข้างทางจากบ้านนางวิ
ลาณีถึงบ้านนายสมบัติ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2
เส้นตะวันออกคุ้มโคกตาสีจากนนลาดยางเข้า
หมู่บ้านถึงถนนคอนกรีตไปคุ้มกมดพร้อมไหล่ทาง
และวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2
ซอยข้างบ้านนางศศิกานต์คุณมาศพร้อมไหล่ทาง

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง

22
23

24
25

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
จากบ้านนายบรรจงถึงฉางข้าวนางนัยนา พร้อม ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ไหล่ทาง
ความมั่นคงแข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
8x3,500x0.15

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

10,500,000) 10,500,000 10,500,000

2564
(บาท)
10,500,000

ถนน 5x300x0.15 ม.
รางระบายน้า
0.60x500 ม.
4x400x0.15 ม.

750,000

750,000

750,000

750,000

856,000

856,000

856,000

856,000

3.00x250x0.15ม.

468,000

468,000

468,000

468,000

4x160x0.15 ม.

320,000

320,000

320,000

320,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
3,000 ม.
ความยาวถนนและราง
ระบายน้าไม่น้อยกว่า
300ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
200 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
160 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

26

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม.2จากแยก
นานางสมเกียรติ ถึงหน้าสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์พร้อมวางท่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2
จากแยกทางช้างถึงคลองชลประทานพร้อมไหล่
ทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2
ซอยบ้านนายสาน

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

27
28
29
30
31

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.2
จากบ้านนายทิพวรรณถึงมุมหนองน้าสาธารณะ
คุ้มโคกรังพร้อมไหล่ทาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 2 จากสาม
แยกหน้าบ้านนายสุขอุตสาหะ ถึงหน้าบ้านนาย
สมมาตร จันทินมาธรสองข้างทาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 2จากสาม
แยกวัดถึงบ้านนายสุขอุตสาหะ(ข้างเดียว)

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
7x400x0.10 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

140,000

140,000

140,000

140,000

5x30x0.15 ม.

80,000

80,000

80,000

80,000

2x55x0.15 ม.

60,000

60,000

60,000

60,000

4x70x0.15 ม.

150,000

150,000

150,000

150,000

0.60x1,500 ม.

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

0.60x1,500 ม.

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
20 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
32 โครงการวางท่อระบายน้าหมู่ 2 จากบ้านนาง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
0.60x800 ม.
560,000
560,000
560,000
560,000
สอนสังเวียนดี ถึงบ้านนางอรพรรณนาพระ
เน่าเสีย
(ข้างเดียว)
33 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 2 จากบ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
0.60x1,500 ม.
1,950,000 1,950,000 1,950,000
1,950,000
นางสมบัติบุญเสน ถึงบ้านนายสุขอุตสาหะ (ข้าง เน่าเสีย
เดียว)
34 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกหมู่ 2 เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
4x2,000x1 ม.
800,000
800,000
800,000
800,000
จากบ้านนายเพียรผิวเอี่ยม ถึงบ้านนายไซร์ บัว สะดวกและปลอดภัยขึ้น
ถมหนา 0.05 ม.
เงิน
35 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม.2จากบ้าน เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้ 7x3,000x0.10 ม.
526,500
526,500
526,500
526,500
นายทิพวรรณไพเราะ ถึง บ้านจักจรูกพร้อมวาง สะดวกและปลอดภัยขึ้น
ท่อระบายน้า
36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 2 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3x350x0.15 ม.
560,000
560,000
560,000
560,000
จากบ้านนายทิพวรรณถึงบ้านนายโสภายิ่งยง
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
พร้อมไหล่ทาง
ความมั่นคงแข็งแรง
37

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากต้นโพธิ์หนองละ
เบิกถึงทางแยกจากบ้านนางสุรัตน์ สีแดง
– ทางไป
โรงเรียนสุรินทรืภักดี

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

38

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากหน้า อบต.แก เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
ใหญ่ ถึงสถานีเกษตร
เน่าเสีย

5x1,000 ม.
ถมหนา 0.50 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

0.60x1,500 ม.

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
700 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,800 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,800 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
300 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,000 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
39
40
41

42

43

44

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการยกระดับถนนดินปุากรงสายทิศใต้
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น
โครงการยกระดับถนนดินปุากรงด้านทิศ
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
ตะวันออกสนามฟุตบอลโรงเรียนสุรินทร์ภักดี
ได้สะดวกและปลอดภัยขึ้น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 3 เพื่อความสะดวกและ
จากบ้านจักจรูก ถึงโรงเรียนสุรินทร์ภักดีพร้อม
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้า
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 3 เพื่อความสะดวกและ
จากบ้านนายสมศักดิ์ถึงบ้านนายสาดสมานทอง ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
พร้อมไหล่ทางและท่อระบายน้า
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.3
เพื่อความสะดวกและ
จากสามแยกโรงเรียนบ้านจักจรูก ถึงบ้านนาย
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
วิเศษเพิ่มนิตย์ พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบาย สภาพถนนมีความมั่นคง
น้า
แข็งแรง
โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกม. 3 เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
จากบ้านนางสวัสดิ์เพิ่มนิตย์ ถึงบ้านนางอาพร
ได้สะดวกและปลอดภัย
คาแหง พร้อมวางท่อระบายน้า

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
8x200x1 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

8x200x1 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

5x2,000x0.15 ม.

5,350,000

5,350,000

5,350,000

5,350,000

4x375x0.15 ม.

800,000

800,000

800,000

4x200x0.15 ม.

428,000

428,000

428,000

4x500x0.50 ม.

120,000

120,000

120,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,800 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

800,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

428,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

120,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่
45
46

47

48

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุกม. 3 เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
จากบ้านนางสวัสดิ์เพิ่มนิตย์ ถึงบ้านนางอาพร
ได้สะดวกและปลอดภัย
คาแหง พร้อมวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านจัดจรูก
เพือ่ ความสะดวกและ
ไปบ้านระไซร์ พร้อมวางท่อระบายน้า
ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
เพื่อความสะดวกและ
แยกกระท่อมนางสุพินถึงบ้านนายชนิด สาลีทอง ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
พร้อมวางท่อระบายน้า
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
เพื่อความสะดวกและ
บ้านนางมวล หลอดแก้ว ถึงบ้านนายเลือน สาย ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา
ไทย พร้อมวางท่อระบายน้า
สภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
4x500x0.50 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

120,000

120,000

120,000

120,000

6x800x0.15 ม.

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3x350x0.15 ม.

600,000

600,000

600,000

3x200x0.15 ม.

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
800 ม.

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

600,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350ม

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

300,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
200ม

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การ
ลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

800,000

800,000

800,000

800,000

3x200x0.15 ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
3x500x0.15 ม.

ที่

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

49

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางดม สมเจตนา ถึงแยกกระท่อมนาง
สาเร็จ คาแหง พร้อมวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายสุนทร จรจรัญ ถึงบ้านนางสาลี สมาน
ทอง พร้อมวงท่อระบายน้า

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง

51

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้าน
จักจรูก ถึงบ้านโคกรัง พร้อมวางท่อระบายน้า

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

4x1,000 ม.

250,000

250,000

250,000

250,000

52

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนาง
จิรนันท์ศรีวงศ์ ถึงบ้านนายบูชาดมหอม พร้อม
วางท่อระบายน้า
โครงการวางท่อระบายน้าจากบ้านนายประกิจ
บุญชู ถึงบ้านนางวิไล ดาทองพร้อมบ่อพัก

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

4x500 ม.

960,000

960,000

960,000

960,000

0.60x800 ม.

560,000

560,000

560,000

560,000

50

53

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
200 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
700 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
วัตถุประสงค์

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

54

โครงการวางท่อระบายน้าจากบ้านนายทองพิทักษ์
ถึงบ้านนายทิน
โครงการยกระดับถนนดิน ม. 4 จากหนองโพธิ์ ถึง
บ้านนายชลิตเกิดดีพร้อมวางท่อระบายน้า

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

56

โครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบด้านใน
หนองโพธิ์

เพื่อปูองกันการบุกรุกที่สาธารณะ

57

โครงการถมหนองน้ากลางหมู่บ้านเพื่อก่อสร้าง
ศาลากลางประจาหมู่บ้าน

58

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากสามแยก
ต้นตาล ถึงนานายศักดิ์ คงกล้าพร้อมวางท่อระบาย
น้า
โครงการยกระดับถนนดินม.4 เชื่อมจากถนน
คอนกรีตถึงด้านตะวันออกวัดพร้อมวางท่อระบาย
น้า

55

59

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
0.60x800 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

720,000

720,000

720,000

3x300 ม.

30,000

30,000

30,000

50x50 ม.

200,000

200,000

200,000

เพื่อเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้าง
ศาลากลางประจาหมู่บ้าน

1 แห่ง

200,000

200,000

200,000

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

4x1,900 ม.

900,000

900,000

900,000

900,000

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

5x500x0.10 ม.

125,000

125,000

125,000

125,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

720,000

ความยาววางท่อไม่น้อย
กว่า700ม.
30,000
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
200,000 ระยะการล้อมรั้วยาวไม่
น้อยกว่า
50ม.
200,000
มีพื้นที่ใช้ประโยชน์
เพิ่ม 1 แห่ง
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,800 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

หนองน้าสาธารณะใช้
ประโยชน์ร่วมกัน

กองช่าง

มีพื้นที่ในการก่อสร้าง
ศาลากลางประจา
หมู่บ้าน
ราษฎรสัญจรไปมา
และปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
และปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ. 01
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
5x800x0.10 ม.

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

380,000

380,000

380,000

380,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
750 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
750 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
และปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

60

โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม.4จากบ้านนาง
สาเริง หวังดีถึงนานางสาอางพร้อมวางท่อระบายน้า

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

61

โครงการยกระดับถนนดินจากสามแยกบ้านนายชัยเสน
จับไวดี ถึงบ้านนายบุญเรือน เหมสั้นเที้ยะ บ้านตะคร้อ
หมู่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
ศิริรัตน ทัดรัดชัย ถึงบ้านนายสมโถชน์ คงกล้าพร้อม
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้า

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

5x500x0.10 ม.

125,000

125,000

125,000

125,000

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

5x800x0.15 ม.

380,000

380,000

380,000

380,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกจากบ้าน
นายบัญชา มีสังเกต ถึงบ้านนายนอน ดาทอง ขนาด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง

4x50x0.15 ม.

80,000

80,000

80,000

80,000

62

63

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

64

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก
ที่นานางเกียรติ ที่อุปมา ถึงนานายประสิทธิ คงกล้า
พร้อมไหล่ทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกนา
นางสอย เมืองงาม ถึงบ้านนายบูชา ดมหอม พร้อมไหล่
ทางและวางท่อ
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกคุ้ม
โคกโปนถึงถนนปัทมานนท์ ข้างละ 1 เมตร

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

65
66
67

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาง
จรรยา คงกล้าถึงบ้านนางอยู่ มหารัตนวงค์

68

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากหนองโพธิ์ถึง
หนองโสรทนา

69

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม. 5จากทางเข้าหมู่บ้าน
ถึงสี่แยกจบกงาม

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

500,000

500,000

500,000

500,000

4x500x0.15 ม.

380,000

380,000

380,000

380,000

ข้างละ 1 เมตร

825,000

825,000

825,000

825,000

3x50 ม.

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000

5x500x0.10 ม.

125,000

125,000

125,000

125,000

0.60x200 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
4x1500x0.15 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
300 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 1,300ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 150 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
และปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

70

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม.5จากทางเข้าบ้านจบก
งาม กม.8 ถึงสามแยกบ้าน พท.สุธี ศรีพรหม

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
0.60x800 ม.

71

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม. 5จากแยกบ้านนาย
สมพงษ์ทองสะอาดถึงบ้านนางวัจนีทองสะอาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 5 ต่อจาก
บ้านนางนภาชิงชัย ถึงคุ้มกมด ม. 2 พร้อมไหล่ทางและ
วางท่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 5 จากบ้าน
นางสาวเสรีพลานุ ถึงบ้านนางสมพรต้นทอง พร้อมไหล่
ทางและวางท่อระบายน้า
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 5 จากบ้านนาง
ประนอม สามัญสวนถึงถนน 214
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 จาก
ถนน 214 ถึงบ้านจบกงามโดยลาดยางทับ

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

0.60x170 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

5x370x0.15 ม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4x120x0.15 ม.

330,000

330,000

330,000

330,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า100 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

0.60x170 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

440,000

440,000

440,000

440,000

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

5x800x0.05 ม.

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า850 ม.

0.60x170 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

72
73
74
75
76

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากถนน 214 ถึง บ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
นางเชื่อม มีพร้อมและรอบสนามกีฬาบ้านตะแบกน้อย เน่าเสีย

2561
(บาท)
1,000,000

1,000,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000

1,000,000

ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 750 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า350 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

77

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ถึง บ้านนายทองหยอน คงชนะ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากถนน 214 ถึง บ้าน
นางสมใจ พิศลืม
โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถึง บ้านนายศุภวัฒน์ ไตรสุทธิ์

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
0.60x170 ม.

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

200,000

200,000

200,000

200,000

0.60x170 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

5x500x0.10 ม.

125,000

125,000

125,000

125,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 6จากบ้านนางธิดามี เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
สิทธิ์ถึงที่นานางพิฑูรย์นิถารักษ์
โครงการวางท่อระบายน้าคุ้มตราตระสร บ้านนาเกา หมู่ เพือ่ แก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
6 พร้อมวางบ่อพัก

0.60x200 ม.

240,000

240,000

240,000

240,000

0.60x500ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

83

โครงการก่อสร้างรางระบายน้า 2 ข้าง คุ้มสุขสาราญ หมู่ เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
6 พร้อมวางบ่อพัก

50x50x100ม.

560,000

560,000

560,000

560,000

84

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยายเพิ่ม 2 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
ข้างทางหมู่ 60จากสี่แยกนาเกาถึง หน้าวัดบ้านนาเกา สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
พร้อมไหล่ทาง
แข็งแรง

ข้างละ
1x800x0.15 ม.

440,000

440,000

440,000

440,000

78
80
81
82

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัยขึ้น

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวรางไม่
น้อยกว่า 150 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
100 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า850 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
และปลอดภัย

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
85 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ 4x300x0.15 ม.
440,000
440,000
440,000
ถนนปัทมานนท์ ถึง ที่นานางปราณี นเรศรัมย์พร้อมไหล่ สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ทาง
แข็งแรง
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 6 จากห้วย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ 3x1,000x0.15 ม. 1,600,000 1,600,000 1,600,000
ระเวียงถึงบ้านนายเกือนชอบเสร็จพร้อมไหล่ทางและ
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง พร้อมท่อ 0.60 ม.
วางท่อ
แข็งแรง
6 ท่อน 1 จุด
87 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 6 จากหน้าบ้านนายสง่า เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
0.60x300 ม.
200,000
200,000
200,000
ยงคงถึงบ้านนายมนสวรรค์พร้อมบ่อพัก
88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 6 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้ 5x1,000x0.15 ม. 2,200,000 2,200,000 2,200,000
คอนกรีตเดิมซอยสุขสาราญ ถึงบ้านจักจรูกพร้อมไหล่
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ทางลงหินคลุกและวางท่อระบายน้า
แข็งแรง
89 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้าจากหน้าวัดบ้านนาเกาถึง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
0.40x200 ม.
400,000
400,000
400,000
บ้านนางพิทูรย์นิภารักษ์
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 6 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x50x0.15 ม.
80,000
80,000
80,000
คอนกรีตเดิมถึงซอยบ้านนางจันทร์พร้อมไหล่ทางและ
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
วางท่อ
แข็งแรง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
440,000
1,600,000
200,000
2,200,000
400,000
80,000

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า850 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
850 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
850 ม.
ความยาวท่อ
ไม่น้อยกว่า 150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
45 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
2561
2562
2563
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
91 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากแยกถนนซอยสุข เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
3x500x0.10 ม.
240,000
240,000
240,000
สาราญถึงบ้านนายพวดพงษ์ชะอุ่ม พร้อมวางท่อ
สะดวกและปลอดภัย
พร้อมท่อ 0.60 ม.
1 จุด
92 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 6 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x200x0.15 ม.
220,000
220,000
220,000
คอนกรีตเดิมซอยบ้านนางสมใจวงศ์กัญญา ถึงห้วยระเวียง ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง
93
94
95

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จากสี่แยก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ศาลปูุตาถึงสระน้าวัดอุดร
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จากถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
214 ถึงบ้านยายพวง
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 จากถนน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
214 ถึง ถนนคอนกรีตสุขสาราญ(คุ้มคาไพร)
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง

2564
(บาท)
240,000
220,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า80 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

5x200x0.15 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า200 ม.

3x100x0.15 ม.

200,000

200,000

200,000

200,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า80 ม.

3x200x0.15 ม.

300,000

300,000

300,000

300,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า150 ม.

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
96 โครงการยกระดับถนนดินจากแยกนาเกาหน้าบ้านนาง เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
6x600x1 ม.
50,000
50,000
50,000
ถนัด บุญเปล่งถึง ถนนแยกบ้านนางสมใจ วงศ์กัญญา
สะดวกและปลอดภัย
พร้อมวางท่อ หมู่ 6
97 โครงการวางท่อระบายน้าคุ้มทนงน้อยจากหน้าบ้านนาย เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
60x500 ม.
450,000
450,000
450,000
เลียบ จองอยู่ถึงทิศตะวันตกหน้าบ้านนางทอ (แนวทิศ เสีย
ใต้)
98 โครงการวางท่อระบายน้าในหมู่บ้านทนงจากหน้าบ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
80x600 ม.
540,000
540,000
540,000
นางพรม ดวงฤทธิ์ถึง หน้าบ้านนายสมยงปันหอม
เสีย
99

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 7 จากหน้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
บ้านนางอุไรวรรณดวงมณีถึงสระน้าของนางมะลิพร้อม ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ไหล่ทางและวางท่อระบายน้า
ความมัน่ คงแข็งแรง

100

โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 7 จากสามแยกคุ้มทนง
น้อยถึงบ้านนายโคน

101

โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 7 จากสี่แยกถึงบ้านนาง
ต่วน

2564
(บาท)
50,000
450,000
540,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,200 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขังเน่าเสียก่อให้เกิด
โรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขังเน่าเสียก่อให้เกิด
โรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขังเน่าเสียก่อให้เกิด
โรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขังเน่าเสียก่อให้เกิด
โรค

กองช่าง

5x1,500x0.15 ม.

400,000

400,000

400,000

400,000

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
เสีย

0.40x200 ม.

400,000

400,000

400,000

400,000

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า180 ม.

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
เสีย

0.40x200 ม.

400,000

400,000

400,000

400,000

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า180 ม.

กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
102 โครงการวางท่อระบายน้าหมู่ 7จากสี่แยกถึงบ้านนาง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
0.40x200 ม.
400,000
400,000
400,000
วิไลที่อุปมา
เน่าเสีย
103 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 7 จากหน้าบ้านนายโคน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
0.40x200 ม.
400,000
400,000
400,000
ถึงบ้านนางสรวย
เน่าเสีย
104 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x300x0.15 ม.
3,500,000 3,500,000 3,500,000
ที่ดินนายพีระพงษ์ สุขสงวนถึงที่ดินนางธนธรกล้าหาญ ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
105 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x50x0.15 ม.
500,000
500,000
500,000
บ้านนายโคนถึงบ้านนางบุปผาไพเราะ พร้อมวางท่อ
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง
106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 7 จากบ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x1,400x0.15 ม.
3,745,000 3,745,000 3,745,000
ทนงถึงบ้านหนองธาตุพร้อมไหล่ทางและวางท่อระบาย ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
น้า
ความมั่นคงแข็งแรง
107 โครงการวางท่อระบายน้าม. 7จากหน้าบ้านนายจานอง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
80x500 ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
คงครบถึงบ้านนายไสว แจ่มใส
เน่าเสีย

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
400,000
400,000
3,500,000
500,000
3,745,000
1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า180 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า180 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
40 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,200 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
108 โครงการถมดินเพื่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริม
เพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรให้มีความ
ข้างละ 0.80 ม.
100,000
100,000
100,000
เหล็กจากถนนปัทมานนท์เข้าหมู่บ้านทนง
กว้างและสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย
109 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยลาดยาง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x700x0.05 ม.
700,000
700,000
700,000
ทับจากบ้านทนงถึงนานางอนงค์นิ่มปรางค์พร้อมไหล่
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ทางและวางท่อ
ความมั่นคงแข็งแรง
110 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าสามแยกคุ้มทนงน้อย
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
80x500 ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
จากทางเข้า ถึง บ้านนายโดน
เน่าเสีย
111 โครงการปรับปรังถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการลาด เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x300x0.15 ม.
3,500,000 3,500,000 3,500,000
ยางทับจากถนนปัทมานนท์ ถึง สระน้าหนองกระเชด
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
สาธารณะ
ความมั่นคงแข็งแรง
112 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านนายสมยง ถึง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
80x500 ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
บ้านนางบรม ดวงฤทธิ์
เน่าเสีย
113 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากบ้านนายปริน ถึง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
80x500 ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
บ้านนางนฤภร สังข์ศรี
เน่าเสีย

แบบ ผ. 01

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000

เสริมสร้างไหล่ทาง
ถนนจานวน 1 สาย

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

700,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

2564
(บาท)

1,000,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

114

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
นายโคน ถึง นางบุภา ไพเราะ พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้า สองข้างทาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากนายปริน สุขสงวน
ถึง นางวิไล ที่อุปมา สองข้างทาง

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้าน
นางอ้วน ผิวเอี่ยม ถึง บ้านนายเชือน ตุวัง พร้อมราง
น้า สองข้างทาง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า จากบ้านนางประมวล
คิดยาว ถึง บ้านนางฉลวย การัน ข้างทิศเหนือ

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

118

โครงการวางท่อระบายน้า จากบ้านนายเลี่ยม จองอยู่
ถึง หน้าบ้านนางจันทอ แนวทิศใต้

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

119

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
บ้านนางอุไรวรรณ ดวงมณี ถึงสระน้านางมะลิ มาก
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
เหลือ
ความมัน่ คงแข็งแรง

115
116
117

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
4x300x0.15 ม.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

80x500 ม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4x300x0.15 ม.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

80x500 ม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

60x500 ม

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

4x300x0.15 ม.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3,500,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.
1,000,000 ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.
3,500,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.
1,000,000 ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
120 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดิน
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x300x0.15 ม.
3,500,000 3,500,000 3,500,000
พีรพงษ์ ถึง ที่ดินนางธนากร กล้าหาญ
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
121 โครงการยกระดับถนนดิน ม. 8 จากคุ้มแสงเทียน ถึง เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
4x400 ม.
150,000
150,000
150,000
หนองน้าสาธารณะพร้อมวางท่อระบายน้า
สะดวกและปลอดภัย
122

โครงการวางท่อระบายน้าคสล.พร้อมสร้างรางตัววี
พร้อมบ่อพักจากร้านมุ่ยจั้ว ถึงบ้านนายวิชัย พะนิรัมย์
โรงน้าแข็ง

123

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 8 จากข้าง เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
บ้านนางเอ็กขวัญใจ ถึงบ้านนายกนกพลเวียงวิเศษ
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
โครงการยกระดับถนนดิน ม. 8 จากข้างบ้านนายสาเนา เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
วราพรถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแกใหญ่
สะดวกและปลอดภัย
พร้อมวางท่อ
โครงการยกระดับถนนดินม.8 จากข้างบ้านนางฉลวย ถึง เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
ถนนเส้นบ้านทนงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สะดวกและปลอดภัย
พร้อมวางท่อระบายน้า

124
125

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

2564
(บาท)
3,500,000
150,000

0.40x100 ม.

330,000

330,000

330,000

330,000

4x200x0.15 ม.

160,000

160,000

160,000

160,000

5x150x1 ม.

120,000

120,000

120,000

120,000

4x700 ม.

270,000

270,000

270,000

270,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
280 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
80 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วม
ขัง
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
120 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
126 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกซอยบ้านนางพันแสน เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
6x150 ม.
110,000
110,000
110,000
รู้
ได้สะดวกและปลอดภัย
127 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตทางเข้าบ้านหนอง
เพื่อเพิ่มพื้นที่จราจรให้มีความ
ข้างละ 0.80 ม.
100,000
100,000
100,000
ธาตุจากถนนปัทมานนท์ทั้งสองเส้น
กว้างและสัญจรได้สะดวกและ
ปลอดภัย
128 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางเพอะ
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
4x60 ม.
30,000
30,000
30,000
ศรกล้า ถึงบ้านน.ส.ภาวินีศรล้า
ได้สะดวกและปลอดภัย
129 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม. 8ซอยข้างบ้าน เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
4x200 ม.
100,000
100,000
100,000
นายตุ๊กสารกุมาร
ได้
สะดวกและปลอดภัย
130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 8 จากซอย เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจร
5x800x1 ม.
856,000
856,000
856,000
แสงเทียนถึงหนองน้าสาธารณะพร้อมไหล่ทางและวางท่อ ได้สะดวกและปลอดภัย
131
132

โครงการวางท่อระบายน้า ค .ส.ล.พร้อมสร้างรางตัว v เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
พร้อมบ่อพักจากร้านมุ้ยจั่ว ถึงสามแยกโรงน้าแข็งสินอุดม เน่าเสีย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยคุ้มประชาสรรค์
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

2564
(บาท)
110,000
100,000
30,000
100,000
856,000

4x200x1.15ม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4x200x1.15ม.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 120 ม.
ขยายไหล่ทาง
จานวน 1 เส้น
สองข้างทาง
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า 50 ม.
ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 180 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมาได้
สะดวกและปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
700 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
133 โครงการวางท่อระบายน้าหน้าบ้านนายเจริญ เหมือนมี เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
4x200x1.15ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ถึง บ้านนายสาเนา วราพร
เน่าเสีย
134

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าซอยบ้านนางพันศรกล้า
ถึงถนนหลวง 214

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

135

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
สะพานคสล.ข้ามคลองชลประทานพร้อมก่อสร้างทาง
เท้าและราวสะพานม.9(บริเวณบ้านนายพันสังข์ทอง)
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล.ข้าม
คลองชลประทานพร้อมก่อสร้างทางเท้าและราวสะพาน
คุ้มเพชรตัดเพชร
โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกม. 9จากสระขยูงถึง
คลองชลประทาน

เพื่อขยายพื้นที่ขนาดสะพานให้ ยาวไม่น้อยกว่า 4 ม.
กว้างและสัญจรได้สะดวกและ กว้างไม่น้อยกว่า 6 ม.
ปลอดภัย
(คุม้ กะปีเข้าหมู่บ้าน)
เพื่อขยายพื้นที่ขนาดสะพานให้ ยาวไม่น้อยกว่า 4 ม.
กว้างและสัญจรได้สะดวกและ กว้างไม่น้อยกว่า 6 ม.
ปลอดภัย
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
5x130x0.50 ม.
สะดวกและปลอดภัย

136
137

4x200x1.15ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,000,000

ความยาววางท่อไม่
น้อยกว่า 450 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า 450 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

600,000

600,000

600,000

600,000

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

600,000

600,000

600,000

600,000

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

40,000

40,000

40,000

40,000

ความกว้างสะพาน
ไม่น้อยกว่า
6 ม.
ความกว้างสะพาน
ไม่น้อยกว่า
6 ม.
ความยาวถนนไม่
น้อยกว่า 100 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
138 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกม. 9จากสี่แยกคุ้ม เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
5x2,500 ม.
700,000
700,000
700,000
เพชรตัดเพชรถึงบ้านแกใหญ่ม. 12พร้อมวางท่อระบาย สะดวกและปลอดภัย
น้า
139 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากสะพานบ้านแกน้อย
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย 8x3,000x0.10 ม.
6,900,000 6,900,000 6,900,000
ถึงวัดสามัคคีตาบลท่าสว่างพร้อมไหล่ทางและวางท่อ
ต่อผู้สัญจรไปมาถนนแข็งแรง
ระบายน้า
140 โครงการติดตั้งราวเหล็กบริเวณขอบทางโค้งจากจุดบ้า
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
100 ม.
200,000
200,000
200,000
นาเตน ถึง บ้านระไซร์ พร้อมไฟปูองกันอุบัติเหตุ
ต่อผู้สัญจรไปมา
141
142

โครงการยกระดับถนนดินหมู่ 9 จากบ้านนางญาดา
คะนึงหาญ เชื่อมถนนดินบ้านระเภาว์ ต .ท่าสว่าง พร้อม
วางท่อระบายน้า
โครงการยกระดับถนนดินหมู่ 9 จากบ้านนายเลน โสรก
นิษฐ์ ถึงถนนคอนกรีต คุ้มเพรชตัดเพชร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า

2564
(บาท)
700,000
6,900,000
200,000

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

5x3,000x1.00ม.

270,000

270,000

270,000

270,000

เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

5x2,500x1.00ม.

270,000

270,000

270,000

270,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,300 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,500 ม.
ความยาวรั้ว
ไม่น้อยกว่า
100 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

270,000

270,000

270,000

4x300x0.15ม.

270,000

270,000

ฝาท่อขนาด 1.00x1.00
ม.

330,000

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
5x2,000x1.00ม.

143

โครงการยกระดับถนนดินหมู่ 9 จากโรงเรียนบ้านตาเตน เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
ถึงที่ดินนางปราณี เกลียวศรี พร้อมวางท่อระบายน้า
สะดวกและปลอดภัย

144

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกจากบ้านนางลาดวน เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
แสนกล้า ถึง โรงเรียนบ้านตาเตน พร้อมวางท่อระบาย สะดวกและปลอดภัย
น้า

145

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้าพร้อมฝาท่อบ่อ
พักภายในหมู่บ้านตาเตน

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

146

โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ตาเตน หมู่ 9 ข้างละ 1 เมตร

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ข้างละ 1ม.
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง

147

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม. 10จากบ้านนางเพลิน
ถึงบ้านนางสวดทั้งสองข้างทาง

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

0.60x400 ม.

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

270,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

270,000

270,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

330,000

330,000

330,000

ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
80 ม.

กองช่าง

1,470,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ไม่เกิดปัญหาน้า
ท่วมขัง
เน่าเสียก่อให้เกิด
โรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

540,000

540,000

540,000

540,000

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 350 ม.

ไม่เกิดน้าท่วมขัง
และ
เน่าเสียก่อให้เกิด
โรค

กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
2561
ตัวชี้วัด
2563
(บาท)
(KPI)
(บาท)
148 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเดิมที่ชารุด เพื่อ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x6 ม.
50,000
50,000
50,000
ก่อสร้างสะพานคสล. ข้ามคลองชลประทานหน้าโรงเรียน ในการสัญจรไปมา
บ้านพระคุณ
149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 10 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x550x0.15 ม.
1,470,000 1,375,000 1,375,000
คลองชลประทานถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแก ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ใหญ่พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง
150

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าหมู่ 10 เส้นหน้าศาลา
ประชาคมหลังใหม่สองข้างทาง

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

151

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 10 จากบ้าน
นายสอบูรณะถึงบ้านนางสุพร กระแสโสมพร้อมไหล่ทาง
และวางท่อระบายน้า
โครงการยกระดับถนนดิน ม. 10 พร้อมลงหินคลุกจาก
บ้านนายสนั่นเมืองงาม ถึงบ้านทนงพร้อมวางท่อระบาย
น้า

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อปรับสภาพถนนให้สัญจรได้
สะดวกและปลอดภัย

152

2564
(บาท)
50,000
1,375,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สะพานกว้าง
ไม่น้อยกว่า
6 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

0.40x100 ม.

140,000

140,000

140,000

140,000

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 80 ม.

3x500x0.15 ม.

810,000

810,000

810,000

810,000

4x500x0.60 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
450 ม.

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

153

โครงการขยายถนนหมู่ 10จากสี่แยกแกใหญ่ ถึงคลอง
ชลประทาน

154

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากนานาย
สนอง ถึงบ้านแกน้อย

155

โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ 10 จากหน้าโรงเรียน
ถึงสี่แยกแกใหญ่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 10 จากบ้านนาง
ประกอบ ถึงบ้านนายเหลี่ยม และนายสุนทร
โครงการก่อสร้างรางระบายน้า หมู่ที่ 10 จาบ้านนาง
ประกอบ ถึงบ้านนายดารงค์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. โดยการลาด
ยางทับ หมู่ที่ 10 จากบ้านนายสุเพียบ ถึงบ้านนาง
ฉลอม
โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 10 จากบ้านนาย
สนอง ถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแกใหญ่

156
157
158
159

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
ไม่เกิน
ข้างละ 2.00 ม.

แบบ ผ. 01

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
1,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1,100,000

2563
(บาท)
1,100,000

2564
(บาท)
1,100,000

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

4x700x0.15 ม.

660,000

660,000

660,000

660,000

1x1x600 ม.

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

40x300 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

40x300 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

4x240ม.

810,000

810,000

810,000

810,000

80x380 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวางท่อ
ไม่น้อยกว่า 500 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 300 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 300 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
240 ม.
ความยาว
ไม่น้อยกว่า 380 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
160 โครงการวางท่อระบายน้าหมู่ที่ 10 จากบ้านนายสอ เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
40x150 ม.
300,000
300,000
300,000
ถึงศาลาประชาคมหลังใหม่ พร้อมเทคอนกรีต
161 โครงการวางท่อระบายน้า หมูที่ 10 จากบ้านนายสอ เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
40x150 ม.
300,000
300,000
300,000
ถึงคลองชลประทาน
162 โครงการก่อสร้างฟุตบาท หมูที่
10 จากคลอง เพื่อความปลอดภัยในการเดินเท้า
1.50 x380 ม
500,000
500,000
500,000
ชลประทาน ถึงหน้าโรงเรียนแกใหญ่
163 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x100x0.15 ม.
300,000
300,000
300,000
จากบ้านนายแหม ถึงบ้านนางสมบัติ
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
164 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x80x0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
จากบ้านนาลิ้นจี้ ถึงบ้านนางเทียก
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
165 โครงการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 10 จากโรงพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
80x550 ม.
800,000
800,000
800,000
ส่งเสริมสุขภาพตาบลแกใหญ่ ถึงคลองชลประทาน

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
300,000
300,000
500,000
300,000
200,000
800,000

ตัวชี้วัด(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ความยาว
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
ไม่น้อยกว่า 150 ม. เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ความยาว
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
ไม่น้อยกว่า 150 ม. เน่าเสียก่อให้เกิดโรค
ความยาวไม่น้อย เกิดความปลอดภัยใน
กว่า 380 ม.
การเดินเท้า
ความยาวถนน
ราษฎรสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
สะดวกและปลอดภัย
100 ม.
ความยาวถนน
ราษฎรสัญจรไปมา
ไม่น้อยกว่า
สะดวกและปลอดภัย
80 ม.
ความยาว
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
ไม่น้อยกว่า 380 ม. เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

หน่วย
งานที่รับ
ผิด ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
166 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล โดยการลาดยาง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x2,000ม.
2,000,000 2,000,000
2,000,000
ทับ จากสะพานบ้านระหาร ถึงคลองชลประทาน
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
167 โครงกรขยายสะพานข้ามคลองชลประทานหน้าวัดบ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ข้างละ 1 ม.
200,000
200,000
200,000
แกใหญ่
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพสะพานมี
ความมั่นคงแข็งแรง
168 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าสถาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x10 ม.
400,000
400,000
400,000
เลี้ยงเด็กบ้านพระคุณ
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพสะพานมี
ความมั่นคงแข็งแรง
169 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม.11 จากบ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x2,500x0.15 ม.
8,000,000 8,000,000
8,000,000
พ.ต.ท.สุธีศรีพรหม ถึงบ้านนางบุญลามสามิบัติ พร้อม
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ไหล่ทาง
ความมั่นคงแข็งแรง
170 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.11 จากบ้านนายเดชา เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
0.50x300 ม.
390,000
390,000
390,000
ทองดา ถึงสี่แยกบ้านตระแบกน้อย
เสีย
171

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
บ้านนายไทยมานุจา ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มไม้
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
งามพร้อมไหล่ทาง
ความมัน่ คงแข็งแรง

5x700x0.15 ม.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

2564
(บาท)
2,000,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,000 ม.
สะพานมีความ
กว้างขึ้น

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ไม่เกิดน้าท่วมขัง
และ
เน่าเสียก่อให้เกิด
โรค
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

400,000

มีสะพานในการ
สัญจร

8,000,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,000 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
250 ม.

390,000

1,500,000

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
172 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11 จากบ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x300x0.15 ม.
660,000
660,000
660,000
นางงาพลภักดี ถึงบ้านนางสังวาลย์ดาทอง พร้อมราง
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
รางระบายน้าขนาด
ระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง
0.40x300 ม.
173 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11 จากซอย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3x80x0.15 ม.
140,000
140,000
140,000
บ้านนางนวลพ่อค้า ถึงหนองน้าจบกพร้อมรางระบายน้า ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
174 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11 จากสาม เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x700x0.15 ม.
1,500,000 1,500,000
1,500,000
แยกบ้านนางงา พลภักดีถึงบ้าน ดต.สมชัย แก้วกาญจน์
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ท่อขนาด 0.40 ม.
พร้อมวางท่อและไหล่ทาง
ความมั่นคงแข็งแรง
5 จุดๆละ 7 ท่อน
175 โครงการก่อสร้างรางระบายน้า ม.11 จากบ้านนายบรรจง เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
0.50x200 ม.
260,000
260,000
260,000
ศรดอก ถึง สามแยกบ้านนางสุวรรณา จงชนะ
เสีย
176

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11 จากบ้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
นายเทือกมีสิทธิ์ ถึงบ้านนายบุญเพิ่ม มีพร้อมพร้อมไหล่
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ทางและวางท่อระบายน้า
ความมัน่ คงแข็งแรง

4x800x0.15 ม.
วางท่อขนาด0.40x1
ม.1 จุด 6 ท่อน

1,800,000

1,800,000

1,800,000

2564
(บาท)
660,000
140,000
1,500,000
260,000
1,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
700 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
177 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
3x400x0.15 ม.
660,000
660,000
660,000
660,000
จากบ้าน ด.ต.สมชัยแก้วกาญจน์ ถึงบ้านนายสม มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
วางท่อขนาด 0.40
พจน์พร้อมไหล่ทางและวางท่อ
ม.3 จุดๆละ 6 ท่อน
178 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนายจักร เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป 6x4,000x0.10 ม. 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
กฤษณ พิศโสระถึงตาบลบ้านแร่
มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
179
180
181
182

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11
จากบ้านนายทองพูนพื้นบน ถึงบ้านขนาดพร้อม
วางท่อและไหล่ทาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 11
จากบ้านนางสุดารัตน์แก้วกาญจน์ถึง บ้านนาง
ผ่องศรีมีพร้อมพร้อมวางท่อและไหล่ทาง
โครงการยกระดับถนนดิน ม.11 พร้อมลงหินคลุก
พร้อมบดอัดจากบ้านนายเทวพรที่อุปมา ถึงบ้าน
นายมานะเสามั่นและวางท่อระบายน้า
โครงการยกระดับถนนดิน ม.11 พร้อมลงหินคลุก
พร้อมบดอัดจากบ้านนางวัฒนาสุมาลัยถึงนานาง
พัชรินทร์จรจรัญและวางท่อระบายน้า

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไป
มาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

4x700x0.15 ม.
ท่อขนาด 0.60 ม.
จานวน 6 ท่อน
4x500x0.15 ม.
ท่อขนาด 0.40 ม.
1 จุด 6 ท่อน
3x500x1 ม.
วางท่อ 0.40 ม.
2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน
3x500x1 ม.
วางท่อ 0.40 ม.
1 จุด 5 ท่อน

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
300 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
3,500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
400 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
400 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
400 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
183 โครงการยกระดับถนนดินม. 11 พร้อมลงหินคลุกพร้อม เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x200x1 ม.
100,000
100,000
100,000
บดอัดซอยบ้านนายสมสุขจงมี
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
วางท่อ 0.60 ม.
แข็งแรง
1 จุด 5 ท่อน
184 โครงการยกระดับถนนดิน ม. 11 พร้อมลงหินคลุกจาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x400x1 ม.
100,000
100,000
100,000
บ้านนางละเอียดดีจัดถึงบ้าน ดต.สักรินทร์สาราญ พร้อม สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
วางท่อ
แข็งแรง
185 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 11 จาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x150x 0.15 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000
ศาลาประชาคมถึงบ้านนายอุดมศรี หวังเจริญพร้อมไหล่ สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ทาง
แข็งแรง
186 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x400x1 ม.
100,000
100,000
100,000
11 จากบ้านนางเสียะ ชอบเสร็จ ถึงนานายจานง ชอบ สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
เสร็จ พร้อมวางท่อระบายน้า
แข็งแรง
187 โครงการขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ 11 จากบ้านนายไทย เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
ข้างละ 1 ม.
330,000
330,000
330,000
มานุจา ถึงบ้านนายสมพจน์ ศิริพูน พร้อมวางท่อระบาย สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
น้า พร้อมบ่อพัก
แข็งแรง
188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 12 ต่อจาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
6x500x 0.15 ม. 1,800,000 1,800,000 1,800,000
แยกศาลาประชาคมถึงสี่แยกทางไปบ่อบาบัดน้าเสีย
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
(2559:1,80
พร้อมไหล่ทางและวางท่อ
แข็งแรง
0,000)
189 โครงการวางท่อระบายน้าและถมดินหมู่ 12 ทางเข้า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
100x100 ม.
100,000
100,000
100,000
ทาเลเลี้ยงสัตว์
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
วางท่อ 10 ถ่อน
แข็งแรง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
100,000
100,000
1,800,000
100,000
330,000
1,800,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
400 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
350 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
500 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
400 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
190 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 12 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x1,500x0.15 ม.
4,000,000 4,000,000 4,000,000
จากถนนลาดยางคลองชลประทานถึงทาเลเลี้ยง
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
(2559:3,750,000)
สัตว์พร้อมไหล่ทางและวางท่อ
ความมั่นคงแข็งแรง
191 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักม. 12 เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
0.40x300 ม.
400,000
400,000
400,000
จากบ้านนายแสวงแสนรัมย์ ถึงบ้านนายประเวศ เสีย
(2559:365,000)
แปูนทอง
192 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักม. 12 เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
0.40x300 ม.
400,000
400,000
400,000
จากบ้านนายเชื่อมแหวนแก้ว ถึงบ้านนายประเวศ เสีย
(2559:365,000)
แปูนทอง
193 โครงการก่อสร้างรางระบายน้าจากสามแยกบ้าน เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
0.40x300 ม.
400,000
400,000
400,000
นางอรทัยดอกดวง ถึงบ้านนางสาลีเสาพึ่งดี
เสีย
(2559:360,000)
194
195
196

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักจาก
บ้านนายบัว ตุลาจันทร์ถึงสามแยกบ้านนางสว่าง
มีสังเกตุ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักจาก
บ้านนายบัว ตุลาจันทร์ถึงบ้านนายเรือนคงครบ

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
4,000,000
400,000
400,000
400,000

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
เสีย

0.40x300 ม.

400,000
(2559:360,000)

400,000

400,000

400,000

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่า
เสีย

0.40x400 ม.

540,000

540,000

540,000

540,000

8,050,000
(2559:8,050,000)

8,050,000

8,050,000

8,050,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 12 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
จากแยกบ่อบาบัดน้าเสีย ถึงบ้านตาเตนพร้อมไหล่ ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ทางและวางท่อ
ความมัน่ คงแข็งแรง

6x2,500x0.15 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,200 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
200 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
200 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
250 ม.
ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
350 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,000 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

197

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 12
จากคลองชลประทานถึงกระท่อมนายสมัยแก้ว
ชัยภูมิ พร้อมไหล่ทาง
โครงการถมหนองน้าสาธารณประโยชน์หนองตา
เม็ง

198

199
200
201

วัตถุประสงค์
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ประกอบกิจกรรมาธารณ
ประโยชน์

โครงการก่อสร้างรางระบายน้าพร้อมบ่อพักจาก เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
บ้านนายบุญเรืองเมืองงาม ถึงบ้านนางกิจเมือง
งาม
โครงการก่อสร้างรางระบายน้าม. 12 จากศาลา เพือ่ แก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย
ประชาคมถึงบ้านนายเทิดสงวนศรี
โครงการขุดลอกร่องน้าสาธารณะ หมู่
ถนนช้าง ถึงทาเลเลี้ยงสัตว์

12จาก เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

670,000

670,000

670,000

670,000

50x100 ม.

500,000

500,000

500,000

500,000

0.40x200 ม.

270,000

270,000

270,000

270,000

0.60x600 ม.

800,000
(2559:800,
000)
270,000

800,000

800,000

270,000

270,000

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
3x200x0.15 ม.

500 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
มีพื้นที่สอยเพิ่ม
1 แห่ง

ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
800,000 ความยาวราง
ไม่น้อยกว่า 500
ม.
270,000 ความยาวไม่น้อย
กว่า 200 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

มีพื้นที่ดาเนิน
กิจกรรม
ที่เป็น
สาธารณประโยชน์
ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสีย

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
202 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
4x1,000xม.
800,000
800,000
800,000
12จากนานายสุธร ปรากฏรัตน์ ถึงทางเกวียน
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ตาบลท่าสว่าง
แข็งแรง
203 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
4x1,000xม.
800,000
800,000
800,000
12จากนานายสังวาล เต็มสุข ถึงทาเลเลี้ยงสัตว์ สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ม. 12
แข็งแรง
204 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 12 เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
3x200x0.15 ม.
670,000
670,000
670,000
จากนานายสมชิต เสาพึงดีถึงนานายวิโรจน์ คง สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
ครบพร้อมวางท่อระบายน้า พร้อมไหล่ทาง
แข็งแรง
205 โครงการยกระดับถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
4x1,000xม.
800,000
800,000
800,000
12รอบทาเลเลี้ยงสัตว์
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง
206 โครงการวางท่อระบายน้า หมูที่ 12 จากร้าน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
100x150 ม.
100,000
100,000
100,000
มะเฟืองหวาน ถึงคลองส่งน้าชลประทาน
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
วางท่อ 10 ถ่อน
แข็งแรง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
800,000
800,000
670,000
800,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
150 ม.

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภัย

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
2561
2562
2563
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
207 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจร 4x700x0.15 ม.
330,000 330,000
330,000
12 จากถนนช้างถึงทาเลเลี้ยงสัตว์
ไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
330,000

208

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
13 ซอยสามแยกดารงทัวร์

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจร
ไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

4x10x0.15 ม.

50,000

50,000

50,000

50,000

209

โครงการวางท่อระบายหมู่ 13 จากบ้านนาย
พิสิทธิ์ถึงบ้านนายบัณฑิตสิทธิศรีพร้อมบ่อพัก

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

0.60x200 ม.

320,000

320,000

320,000

320,000

210

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่
13 จากบ้านนายแหมถึงบ้านนายสมวงศ์พร้อม
วางท่อระบายน้าและบ่อพัก
โครงการวางท่อระบายน้าม. 13 จากนาง
อมรรัตน์ เพชรมารถึงสุดคอกวัวนายประสพ
พวงศรี พร้อมบ่อพัก

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้สัญจร
ไปมาสภาพถนนมีความมั่นคงแข็งแรง

3x150x0.15 ม.

225,000

225,000

225,000

225,000

450,000
(2558 :100,000 )
(2559: 300,000 )

450,000

450,000

450,000

211

เพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมขังและเน่าเสีย

200 ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
100 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
10 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
150 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
100 ม.
ความยาววางท่อ
ไม่น้อยกว่า
300 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ไม่เกิดน้าท่วมขังและ
เน่าเสียก่อให้เกิดโรค

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
212 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กม. 13 เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3x100x0.15 ม.
165,000
165,000
165,000
จากบ้านนางมีนา บุญล้าถึงบ้านนายอนุชา สีชมภู ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
พร้อมไหล่ทาง
ความมั่นคงแข็งแรง
213 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
3x120x0.15 ม.
200,000
200,000
200,000
13 บ้านนายก๊วง ยินดีฉาย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
4x50x0.15 ม.
165,000
165,000
165,000
13 ซอยทางเข้าอู่ช่างมัน
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง
215 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพานราง
เพื่อความมั่นคงและปลอดภัย
ม.1-13
1,000,000 1,000,000 1,000,000
ระบายน้าในพื้นที่ตาบลแกใหญ่
(2559:2,000,000)
216 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.12 จากแยกบ่อ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
6x2,500x0.10 ม.
4,200,000 4,200,000 4,200,000
บาบัดน้าเสียถึงบ้านตาเตนพร้อมไหล่ทางและวาง ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
(2559:10,000,000)
ท่อระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง
217 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางม.4 จากบ้านนาย เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
5x2,000x0.10 ม.
8,500,000 8,500,000 8,500,000
ประสิทธิ์ผลจันทร์ ถึงบ้านนางพูนศรี ซื่อสัตย์
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้า
ความมั่นคงแข็งแรง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
165,000
200,000
165,000
1,000,000
4,200,000
8,500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
80 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
120 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
50 ม.
13 หมู่บ้าน
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
2,000 ม.
ความยาวถนน
ไม่น้อยกว่า
1,500 ม.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรมีความสะดวก
และปลอดภัย
ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการขยายเขตไฟฟูาหมู่ 1 - 13
เพื่อเพิ่มแสงสว่างต่อผู้สัญจรไป
ม.1-ม.13
1,000,000 1,000,000 1,000,000
1,000,000
มาในยามค่าคืน
10,000 เมตร
2
3

โครงการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ
หมู่ 1 - 13
โครงการติดตั้งไฟส่องปูายหมู่บ้านหมู่
7

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการใช้ชีวิตประจาวัน

173 จุด
1 จุด

4

โครงการติดตั้งไฟกระพริบตามทาง
แยก

เพื่อให้ประชาชนได้มองเห็นชื่อ
หมู่
บ้านในยามค่าคืน
เพื่อปูองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากการจราจร

5

โครงการติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซล
หมู่ 1 - 13

เพื่อติดตั้งเพิ่มในจุดที่มีความ
เสี่ยง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

13 หมู่บ้าน

ราษฎรได้รับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

ระยะขยาย
ไม่น้อยกว่า 500 ม.

ราษฎรได้รับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

ประชาชนได้มองเห็นชื่อ
หมู่บ้านในยามค่าคืน

กองช่าง

อุบัติเหตุจากการจราจร
ลดลงและปลอดภัยขึ้น

กองช่าง

ราษฎรได้รับความสะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น

กองช่าง

180,000
(2559:96,000)

180,000

180,000

180,000

2,000

2,000

2,000

2,000

ติดตั้งจานวน

ม.1-ม.13

200,000
(2559:100,000)

200,000

200,000

200,000

1 จุด
13 หมู่บ้าน

ม.1- ม.13

500,000

500,000

500,000

500,000

13 หมู่บ้าน

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
6

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากสระน้า
บ้านระหารถึงศาลาประชาคมหมู่ 1และพื้นที่ ม.
10,ม12
โครงการขยายเขตประปาจากหน้าบายพาสแก
ใหญ่ ถึงสะพานชลประทาน

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

1,000 ม.

360,000
(2559:2,200,000)

360,000

360,000

360,000

ระยะขยายประปา
1,000 ม.

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

1,000 ม.

360,000
(2559:2,200,000)

360,000

360,000

360,000

ระยะขยายประปา
1,000 ม.

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

8

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านม.3
และขยายเขตบริการประปาส่วนภูมิภาค

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

188 ครัวเรือน

2,500,000
(2559:2,000,000)

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ระบบประปาหมู่ 3
จานวน 1 แห่ง

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

9

โครงการวางท่อประปา ม.4 เชื่อมจาก
หนองโพ ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจากประปาส่วน
ภูมิภาคภายในหมู่ 5 จากปั๊มบางจากถึงบ้านนาง
สุทธิดา พิศเพ็งและจากถนนสาย 214 ถึงหลัง
โรงงานสปอนด์เซอร์

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

ท่อ 3"
ยาว 800 ม.
1,200 ม.

100,000
(2559 : 250000)
500,000
(2559:500,000 )

100,000

100,000

100,000

500,000

500,000

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

500,000

ระยะความยาว
วางท่อ 800 ม.
ระยะขยายประปา
1,200 ม.

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ม.5 บ้านตระแบกน้อย

เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

200 ครัวเรือน

1,000,000
(2559:2,200,000)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ระบบประปาหมู่ 5
จานวน 1 แห่ง

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

7

10

11

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
12 โครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้าหมู่ 6 จาก เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
1.00x120 ม.
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
หนองตาเสา ถึงหนองทานบ
อุปโภคบริโภค
13 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านม.6
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
200 ครัวเรือน
500,000
500,000
500,000
500,000
เชื่อมต่อประปาส่วนภุมิภาค
อุปโภคบริโภค
1,000 ม.
(2559:2,200,000)
14 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
1 แห่ง
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
ม.6 บ้านตราตาสร
อุปโภคบริโภค
15 โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจาก
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
130 ครัวเรือน
700,000
700,000
700,000
700,000
ประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่ 7
อุปโภคบริโภค
(2559:1,800,000)
16 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
271 ครัวเรือน
3,200,000
3,200,000
3,200,000
3,200,000
หนองธาตุ
อุปโภคบริโภค
(2559:3,000,000)
17 โครงการขยายเขตประปาเชื่อมจาก
เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
172 ครัวเรือน
600,000
600,000
600,000
600,000
ประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่ 9
อุปโภคบริโภค
(2559:2,500,000)
18 โครงการขยายเขตประปา ม. 11เชื่อม เพื่อให้ราษฎรได้มีน้าเพื่อการ
114 ครัวเรือน
700,000
700,000
700,000
700,000
จากท่อเมนถนน 214 เข้าคุ้มไม้งาม
อุปโภคบริโภค
(2559:1,800,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะวางท่อส่งน้า
120 ม.
ขยายเขตประปา
1,000 ม.
ระบบประปาหมู่ 6
จานวน 1 แห่ง
ขยายครอบคลุม
130 ครัวเรือน
ระบบประปา ม.8
จานวน 1 แห่ง
ขยายครอบคลุม
172 ครัวเรือน
ขยายครอบคลุม
114 ครัวเรือน

มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ
มีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
19 โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ติดตั้งและ
เพื่อให้มีระบบการระชา
ม.1-ม.13
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
ขยายเขตหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
(2559: 1,300,000 )
หมู่ที่ 1-13
ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบ
20 โครงการก่อสร้างและติดตั้งปูายชื่อหมู่บ้าน เพื่อแสดงที่ตั้งและทางเข้า
ม.1-ม.13
1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
หมู่บ้าน
(2559: 1,300,000 )
21
22
23

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตะคร้อ
โครงการก่อสร้างลานกีฬาประจาหมู่บ้าน
หมู่ 1 - หมู่ 13
โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประจา
หมู่บ้านตระแบกน้อย

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้ศูนย์มี
ความมั่นคงและแข็งแรง
เพื่อเป็นสถานที่เล่นกีฬาออก
กาลังกาย และจัดกิจกรรม
เพื่อให้มีความมั่นคงและ
แข็งแรง

1 แห่ง

200,000

200,000

200,000

200,000

ม.1-ม.13

500,000

500,000

500,000

500,000

100,000
(2559: 200,000)

100,000

100,000

100,000

1 หลัง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ติดตั้งหอกระจายข่าว
จานวน 13 หมู่บ้าน

ราษฎรได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ปูายชื่อหมู่บ้าน
จานวน 13หมู่บ้าน

ทราบที่ตั้งของหมู่บ้าน
และมีความสะดวกใน
การติดต่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความมั่นคงแข็งแรง
มีสถานที่ออกกาลังกาย
และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
มีสถานที่สาหรับ
ประกอบกิจกรรม
สาธารณะร่วมกัน

กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 แห่ง
ลานกีฬา
จานวน 13 แห่ง
ศาลาประชาคม
จานวน 1 แห่ง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
24

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม
ประจาหมู่บ้านนาเกา

เพื่อให้มีความมั่นคงและแข็งแรง

1 หลัง

25

โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมม.1-13

เพื่อซ่อมแซมให้ศาลาประชาคมมี
ความมั่นคงและแข็งแรง

13แห่ง

26

โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
หมู่ 1- 13พร้อมปูายชื่อหมู่บ้าน

เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมารู้
รายละเอียดหมู่บ้านเส้นทางการ
สัญจร

13แห่ง

100,000
(2559:
400,000 )
100,000
(2559:
100,000)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000

100,000

100,000

ศาลาประชาคม
จานวน 1 แห่ง

มีสถานที่สาหรับประกอบ
กิจกรรมสาธารณะร่วมกัน

กองช่าง

100,000

100,000

100,000

ศาลาประชาคม
จานวน 13แห่ง

ศาลาประชาคมมีความ
มั่นคงแข็งแรง

กองช่าง

50,000

50,000

50,000

ซุ้มประตูหมู่บ้าน
จานวน 13แห่ง

ผู้สัญจรไปมาได้ทราบราย
ละเอียดหมู่บ้าน

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.3 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการขุดลอกหนองน้าสาธารณะ
เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการ
ม. 1 - ม.13
500,000
500,000
500,000
500,000
ประโยชน์ ม.1 - ม.13
อุปโภคบริโภคและการเกษตร
(2559: 500,000)
2 โครงการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล
เพื่อสร้างแหล่งน้า
ม. 1 - ม.13
150,000
150,000
150,000
150,000
เพื่อการเกษตร
เพื่อการเกษตร
(2559:150,000)
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองน้า เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบหนอง
ม. 1 - ม.13
1,000,000
1,000,000
1,000,000 1,000,000
สาธารณประโยชน์ ม.1 - ม.13
น้าให้เป็นแหล่งออกกาลังกาย
(2558: 1,000,000)
(2559: 1,000,000)
4 โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้าขนาดเล็ก
เพื่อปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อการ กว้าง 1.20 ม.
400,000
400,000
400,000
400,000
คู 14/15/16 และ 17 คลอง RMC
อุปโภคบริโภคและการเกษตร ยาว 2,000 ม.
(2559: 400,000)
5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้าขนาดเล็กเพื่อ เพื่อเพิ่มแหล่งน้าใช้ในการ
ม. 1 - ม.13
1,967,000
1,967,000
1,967,000 1,967,000
การเกษตร
เกษตร
(2559: 196,7000)
6
7

โครงการขุดลอกที่สาธารณะทาเล
เลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 12เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าดิบ
ผลิตน้าประปา
โครงการขุดลอกที่สาธารณะปุากรง หมู่ที่
2 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้าในการทาการเกษตร

เพื่อสร้างแหล่งน้าดิบสาหรับ
การผลิตน้าประปาหมู่บ้าน
เพื่อสร้างแหล่งน้าดิบสาหรับ
การเกษตร

กว้าง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 6 เมตร
กว้าง 50 เมตร
ยาว 100 เมตร
ลึก 6 เมตร

2,000,000
(2558: 2,000,000)
(2559: 2,000,000)
2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน 13 แห่ง.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิชอบ

มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

กองช่าง

จานวน 13 แห่ง.

มีสถานที่สาหรับเป็น
สวนสุขภาพสาธารณะ

กองช่าง

5 สาย

มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร
มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง

จานวน 13 แห่ง.

คลอบคลุมพื้นที่
13 หมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จานวน 1 แห่ง

มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง

2,000,000

2,000,000

2,000,000

จานวน 1 แห่ง

มีแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร

ที่

1

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์เช่น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทา
การปลูกพืชบารุงดิน , การจัดตั้งกลุ่มเกษตร การเกษตรแบบอินทรีย์
อินทรีย์, การปลูกพืชผักอินทรีย์, การผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และน้าหมักชีวภาพ ,การไถกลบ ,ตอ
ซัง-ข้าว,การงดใช้สารเคมีทางการเกษตรเป็น
ต้น

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
13 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
130,000
(2558: 130,000 )
(2559: 130,000 )

2562
(บาท)
130,000

2563
(บาท)
130,000

2564
(บาท)
130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวน
ประชาชน
ที่ทาการเกษตร
อินทรีย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมีแนวคิดใน
การทาเกษตรอินทรีย์
มากขึ้น

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
2 โครงการอบรมและส่งเสริมให้ประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนใน
13 หมู่บ้าน
130,000
130,000
130,000
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ
(2558: 130,000 )
ดารงชีพ
พอเพียงเพื่อการดารงชีพ
(2559: 130,000 )

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จานวนหมู่บ้านที่
ผ่านการอบรม

ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืนไม่มี
ความเดือดร้อน

สานักงาน
ปลัด

3

โครงการอบรมและส่งเสริมการ
ดาเนินงานและจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดารงชีพ

13 หมู่บ้าน

130,000
(2558: 130,000 )
(2559: 130,000 )

130,000

130,000

130,000

จานวนหมู่บ้านที่
ผ่านการอบรม

ชุมชนพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน

สานักงาน
ปลัด

4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
วัว สุกร เป็ด ไก่และสัตว์น้า

เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและ
เกิดรายได้ในการครองชีพ

13 หมู่บ้าน

30,000

30,000

10,000

30,000

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้

สานักงาน
ปลัด

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกร
ข้าวอินทรีย์

เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์และเพิ่ม
มูลค่าของผลผลิต

จานวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ส่งเสริม
จานวนครั้งของ
การ
ถ่ายทอด

โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความชื้น
ข้าว

เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบแก่
ผู้อุปโภคบริโภค

5

6

ปีละครั้ง

13 เครื่อง

100,000
(2558: 100,000 )
(2559: 100,000 )
260,000
(2558: 260,000 )
(2559: 260,000 )

100,000

260,000

100,000

260,000

100,000

260,000 จานวนครั้งในการ
รณรงค์

ต้นทุนการผลิตลดลง

ราษฎรได้รับความ
ยุติธรรมจาก
ผู้ประกอบการ

สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม
13 หมู่บ้าน
390,000
390,000
390,000
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า
(2558: 390,000)
(2559: 390,000)
2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพและเกิด
13 หมู่บ้าน
130,000
130,000
130,000
ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและ
รายได้ในการครองชีพ
ผู้ด้อยโอกาส
3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้
เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม
13 หมู่บ้าน
390,000
390,000
390,000
ประชาชนในการทาบายศรี
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า
4

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีในการทาพวงหรีดดอกไม้จันทน์

เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่ม
อาชีพเป็นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้า

13 หมู่บ้าน

390,000

390,000

390,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

390,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
130,000 จานวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการส่งเสริม

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้

สานักงานปลัด

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้

สานักงานปลัด

390,000

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้

สานักงานปลัด

ราษฎรมีอาชีพและมี
รายได้

สานักงานปลัด

390,000

จานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
จานวนกลุ่มอาชีพ
ที่ได้รับการ
สนับสนุน

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
5
โครงการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับ
เพื่อส่งเสริมให้สินค้าที่ผลิตมี
3 ผลิตภัณฑ์
150,000
150,000 150,000
มาตรฐานสินค้าชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP
คุณภาพและมาตรฐานขึ้น
(2558: 150,000 )
(2559: 150,000 )

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

150,000

ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ปีละ 1
ผลิตภัณฑ์

สินค้าได้คุณภาพ
และมาตรฐานเพิ่ม
มูลค่า

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1

รณรงค์สร้างจิตสานึกที่ดีให้แก่
ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้อุปโภค
บริโภค

เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบแก่ผู้
อุปโภคบริโภค

3 ครั้ง

30,000
(2558: 30,000 )
(2559: 30,000 )

30,000

30,000

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนครั้งใน
การ
รณรงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ราษฎรได้รับความยุติธรรม
จากผู้ประกอบการ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ /
(ผลผลิต /
ที่
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
กิจกรรม
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป
คณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงาน ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกานัน
สายตรวจตาบล

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
หรับเด็กเยาวชน ประชาชนคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นละสมาชิกสภา
ท้องถิ่นพนักงานลูกจ้างพนักงาน
จ้างอบต.กานันผู้ใหญ่บ้านช่วย
ผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกานัน สาย
ตรวจตาบล

3 ครั้ง

100,000
(2558:100,000 )
(2559:100,000 )

100,000

100,000

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อบรม
ปีละ 1 ครั้ง

สาหรับเด็กเยาวชน ประชาชน
คณะผู้บริหารท้องถิ่นละสมาชิก
สภาท้องถิ่นพนักงานลูกจ้าง
พนักงานจ้างอบต.กานัน
ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สารวัตรกานัน สายตรวจตาบล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสทราบ
50,000
50,000
50,000
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
13 หมู่บ้าน
(2558: 50,000 )
ชีวิตประจาวัน
(2559: 50,000 )
2
โครงการอบรมปูองกันและแก้ไข เพื่อให้ประชาชนรู้จักปูองกัน
13 หมู่บ้าน
65,000
65,000
65,000
ปัญหายาเสพติด
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
(2558: 65,000 )
(2559: 65,000 )
3
โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
6 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
ทางถนนช่วงเทศกาล
ปลอดภัยจากการจราจร
(2558: 50,000 )
(2559: 50,000 )
4
โครงการจัดซื้อและติดตั้งถังเคมี
เพื่อเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมไว้
ม.1-ม.13
100,000 100,000
100,000
ดับเพลิง
สาหรับระงับเหตุอัคคีภัยใน
(2558: 100000 )
ชุมชน
(2559: 100000 )
5
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สร้าง เพื่อทบทวนความรู้และทักษะ
1 ครั้ง
30,000
30,000
30,000
เสริมศักยภาพอาสาสมัครปูองกัน ในการปฏิบัติงาน
ภัยฝุายพลเรือน
6
อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมือง
เพื่อดาเนินการปูองกันและ
3 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
สุรินทร์ตามโครงการปูองกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
(2558: 20,000 )
แก้ไขปัญหายาเสพติดและการจัด
(2559: 20,000 )
ระเบียบสังคมในพื้นที่อาเภอเมือง
สุรินทร์

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000

ประชาชนในพื้นที่
ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ราษฎรมีความรู้ด้าน
กฎหมายมากขึ้น

สานักงานปลัด

65,000

ประชาชนในพื้นที่
ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ปัญหายาเสพติดลดลง

สานักงานปลัด

50,000

ดาเนินการ
ปีละ 2 ครั้ง

ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

สานักงานปลัด

100,000

ติดตั้ง
จานวน 13 หมู่

ลดความเสียหายและได้รับ
ความช่วยเหลือโดยด่วน

สานักงานปลัด

30,000

อบรมจานวน 1
ครั้ง

อาสาสมัครมีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด

20,000

อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไขทาให้มี
ปัญหาลดลงถึงไม่มีปัญหา

สานักงานปลัด

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
7 อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ตาม เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายา
3 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์
เสพติดในพื้นที่อาเภอเมืองสุรินทร์
(2558: 20,000 )
(2559: 20,000 )
8

อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ ตาม
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

3 ครั้ง

5,000
(2558: 5,000 )
(2559: 5,000 )

5,000

5,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

20,000 อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข

สานักงานปลัด

5,000 อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ปูองกันและแก้ไข

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ
13 หมู่บ้าน
860,000
860,000
860,000
พิการและผู้ติดเชื้อ
กิจด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน
(2558 : 860,000)
(2559 : 860,000)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

860,000

จานวนผู้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
มี
รายได้ในการครองชีพ

สานักงานปลัด

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

2

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยพิบัติ

13 หมู่บ้าน

500,000
(2558 : 500,000)
(2559 : 500,000)

500,000

500,000

500,000

จานวนผู้ประสบภัย
ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ผู้ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร้อน

สานักงานปลัด

3

โครงการสมทบสนับสนุนศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาครอบ
ครัวในชุมชนมีความเข้มแข็ง

1 ศูนย์

20,000
(2558 : 20,000)
(2559 : 20,000)

20,000

20,000

20,000

ดาเนินการปีละ
1 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนมีความเข้มแข็ง

สานักงานปลัด

4

โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

เพื่อสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนให้เข้มแข็ง

1 กองทุน

200,000
(2558 : 200,000)
(2559 : 200,000)

200,000

200,000

200,000

ดาเนินการปีละ
1 ครั้ง

กองทุนสวัสดิการชุมชน
มี
ความเข้มแข็ง

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่ม/ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
3 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
องค์กร/เครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆ
ทางานของกลุ่มองค์กร
2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีเนื่องในวันสตรี
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
3 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
สากล/เทศกาลงานไหมสุรินทร์/และประเพณีงานช้าง
กลุ่มสตรี
3 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
3 ครั้ง
30,000
30,000
30,000
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตามโครงการ
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ
13 หมู่บ้าน ๆ ละ
520,000
520,000
520,000
ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
การดาเนินงานของ
40,000 บาท
สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
5

อุดหนุนสมาคมคนตาบอดและคนพิการเมืองสุรินทร์
ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทาพิมเสนน้า และถุง
ผ้าการบูรหอมสาหรับคนพิการและผู้ดูแลและโครงการ
การสัมมนาเพื่อจัดระบบการเข้าถึงสิทธิคนพิการ

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ
ได้

6

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1-13
ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

3 ครั้ง

13 หมู่บ้าน

10,000
(2558:10,0
00)
(2559:10,0
00)
390,000

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด
2564
(KPI)
(บาท)
50,000 ส่งเสริมปีละ
1 ครั้ง
50,000 ส่งเสริมปีละ
1 ครั้ง
30,000 ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ

กลุ่มองค์กรมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
องค์กรสตรีเข้มแข็งและมี
การดาเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบบทบาทหน้าที่ของตน

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

520,000

อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถจัดกิจกรรมและ
ดาเนินการพัฒนาหมู่บ้านได้

สานักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

คนพิการมีอาชีพและ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

สานักงานปลัด

390,000

390,000

390,000

อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด / ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
5 โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
เพื่อแสดงถึงคุณค่าและ
13 หมู่บ้าน
100,000
100,000
100,000
ความสาคัญของผู้สูงอายุ
(2558:100,000 )
(2559:100,000 )
6 โครงการอุดหนุนสมทบกองทุนผู้ติดเชื้อ
เพื่อให้ผู้ติดเชื้อมีกองทุนใน
50 คน
30,000
30,000
30,000
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
การช่วยเหลือ
(2558:30,000 )
(2559:30,000 )
7 โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก
เพื่อช่วยเหลือให้คนพิการ
ม.1-13
200,000
200,000
200,000
คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
และผู้ด้อยโอกาสมีชีวิต
(2558:200,000 )
เป็นอยู่ดีขึ้น
(2559:200,000 )
8 โครงการฝึกอบรมดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
1 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
(2558:50,000 )
ผู้สูงอายุและคนพิการ
(2559:50,000 )
9 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเสริมสร้าง
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
1 ครั้ง
30,000
30,000
30,000
ครอบครัวอบอุ่น
คุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน
(2558: 30,000 )
ครอบครัว
(2559: 30,000 )

แบบ ผ. 01

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

ราษฎรรู้คุณค่าของผู้สูงอายุ

กองการศึกษา

30,000

อุดหนุนปีละ
1 ครั้ง

ผู้ติดเชื้อได้รับการ
สงเคราะห์

สานักงานปลัด

200,000

ดาเนินการทั้ง
13 หมู่บ้าน

สานักงานปลัด

50,000

จานวน 1 ครั้ง

คนชราผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น
ผู้สูงอายุคนพิการได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

30,000

จัดทาจานวน
1 ครั้ง

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนใน
ครอบครัว

สานักงานปลัด

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด / ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
10 โครงการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสผู้
ม.1-13
100,000
100,000
100,000
ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง
ยากไร้ผู้ไร้ที่พึ่งมีชีวิตเป็นอยู่ดี
(2558:100,000 )
ขึ้น
(2559:100,000 )
11

โครงการบ้านเพื่อผู้ยากไร้หรือไร้ที่พักพิง

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้หรือผู้
ไร้ที่พักพิงมีที่อยู่อาศัย

ม.1-13

12

โครงการจัดหาสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการ

เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับ
คนพิการ

ม.1-13

13

โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนในครอบครัว

1 ครั้ง

14

โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการให้การ
สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์
ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาสตลอดทั้ง
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณะภัยประจาปี
งบประมาณ 2560

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ
ความทุกข์ยากเดือดร้อน
ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ประสบสาธารณะภัย

13 หมู่บ้าน

50,000
(2558: 50,000 )
(2559: 50,000 )
200,000
(2558:200,000 )
(2559:200,000 )
50,000
(2558: 50,000 )
(2559: 50,000 )
10,000
(2558: 10,000 )
(2559: 10,000 )

2564
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการทั้ง
13 หมู่บ้าน

คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

สานักงานปลัด

50,000

50,000

50,000

ดาเนินการทั้ง
13 หมู่บ้าน

ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ไร้ที่พักพิงมีที่อยู่อาศัย

สานักงานปลัด

200,000

200,000

200,000

ดาเนินการทั้ง
13 หมู่บ้าน

เพื่ออานวยความสะดวก
แก่ผู้พิการและทุกคนทุกวัย

สานักงานปลัด

50,000

50,000

50,000

จัดทาจานวน
1 ครั้ง

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนใน
ครอบครัว

สานักงานปลัด

10,000

10,000

10,000

ดาเนินการทั้ง
13 หมู่บ้าน

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้
ยากไร้ผู้ยากจน เด็ก สตรี
และคนชราได้รับการดูแล
เอาใจใส่ทาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการอบรมและสร้างเสริมสุขภาวะ
ทางเพศเด็กและเยาวชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจในด้านภาวะทางเพศและ
มีทักษะชีวิตที่ปลอดภัย

2

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิของ
ผู้บริโภค

เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค

3

โครงการหมู่บ้านนาร่องปลอดโรคพิษสุนัข
บ้า

4

โครงการฝึกอบรมอบรมและรณรงค์ให้
ความ
รู้แก่ประชาชนในการปูองกันและรักษา
โรคภัยต่าง ๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)
13 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กและเยาวชน
จานวน 13
หมู่บ้าน

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
ทางเพศและทักษะชีวิต

สานักงานปลัด

3 ครั้ง

30,000
(2558:30,000)
(2559:30,000)

30,000

30,000

30,000

ดาเนินการปีละ
1 ครั้ง

ราษฎรรับทราบสิทธิของ
ผู้บริโภค

สานักงานปลัด

เพื่อแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า

3 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ดาเนินการปีละ
1 ครั้ง

ชุมชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
พัฒนาสู่สังคมอาเซียน

สานักงานปลัด

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและรักษาโรคต่างๆ

3 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

ดาเนินการปีละ
1 ครั้ง

ประชาชนได้รับทราบ
เกี่ยวกับการปูองกันภัย
จากโรคต่างๆ

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
5 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีด
ไม่น้อยกว่า 80% ของ
100,000 100,000 100,000
วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
จานวนสุนัขและแมว
(2558 :100,000)
(2559: 100,000)
6

โครงการรณรงค์ปูองกันและกาจัดยุงลาย

เพื่อทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทา
ให้เกิดโรคระบาด

13 หมู่บ้าน

7

โครงการอุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข

13 หมู่บ้าน

8

สมทบสนับสนุนโครงการสปสช.

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี

1 กองทุน

150,000
(2558 :150,000)
(2559: 150,000)
195,000
(2558 :195,000)
(2559: 195,000)
200,000
(2558 :200,000)
(2559: 200,000)

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

100,000

สุนัขและแมว
ร้อยละ 80ได้รับ
การปูองกัน

ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบ้า

สานักงานปลัด

150,000

150,000

150,000

รณรงค์ปูองกัน
จานวน 13 หมู่

ประชาชนไม่เป็นโรค
ระบาดและไข้เลือดออก

สานักงานปลัด

195,000

195,000

195,000

อุดหนุน อสม.
จานวน 13 หมู่

งานสาธารณสุขมีการ
พัฒนาขึ้น

สานักงานปลัด

200,000

200,000

200,000

สมทบปีละ
1 ครั้ง

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
9 อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์ใน เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้นา
ปีละครั้ง
10,000
10,000
10,000
โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา
ไปจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
(2558 :10,000)
ธารณกุศล
(2559: 10,000)
10

โครงการรณรงค์ปูองกันเด็กจมน้า

เพื่อให้มีการเฝูาระวังอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากปัญหาเด็กจมน้า

13 หมู่บ้าน

30,000
(2558 :30,000)
(2559: 30,000)

30,000

30,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

10,000

ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง

30,000

สถิติเด็กจมน้า
ลดลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์มีรายได้เพียง
พอที่จะนาไปจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลในพื้นที่ทันที
ปัญหาเด็กจมน้าในตาบลแก
ใหญ่ลดลง

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
2564
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท) (บาท)
(บาท)
ของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

11

โครงการอบรมการนวดแผนไทย
เพื่อการ
รักษาโรค

เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูการแพทย์
แผนไทย

3 ครั้ง

50,000
(2558:100,000)
(2559:100,000)

50,000

50,000

50,000

ดาเนินการปีละ
1 ครั้ง

การแพทย์แผนไทยได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู

สานักงานปลัด

12

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
CCTV

เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม

ม.1-13

50,000

50,000

50,000

50,000

ติดตั้ง
จานวน 13 หมู่

หมู่บ้านและที่ทาการอบต.มีกล้องวงจร
ปิดสาหรับบันทึกเหตุการณ์

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1

โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาและการ
ออกกาลังกายในระดับหมู่บ้าน/ตาบล

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีมีการ
พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ

13 หมู่บ้าน

2

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ประชาชน ต้านยาเสพติด

เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและ
ห่างไกลยาเสพติด

3 ครั้ง

3

โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน
"แชลเลนจ์เดย์"

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสเล่นกีฬา

3 ครั้ง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
ส่งเสริม
จานวน 13
หมู่
ปีละ 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

400,000
(2558: 400,000)
(2559: 400,000)
20,000

400,000

400,000

400,000

20,000

20,000

20,000

จานวน
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง
ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงพัฒนาสู่
กีฬาอาชีพ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร

ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

1

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน

เพื่อให้ประชาชนและผู้นาหมู่บ้านใน
ตาบลแกใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน

ผู้นาชุมชน/ประชาชน
ในตาบลแกใหญ่
จานวน 78 คน

2

โครงการอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

13 หมู่บ้าน

3

โครงการปลูกปุาและรักษาปุา

เพื่ออนุรักษ์สภาพปุาให้สมบูรณ์เพิ่ม
ขนาดพื้นที่ปุาไม้

13 หมู่บ้าน

4

โครงการล้อมรั้วลวดหนามพื้นที่ปุากรง
(บริเวณติดโรงเรียนสุรินทร์ภักดี)

เพื่ออนุรักษ์สภาพปุาให้สมบูรณ์

1 แห่ง

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

50,000
(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)

50,000

50,000

50,000

จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม

50,000
(2558 : 50,000)
(2559 : 50,000)
50,000
(2558 : 260,000)
(2559 :260,0000)

50,000

50,000

50,000

มีอาสาสมัครใน
พื้นที่ 13 หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

ปลูกปุาทั้ง 13 หมู่

200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน 1 แห่ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ผู้นาหมู่บ้านและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน
อาสาสมัครมีความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ปุาไม้มีความอุดม
สมบูรณ์

สานักงานปลัด

พื้นที่ปุาไม่ถูกบุกรุก
ทาลาย

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
แผนงาน / โครงการ /
(ผลผลิต /
ที่
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
กิจกรรม
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการส่งเสริมการจัดทา
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียและส่ง
13 หมู่บ้าน
30,000
30,000
30,000
EM Ballบาบัดน้าเสีย
กลิ่นเหม็น
2

โครงการแก้ไขปัญหาน้าเสีย
ห้วยทัพพล

เพื่อแก้ไขปัญหาน้าเน่าเสียและส่ง
กลิ่นเหม็น

1 แห่ง

200,000
(2558: 200,000)
(2559: 200,000)

200,000

200,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

30,000

จานวน 13
หมู่บ้าน

ปริมาณน้าเน่าเสียลดลง

สานักงานปลัด

200,000

1 แห่ง

น้าในห้วยทัพพลได้รับการ
บาบัดประชาชนไม่เดือดร้อน

สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่
3

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและ
กาจัดของเสียอันตรายในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีการกาจัดขยะ

13 หมู่บ้าน

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)
50,000
(2558: 30,000)
(2559: 30,000)

2562
(บาท)
50,000

2563
(บาท)
50,000

2564
(บาท)
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินการ
13 หมู่บ้าน

ราษฎรมีสุขภาพ
แข็งแรง

สานักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่

แบบ ผ. 01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสาคัญทาง เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
13 หมู่บ้าน
65,000
65,000
65,000
ศาสนา
ต่าง ๆ ทางศาสนา
2

อุดหนุนศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ตาม
โครงการบรรพชาสามเณร

เพื่อสร้างผู้นาเยาวชนต้นแบบคนดี
ด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรม

3 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

65,000

13 หมู่บ้าน

กิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนาได้รับการอนุรักษ์ไว้

กองการศึกษา

10,000

ปีละ 1 ครั้ง

มีผู้นาเยาวชนต้นแบบคนดี
ด้านศีลธรรมและคุณธรรม

กองการศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
3 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้
3 ครั้ง
200,000
200,000
200,000
ประเพณี
แห่เทียนพรรษา
4 โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามไว้
3 ครั้ง
100,000
100,000
100,000
วันสงกรานต์
5 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
3 ครั้ง
150,000
150,000
150,000
ประเพณีวันลอยกระทง
(2558:150000)
(2559:150000)
6 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ เพื่อสรรเสริญและแสดงความ
6 ครั้ง
200,000
200,000
200,000
ชนมพรรษา และวันพ่อวันแม่
จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์,พ่อแม่
(2558:200,000)
(2559:200,000)
7 โครงการส่งเสริมการแสดงเรือมอันเร เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
3 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
ประเพณีพื้นบ้าน
8

โครงการจัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ถึง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

3 ครั้ง

60,000

60,000

60,000

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

200,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ได้รับการอนุรักษ์ไว้

กองการศึกษา

100,000

ปีละ 1 ครั้ง

กองการศึกษา

150,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประเพณีวันสงกรานต์ได้รับ
การอนุรักษ์ไว้
สร้างความสามัคคีกับ
ชุมชน

200,000

ปีละ 2 ครั้ง

มีโอกาสได้แสดงความ
จงรักภักดี

กองการศึกษา

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

กองการศึกษา

60,000

ปีละ 1 ครั้ง

มีการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน
มีโอกาสได้เรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมนานาชาติ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญา
13 หมู่บ้าน
65,000
65,000
65,000
65,000
ท้องถิ่น
ท้องถิ่น
(2558:65,000)
(2559:65,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน 13
หมู่บ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการพัฒนาสู่
มาตรฐานสากล

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
กองการศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและสมาชิก
คณะผู้บริหาร
150,000
150,000 150,000
สมาชิกสภาท้องถิ่น
สภาท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรมเพิ่ม
และ
(2558:150,000)
ประสิทธิภาพ
ส.อบต.
(2559:150,000)

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้บริหาร
และ ส.อบต.
ที่ได้รับการอบรม

ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สานักงานปลัด

กลุ่มเปูาหมายได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มและมี
แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญขึ้น
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
ประสบการณ์เพิ่มและมี
แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญขึ้น
ทีมงานกู้ชีพกู้ภัยและ
อาสาสมัครมีความรู้และ
ทักษะเพิ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขได้รับ
ความรู้และมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น

สานักงานปลัด

2

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงาน
พนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร,
พนักงาน,
พนักงานจ้าง

400,000
(2558:400000)
(2559:400000)

400,000

400,000

400,000

จานวนผู้บริหาร
พนักงาน
ที่ได้รับการพัฒนา

3

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลและผู้นาหมู่บ้าน

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาท้องถิ่น

ส.อบต./ผู้นา
หมู่บ้าน

300,000
(2558:300,000)
(2559:300,000

300,000

300,000

300,000

จานวน ส.อบต.
ผู้นาหมู่บ้าน
ที่เข้ารับการพัฒนา

4

โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับ
อัคคีภัย

เพื่อทบทวนความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน

3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1 ครั้ง

5

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อสร้าง
เสริมศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน

1 ครั้ง

20,000
(2558:20,000)
(2559:20,000)
200,000

200,000

200,000

200,000

จานวน 1 ครั้ง

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ

สานักงานปลัด

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
6

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)

เพื่อทบทวนและเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน

อปพร.จานวน
ไม่น้อยกว่า 130 คน

300,000
(2558:300,000)
(2559:300,000)

300,000

300,000

7

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทางานครู เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม
และบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานส่วนท้องถิ่น ในหลักสูตรเฉพาะตาแหน่ง

พนักงาน,พนักงาน
จ้าง

60,000
(2558:60,000)
(2559:60,000)

60,000

60,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ

จานวน อป อาสาสมัครฯมี
พร.
ความพร้อม
ที่เข้ารับการ ในการปฏิบัติงาน
อบรม
และเข้าใจ
ทบทวน
บทบาทของตน
60,000
จานวน
พนักงานได้รับ
พนักงาน
การพัฒนา
ที่ได้รับการ ศักยภาพในการ
อบรม
พัฒนา

สานักงานปลัด

2564
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
การศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
8 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
3 ครั้ง
30,000
30,000
30,000
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
องค์กร

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ

ปีละ 1
ครั้ง

องค์กรพัฒนาสู่การ
บริหาร
ตามหลักธรรมมาภิบาล

สานักงานปลัด

องค์กรพัฒนาสู่การ
บริหาร
ตามหลักธรรมมาภิบาล
มีการทาผิดเกี่ยวกับ
กฎหมาย
ลดลง
องค์กรพัฒนาสู่การ
บริหาร
ตามหลักธรรมมาภิบาล
องค์กรพัฒนาสู่การ
บริหาร
ตามหลักธรรมมาภิบาล

สานักงานปลัด

9

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
องค์กร

3 ครั้ง

20,000

20,000

20,000

20,000

ปีละ 1
ครั้ง

10

โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
ทั่วไป

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

3 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1
ครั้ง

11

โครงการฝึกอบรมการปลูกฝังค่านิยมในการเป็น
ข้าราชการที่ดี

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
องค์กร

3 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1
ครั้ง

12

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร ชีวิตเบิกบานการทางานเป็นสุข 5 ส.

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางานและ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

3 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

ปีละ 1
ครั้ง

สานักงานปลัด
สานักงานปลัด
สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
2561
2562
2563
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13
จัดหาวัสดุเพื่อการปฏิบัติงานได้แก่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วัสดุสานักงาน
500,000
500,000 500,000
วัสดุสานักงาน
ในการปฏิบัติงาน
จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ
จัดหาเครื่องทาน้าร้อน -น้าเย็น
จัดหาเครื่องทาน้าร้อน -น้าเย็น
ขนาด 2 ก๊อก
ขนาด 2 ก๊อก
จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดหาวัสดุก่อสร้าง
จัดหาวัสดุก่อสร้าง
จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดหาวัสดุการเกษตร
จัดหาวัสดุการเกษตร
จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย
จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย
จัดหาวัสดุกีฬา
จัดหาวัสดุกีฬา
จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์
จัดหาวัสดุสนาม
จัดหาวัสดุสนาม
จัดหาวัสดุการศึกษาจัดหาวัสดุเครื่อง
จัดหาวัสดุการศึกษา,จัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง
ดับเพลิง
จัดหาวัสดุสารวจ, จัดหาวัสดุดนตรี ,วัสดุอิ่นๆ
จัดหาวัสดุสารวจ ,จัดหาวัสดุดนตรี

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ความมีคุณภาพ
ที่ดีของวัสดุที่นา
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มีวัสดุพร้อมสาหรับ สานักงานปลัด
การปฏิบัติงาน
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
(ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
14 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการปฏิบัติงานได้แก่
เพื่อเพิ่ม
ครุภัณฑ์สานักงาน
2,800,000 2,800,000 2,800,000
ครุภัณฑ์สานักงาน
ประสิทธิภาพ
ครุภัณฑ์การศึกษา
ครุภัณฑ์การศึกษา
ในการปฏิบัติงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้แก่
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้แก่
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี ฯลฯ
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี ฯลฯ
- จัดซื้อรถกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน
- จัดซื้อรถกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดชุดเครน
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดชุดเครน
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูา
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูา
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
- จัดซื้อพัดลมโคจรติดตั้งกองคลัง
- จัดซื้อพัดลมโคจรติดตั้งกองคลัง
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
(มอก.353-2532)
(มอก.353-2532)
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
(มอก.353-2532)
(มอก.353-2532)
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
- จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานมือจับ
(มอก.353-2532)
(มอก.353-2532)
- จัดซื้อถังเก็บน้าพร้อมขาตั้งหรือก่อสร้างขาตั้ง
- จัดซื้อถังเก็บน้าพร้อมขาตั้งหรือก่อสร้าง

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
2,800,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ครุภัณฑ์มี
คุณภาพและ
มาตรฐานที่ดี

มีครุภัณฑ์
พร้อมสาหรับ
ปฏิบัติงาน

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.2 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
ที่

แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุเช่น
- จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟูา(เครื่องปั่นไฟ) ฯลฯ
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวได้แก่
- เครื่องกรองน้า ,ตู้เย็น ฯลฯ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
ครุภัณฑ์กีฬา
ครุภัณฑ์สารวจ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่
- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องพิมพ์
- จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล
- จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา

วัตถุประสงค์
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุเช่น
- จัดซื้อเครื่องกาเนิดไฟฟูา(เครื่องปั่นไฟ)
ฯลฯ
- จัดซื้อเครื่องสารองไฟฟูา

(ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /ขนาด /
ที่
แผนงาน /โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ปริมาณ ของ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการ)

2564
(บาท)

15

โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้

16

ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงในห้อง
ประชุม
อาคารเอนกประสงค์

เพื่อให้ระบบเครื่องเสียงในห้อง
ประชุมให้สามารถใช้ได้ปกติ

แบบ ผ. 01

13 หมู่บ้าน

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดทาแผนที่
ภาษี
จานวน 13
หมู่บ้าน
ปรับปรุง
จานวน
1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

มีข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี

กองคลัง

ระบบเครื่องเสียงในห้อง
ประชุมมีคุณภาพ

กองช่าง

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
13 หมู่บ้าน
30,000
30,000
30,000
มีส่วนร่วมทางการเมือง
เกี่ยวกับการเมือง
และสถานศึกษา
(2558:30,000)
(2559:30,000)

แบบ ผ. 01

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,000

ราษฎรในพื้นที่
จานวน 13 หมู่

ราษฎรมีความรู้เกี่ยวกับ
การเมืองมากขึ้น

สานักงานปลัด

2564
(บาท)

2

การจัดการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่าง เพื่อสรรหาผู้แทนประชาชน

13 หมู่บ้าน

100,000
(2558:100,000)
(2559:100,000)

100,000

100,000

100,000

จานวนผู้แทน
ประชาชน 13
หมู่

เกิดผลสาเร็จในการจัดการ
เลือกตั้ง

สานักงานปลัด

3

โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและ เพื่อกาหนดแนวทางการ
แผนชุมชน
พัฒนาท้องถิ่น

13 หมู่บ้าน

100,000

100,000

100,000

จานวนโครงการ
ในแผน

องค์กรมีแนวทางการบริหาร

สานักงานปลัด

4

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง
สุรินทร์

100,000
(2558:100,000)
(2559:100,000)
200,000
(2558:200,000)
(2559:200,000)

200,000

200,000

200,000

ปรับปรุงจานวน
1 ครั้ง

มีแผนผังโครงการเพื่อการ
พัฒนา

กองช่าง

เพื่อสารวจข้อมูลจัดทา
แผนผัง
แผนที่ นโยบายและโครงการ
รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป

1 ครั้ง

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 โครงการปกปูองสถาบันของชาติ
เพื่อปกปูองสถาบันของชาติ
3 ครั้ง
50,000
50,000
50,000
ให้มีความมั่นคง
(2558:50,000)
(2559:50,000)
2

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยมี
ความสมบูรณ์แบบ

3 ครั้ง

50,000
(2558:50,000)
(2559:50,000)

50,000

50,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

สถาบันของชาติไม่ถูก
ทาลาย

สานักงานปลัด

50,000

ปีละ 1 ครั้ง

ประชาธิปไตยมีความ
สมบูรณ์แบบ

สานักงานปลัด

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตาบลแกใหญ่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
6 แห่ง
100,000
100,000
100,000
ตามโครงการต่างๆ
นักเรียน
2

โครงการประชุมผู้ปกครอง

3

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม
สถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้ง
ให้อาคารสถานที่มีความ
ภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มั่นคงแข็งแรงและ
เหมาะสม
โครงการก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน
เพื่อให้นักเรียนมี
สาหรับเด็กปฐมวัย
สุขลักษณะและสุขนิสัยที่ดี

4
5

โครงการปรับปรุงพื้นที่เครื่องเล่นสนาม
เด็ก

เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กให้ครบทุกด้าน

4 ศูนย์
4 ศูนย์

1 แห่ง
ศพด.แกใหญ่
4 ศูนย์

8,000
(2558:8,000)
(2559:8,000)
500,000
(2558:500,000)
(2559:500,000)
50,000
(2558:50,000)
(2559:50,000)
80,000
(2558:80,000)
(2559:80,000)

แบบ ผ. 01

2564
(บาท)
100,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

อุดหนุนจานวน 6
แห่ง

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนใน
การพัฒนาด้านการศึกษา

กองการศึกษา

8,000

8,000

8,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับ
การบริหารศูนย์

กองการศึกษา

500,000

500,000

500,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
มั่นคงแข็งแรงและเหมาะ
สาหรับการเรียนการสอน

กองการศึกษา

50,000

50,000

50,000

ดาเนินการจานวน
1 แห่ง

นักเรียนมีสุขลักษณะและสุข
นิสัยที่ดี

กองการศึกษา

80,000

80,000

80,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

เด็กได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
6 โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
4 ศูนย์
40,000
40,000
40,000
ให้ครบทุกด้าน
(2558:40,000)
(2559:40,000)
7 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน
4 ศูนย์
2,500,000
360,000
360,000
พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบอบต.แก สถานที่เรียน
(2558:2,500,000)
ใหญ่
(2559:2,500,000)
8 โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้าบริเวณ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและ
ศพด.นาเกา
20,000
20,000
20,000
รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกา
เน่าเสีย
(2558:20,000)
(2559:20,000)
9 โครงการจ้างเหมาบุคลากร (พี่เลี้ยงเด็ก)ประจา เพื่อช่วยแบ่งภาระครูผู้ดูแลเด็ก
4 คน
450,000
450,000
450,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ครูผู้ดูแลเด็กได้จัดทาอกสาร
(2558:450,000)
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(2559:450,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

40,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
รอบด้าน

กอง
การศึกษา

360,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพียงพอ

กอง
การศึกษา

20,000

ดาเนินการจานวน
1 แห่ง

กอง
การศึกษา

450,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์ ๆ ละ1คน

ไม่เกิดปัญหาน้าท่วมขัง
และเน่าเสียก่อให้เกิด
โรคระบาด
เด็กได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงครูผู้ดูแลเด็กมี
เวลาทางานเอกสารได้
อย่างมีคุณภาพ

2564
(บาท)

กอง
การศึกษา

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
10 ติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตประจา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่
4 ศูนย์
120,000
120,000
120,000
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทันสมัยและพัฒนาวิชาการ
(2558:120,000)
(2559:120,000)
11 โครงการก่อสร้างเสาธงสาหรับเด็กปฐมวัย
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของ
3 แห่ง
30,000
30,000
30,000
ศพด.อบต./ศพด.แกใหญ่/นาเกา
เด็กให้มีระเบียบวินัย
(2558:30,000)
(2559:30,000)
12 โครงการการพัฒนาสื่อระดับปฐมวัยของศูนย์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสื่อเพื่อ
3 ครั้ง
5,000
80,000
80,000
พัฒนาเด็กเล็ก
เอื้ออานวยในการจัดกิจกรรม
4 ศูนย์
(2558:5,000)
การเรียนรู้
(2559:5,000)
13 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กแบบ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้งสี่
2 แห่ง
100,000
100,000
100,000
พลาสติกพร้อมสร้างโดมหลังคา
ด้าน
ศพด.แกใหญ่/นาเกา
(2558:100,000)
(2559:100,000)
14 กิจกรรมวันพ่อและวันแม่สาหรับศูนย์พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียน
ปีละ 2 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
เด็กเล็ก
ได้จัดกิจกรรมในวันพ่อและวัน
4 ศูนย์
(2558:20,000)
แม่
(2559:20,000)

แบบ ผ. 01

ตัวชี้วัด
(KPI)

2564
(บาท)
120,000 ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

สามารถจัดเตรียม
เอกสารการเรียนการ
สอนได้ทันสมัย
ผู้ดูแลเด็กและเด็กมี
การพัฒนาตนเอง

กองการศึกษา

กองการศึกษา

100,000 ดาเนินการจานวน
2 ศูนย์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสื่อ
ในการจัดการเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา
เด็กได้รับพัฒนาการ
อย่างสมบูรณ์

20,000 ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ครูและนักเรียนมีความ
กตัญญูต่อพ่อแม่

กองการศึกษา

30,000 ดาเนินการจานวน
3 ศูนย์
80,000 ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

กองการศึกษา

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

15

การจัดกิจกรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความ
สาคัญในวันสาคัญทางศาสนา

4 ศูนย์

20,000
(2558:20,000)
(2559:20,000)

20,000

20,000

20,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ผู้ดูแลเด็กนักเรียนและมี
ผู้ปกครองมีโอกาสร่วม
กิจกรรมทางศาสนา

กองการศึกษา

16

จัดหายาสามัญประจาศูนย์

เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ปูองกันและดูแลรักษาอาการ
ปุวยเบื้องต้น

4 ศูนย์

12,000
(2558:12,000)
(2559:12,000)

12,000

12,000

12,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

สามารถดูแลรักษา
อาการเจ็บปุวยเบื้องต้น
ได้

กองการศึกษา

17

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้บทบาท
ของครูและความสาคัญของ
ครู

4 ศูนย์

20,000
(2558:4,000)
(2559:4,000)

20,000

20,000

20,000

ดาเนินการจานวน
4 ศูนย์

ผู้สอนและผู้เรียนรับรู้ถึง
ความสาคัญของครู

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
8.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
เป้าหมาย
(ผลผลิต /
2561
2562
2563
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
18 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อให้เด็กมีความรู้คู่
3 ครั้ง
150,000
150,000
150,000
คุณธรรมกล้าคิด กล้า
(2558:150,000)
แสดงออก
(2559:150,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

150,000

จัดกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง

เด็กมีโอกาสในการ
แสดงออก

กองการศึกษา

2564
(บาท)

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ

19

อุดหนุน โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็ก
นักเรียน

5 โรงเรียน
4 ศพด.

2,700,000
(2558:2,700,000)
(2559:2,700,000)

2,700,000

2,700,000

2,700,000

จานวน 5 โรงเรียน
4 ศพด.

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

20

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันโรงเรียน

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
ของเด็ก
นักเรียน

5 โรงเรียน
4 ศพด.

2,700,000
(2558:2,700,000)
(2559:2,700,000)

2,700,000

2,700,000

2,700,000

จานวน 5 โรงเรียน
4 ศพด.

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

แบบ ผ. 01

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
9.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /
ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000

ปรับปรุงไม่น้อย
กว่า1 แห่ง

มีแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่

สานักงานปลัด

50,000

50,000

ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพื่อการครองชีพ
เพิ่มขึ้น

สานักงานปลัด

100,000

100,000

จานวน 1 แห่ง

ประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพื่อการครองชีพ
เพิ่มขึ้น

สานักงานปลัด

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

1

ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
เพื่อพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่างถาวร

เพื่อปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยว

1 แห่ง

100,000
(2558:100000)
(2559:100000)

100,000

100,000

2

สนับสนุนกิจการที่ก่อให้เกิดรายได้
จากแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการสร้างงานสร้างรายได้
จากการจัดตั้งแหล่งท่องเที่ยว

3 ครั้ง

50,000
(2558:50,000)
(2559:50,000)

50,000

3

โครงการก่อสร้างและจัดตั้งศูนย์แสดง
และจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าใน
ชุมชนสาหรับจาหน่ายให้นัก
ท่องเที่ยว

100,000
(2558:100,000)
(2559:100,000)

100,000

1 แห่ง

หน่วยงาน
ผู้รับผิด
ชอบ

ตัวชี้วัด
(KPI)

2563
(บาท)

ที่

2564
(บาท)

แบบ ผ. 01
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
9.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการ
เพื่อพัฒนาแหล่งทรัพยากร
13 แห่ง
150,000
150,000
150,000
150,000
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติเป็นสถานที่
(2558:150,000)
ท่องเที่ยว
(2559:150,000)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สนับสนุนการจัด
จานวน 13 แห่ง

มีสถานที่ท่องเที่ยวใน
พื้นที่

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
1.1 แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
5 โรงเรียน
4 ศพด.

ที่

โครงการ

1

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
นักเรียน

2

อุดหนุนโครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันโรงเรียน

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการของเด็ก
นักเรียน

5 โรงเรียน
4 ศพด.

3

อุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ตาบลแก
ใหญ่ตามโครงการต่างๆ

เพื่อสนับสนุน
การศึกษานักเรียน

6 แห่ง

รวม

3 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

2561

2562

2563

2564

2,700,000
(2558:2,700,000)
(2559:2,700,000)

2,700,000

2,700,000

2,700,000

จานวน 5
โรงเรียน
4 ศพด.

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

5 โรงเรียน
4 ศพด.

2,700,000
(2558:2,700,000)
(2559:2,700,000)

2,700,000

2,700,000

2,700,000

จานวน 5
โรงเรียน
4 ศพด.

นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง

กองการศึกษา

5 โรงเรียน
4 ศพด.

100,000

100,000

100,000

100,000

อุดหนุนจานวน
6 แห่ง

โรงเรียนได้รับการ
สนับสนุนในการพัฒนา
ด้านการศึกษา

กองการศึกษา

5 โรงเรียน

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.1 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 อุดหนุนสานักงานเหล่ากาชาด จ. เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้
ปีละครั้ง
10,000
10,000 10,000
10,000
สุรินทร์ในโครงการจัดหารายได้เพื่อ นาไปจัดกิจกรรมสาธารณกุศล
(2558 :10,000)
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล
(2559: 10,000)

รวม

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)
ดาเนินการ
ปีละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร์มีรายได้เพียง
พอที่จะนาไปจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลในพื้นที่ทันที

หน่วยงา
น
ผู้รับผิด
ชอบ
สานักงา
นปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
สานักงาน
เหล่ากาชาด
อาเภอเมือง
สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 อุดหนุนศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ตาม เพื่อสร้างผู้นาเยาวชน
3 ครั้ง
10,000
10,000
10,000
10,000
โครงการบรรพชาสามเณร
ต้นแบบคนดีด้านศีลธรรมที่
มีคุณธรรม
รวม

1 โครงการ

10,000

10,000

10,000

10,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ปีละ 1 ครั้ง มีผู้นาเยาวชนต้นแบบ
คนดีด้านศีลธรรม
และคุณธรรม

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ
กองการศึกษา

หน่วย
งานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
ศูนย์อบรม
เยาวชน
สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
4.1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ตาม
เพื่อดาเนินการปูองกันและ
3 ครั้ง
20,000
20,000
20,000
20,000
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติด
(2558: 20,000 )
และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อาเภอเมือง
(2559: 20,000 )
สุรินทร์
2

อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ตาม
โครงการเยาวชนคนดีศรีสุรินทร์

3

อุดหนุนที่ว่าการอาเภอเมืองสุรินทร์ ตาม
โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา

รวม

3 โครงการ

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่อาเภอ
เมืองสุรินทร์
เพื่อให้สถานศึกษาปลอดภัย
จากยาเสพติด

3 ครั้ง
3 ครั้ง

20,000
(2558: 20,000 )
(2559: 20,000 )
5,000
(2558: 5,000 )
(2559: 5,000 )
45,000

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

ปัญหายาเสพติด
ได้รับการปูองกัน
และแก้ไขทาให้มี
ปัญหาลดลงถึงไม่
มีปัญหา
ปัญหายาเสพติด
ได้รับการปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ได้รับการปูองกัน
และแก้ไข

20,000

20,000

20,000

อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

5,000

5,000

5,000

อุดหนุนจานวน
ปีละ 1 ครั้ง

45,000

45,000

45,000

หน่วย
งาน
ผู้รับผิด
ชอบ
สานักงานปลัด

หน่วย
งานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

สานักงานปลัด

อาเภอเมือง
สุรินทร์

สานักงานปลัด

อาเภอเมือง
สุรินทร์

อาเภอเมือง
สุรินทร์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
สาหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมอยู่ดีมีสุข
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิต /
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
2561
2562
2563
2564
ขนาด /ปริมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ของโครงการ)
1 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตาม
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและ 13 หมู่บ้าน ๆ ละ
520,000 520,000 520,000
520,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครอง
การดาเนินงานของ
40,000 บาท
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน
2

3

รวม

อุดหนุนสมาคมคนตาบอดและคนพิการเมือง
สุรินทร์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพการทา
พิมเสนน้า และถุงผ้าการบูรหอมสาหรับคนพิการ
และผู้ดูแลและโครงการการสัมมนาเพื่อจัดระบบ
การเข้าถึงสิทธิคนพิการ
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ 1-13
ตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการ
3 โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้คนพิการ
สามารถสร้างงานสร้าง
อาชีพได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

3 ครั้ง

13 หมู่บ้าน

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

10,000
(2558:10,000)
(2559:10,000)

10,000

10,000

10,000

อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

390,000

390,000

390,000

390,000

อุดหนุน
ปีละ 1 ครั้ง

920,000

920,000

920,000

920,000

หน่วยงาน
ผู้รับผิด ชอบ

หน่วย
งานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

คณะกรรมการ
หมู่บ้านสามารถจัด
กิจกรรมและ
ดาเนินการพัฒนา
หมู่บ้านได้
คนพิการมีอาชีพและ
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้

สานักงาน
ปลัด

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

สานักงาน
ปลัด

สมาคมคนตา
บอดและพิการ
เมืองสุรินทร์

คณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพ
ในการทางาน

สานักงาน
ปลัด

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 03
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน การอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต /ขนาด /
2561
2562
2563
2564
ปริมาณของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายบ้านละเอาะ จาก
บ้านแกน้อย ถึงบ้านตาเตน

2

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก
สะพานข้ามคลองชลประทานบ้านแก
น้อยถึงวัดสามัคคีตาบลท่าสว่าง
พร้อมไหล่ทางและวางท่อระบายน้า

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว
เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ต่อผู้สัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง และขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว

จานวน 1 สาย ขนาด
ถนน กว้าง 8 เมตร ยาว
3,500 เมตร หนา 0.15
เมตร

10,500,000

10,500,000

10,500,000

10,500,000

จำนวน 1 สาย ขนาด
ถนน กว้าง 8 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา 0.10
เมตร

6,900,000

6,900,000

6,900,000

6,900,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ความยาว
1.ราษฎรสัญจรไปมา
ถนนไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัยจาก
3,500 เมตร
อุบัติเหตุ
2.ร้อยละ
2.ประชาชนได้ใช้ขนส่งพืช
อุบัติเหตุลดลง
ผลผลิตทางการเกษตร
1.ความยาว
1.ราษฎรสัญจรไปมา
ถนนไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัยจาก
3,000 เมตร
อุบัติเหตุ
2.ร้อยละ
2.ประชาชนได้ใช้ขนส่งพืช
อุบัติเหตุลดลง
ผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
กองช่าง อบต.แก
ใหญ่/
อบจ./ทางหลวง
ชนบท
กองช่าง อบต.แก
ใหญ่/
อบจ./ทางหลวง
ชนบท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน การอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ)

3

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจาก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
บ่อบาบัดน้าเสียบ้านแกใหญ่ถึงบ้าน สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
จะแกโกนตาบลท่านสว่าง
แข็งแรง และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างรวดเร็ว

จำนวน 1 สาย ขนาดถนน
กว้าง 8 เมตร ยาว 4,000
เมตร หนา 0.10 เมตร

4

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางบ้าน
จบกงามจากบ้านนายจักรกฤษณ
พิศโสระ ถึงวัดหนองตะครอง
ตาบลบ้านแร่

จำนวน 1 สาย ขนาดถนน
กว้าง 8 เมตร ยาว 2,500
เมตร หนา 0.10 เมตร

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
แข็งแรง และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างรวดเร็ว

งบประมาณและทีผ่ ่านมา
2561
(บาท)
8,000,000

2562
(บาท)
8,000,000

2563
(บาท)
8,000,000

2564
(บาท)
8,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

แบบ ผ. 03

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก

1.ความยาว
1.ราษฎรสัญจรไปมา
ถนนไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
4,000 เมตร
จากอุบตั ิเหตุ
2.ร้อยละ
2.ประชาชนได้ใช้
อุบัติเหตุลดลง ขนส่งพืชผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง อบต.แก
ใหญ่/
อบจ./ทางหลวง
ชนบท

1.ความยาว
1.ราษฎรสัญจรไปมา
ถนนไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
2,500 เมตร
จากอุบตั ิเหตุ
2.ร้อยละ
2.ประชาชนได้ใช้
อุบัติเหตุลดลง ขนส่งพืชผลผลิตทาง
การเกษตร

กองช่าง อบต.แก
ใหญ่/
อบจ./ทางหลวง
ชนบท

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 - 2564 )
สาหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงาน การอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและทีผ่ ่านมา
เป้าหมาย
ที่
แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิต /ขนาด /ปริมาณ
2561
2562
2563
2564
ของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5

รวม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยต่อผู้
จากสี่แยกบ้านจบกงาม ถึงสี่แยก สัญจรไปมาสภาพถนนมีความมั่นคง
โคกอาโพน (โกดังนายสมาน)
แข็งแรง และขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่างรวดเร็ว

จานวน 5 โครงการ

จำนวน 1 สาย ขนาดถนน
กว้าง 8 เมตร ยาว 2,000
เมตร หนา 0.10 เมตร

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

50,400,000

50,400,000

50,400,000

50,400,000

แบบ ผ. 03

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ความยาว
1.ราษฎรสัญจรไปมา
ถนนไม่น้อยกว่า สะดวกและปลอดภัย
2,000 เมตร
จากอุบตั ิเหตุ
2.ร้อยละ
2.ประชาชนได้ใช้
อุบัติเหตุลดลง ขนส่งพืชผลผลิตทาง
การเกษตร

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
กองช่าง อบต.แก
ใหญ่/
อบจ./ทางหลวง
ชนบท

แบบ ผ. 08
บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

1

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟูมเอกสาร 40 ช่อง
สาหรับงานสานักงาน

2

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสาหรับ
งานสานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 40 ช่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้นๆ 10 ช่อง
2) มีล้อเลื่อน
3) ได้รับมาตรฐาน มอก.
ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้
3) ในตู้มีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการ
4) มีล้อเลื่อน
5) ได้รับมาตรฐาน มอก.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
6,000

2562
6,000

2563
6,000

2564
6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

3

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
สานักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟูมเอกสาร 2 บาน
พับ สาหรับงาน
สานักงาน

4

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟูา
และวิทยุ

เพื่อจัดหาเครื่องขยาย
เสียง แบบลากจูง
สาหรับใช้ในงาน
เทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร 2 บานพับ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น
2) มี 2 ปานพับ
3) มีล้อเลื่อน
4) ได้รับมาตรฐาน มอก.
เครื่องขยายเสียง แบบลากจูง จานวน 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาดลาโพงไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
2) กาลังขับไม่น้อยกว่า 250 วัตต์
3) ไมค์ลอย ๒ ตัว
4) มี USB/SD เล่น MP๓/FM พร้อมรีโมทคอนโทรล
5) สามารถบันทึกเสียงได้
6) มีล้อลากพร้อมมือจับง่ายในการเคลื่อนย้าย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
6,000

2562
6,000

2563
6,000

2564
6,000

-

8,000

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

5

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

6

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

7

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานสานักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อจัดหาเครื่องสารอง เครื่องสารองไฟฟูา ขนาด 1 KVA
ไฟฟูาสาหรับงาน
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
สานักงาน
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดา (30 หน้า/
เลเซอร์/ชนิดขาวดา
นาที)
led ขาวดา (30 หน้า/ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
นาที)สาหรับงาน
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แบบ ผ. 08

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก

2561
16,000

2562
-

2563
-

2564
-

6,100

-

14,000

15,000

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

7,900

-

-

-

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ที่

แผนงาน

หมวด

8

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ครุภัณฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

ครุภัณฑ์
เพื่อจัดหายานพาหนะ
ยานพาหนะและ และขนส่งในการ
ขนส่ง
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี ฯลฯ
- จัดซื้อรถกระเช้า 4 ล้อติดชุดเครน
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดชุดเครน
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟูา
- จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ

แบบ ผ. 08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
1,000,000

2562
1,000,000

2563
1,000,000

2564
1,000,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 )
องค์การบริหารส่วนตาบลแกใหญ่
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

แผนงาน

หมวด

1

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ์

ประเภท
ครุภัณฑ์
ดับเพลิง

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง
สาหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ชุดดับเพลิง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เป็นชุดดับเพลิง
2) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกันน้าระบาย
อากาศและฉนวนกันความร้อน ซับในสามารถถอดออก
จากกันได้ ประกอบด้วยตัวเสื้อ และกางเกง ติดแถบ
สะท้อนแสง มีกระเปุาด้านหน้าที่ตัวเสื้อ
3) มีถึงมือกันความร้อน
4) มีหมวกที่มีกระจกหน้า มาพร้อมผ้าคลุมต้นคอ
ด้านหลัง
5) มีรองเท้าที่มีลักษณะดังนี้
- ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์
- แผ่นฉนวนกันความร้อน
- พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น
- พื้นส้นชนิดกันลื่น
- มีหูจับ
- แผ่นยางกันกระแทก
6) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะหนา
สองชั้น เย็บติดเป็นชั้นเดียว
รวม

แบบ ผ. 08

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
-

2562
-

2563
100,000

2564
-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา

ส่วนที่ 5

การติดตามและ
ประเมินผล

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการ ประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการ ประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม
2559 เรื่อง แนวทางและหลัก เกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2559
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบล ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0810 .2/ว 4830 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(
2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพ
ในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

