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ส่วนที่  1   
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

1.ด้านศักยภาพ 
1.1 ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอ าเภอเนินสง่า   
ระยะห่างจากอ าเภอเนินสง่า  2  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง     ดังนี้ 

ทิศเหนือจด  ต าบลกะฮาด  อ าเภอเนินสง่า       จังหวัดชัยภูมิ 
ทิศใต้จด   กิ่งอ าเภอพระทองค า            จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออกจด  ต าบลช่อระกา  อ าเภอบ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตกจด  ต าบลหนองฉิม  อ าเภอเนินสง่า      จังหวัดชัยภูม ิ

   เนื้อที่ 
เนื้อที่ทั้งหมดของต าบลตาเนินมีประมาณ  35,903  ไร่  หรือประมาณ  57.4448 ตาราง

กิโลเมตร (625 ไร่ เท่ากับ 1 ตารางกิโลเมตร)  
1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้ง

แร้ง  แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 
39.9 องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่
อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2  สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับ
เดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1 – 2  สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศ
เย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

1.3 ภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลตาเนิน  เป็นที่สูงทางด้านทิศใต้  ระดับความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลประมาณ  230  เมตร  และระหว่างกลางของต าบลระดับความสูงประมาณ  220  เมตร  ลาด
ต่ าลงมาทางด้านทิศเหนือระดับความสูงประมาณ  200  เมตร  และเป็นลูกคลื่นตอนตื้นสลับเพียงบางส่วน  มี
แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ  คือ  บึงละหานลูกนก  อยู่ทางตอนเหนือของต าบล ตาเนินไหลจากทางตอนใต้มา
ทางด้านทิศเหนือของต าบล  มีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  คือ  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2180  ตัดผ่านตอน
เหนือของของต าบล  และมีทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตัดผ่านตอนกลางของต าบลในแนวออก-ตก  
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1.4  ลักษณะของดิน 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  เป็นดินปนทราย   มีดินเหนียวเป็นบางส่วน พ้ืนที่เหมาะสมส าหรับ

การปลูกข้าวและพืชไร่  โดยดูลักษณะโครงสร้างของดิน  และความสมบูรณ์ของดิน 
1.5   ลักษณะของแหล่งน้ า 

1. บึงละหานลูกนก ตั้งอยู่บ้านโนนไร่  หมู่ที่ 3 ต.ตาเนิน  มีเนื้อที่  3,500  ไร่ 
2. บึงตาเนิน  เป็นบึงขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ระหว่าง 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1,5,10,11,12 มีเนื้อที่ 80 

ไร่ 
3. ชลประทานหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม  หมู่ที ่ 6  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 180 ไร่ 
4. บึงปืด  ตั้งอยู่บ้านบึงสง่า  หมู่ที ่ 11  ต.ตาเนิน มีเนื้อที่ 112  ไร่ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตต าบลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

     จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  14  หมู่บ้าน  ได้แก่  
หมู่ที ่ 1  บ้านตาเนิน        ชื่อ นายทวีศักดิ์  ครองตาเนิน     ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน      
หมู่ที่  2  บ้านหนองขาม    ชื่อ นายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง  ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  3  บ้านโนนไร่         ชื่อ นายณรงค์ โพธิ์นอก         ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน    
หมู่ที่  4  บ้านหนองโพธิ์    ชื่อ นายส าเริง  ศรีวงษ์          ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  5  บ้านหัวบึง         ชื่อ นายฐิติพงษ์  เหิมขุนทด     ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  6  บ้านหนองแขม    ชื่อ นายสังคมหวังเลี้ยงกลาง      ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  7  บ้านโนนคูณ       ชื่อ นายพงศ์สิริ  ออสันเทียะ        ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8  บ้านโกรกกุลา     ชื่อ นายชูชาติ  หวังกล่อมกลาง  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9  บ้านสามหลักพัฒนา  ชื่อ นายประจักษ์  แก่กลาง          ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านเนินทอง           ชื่อ นายบุญเหลือ เปียกสันเทียะ    ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  11  บ้านบึงสง่า             ชื่อ นายชิน    นามก่ิง       ต าแหน่ง   ก านันต าบลตาเนิน 
หมู่ที่  12  บ้านเนินสมบูรณ์    ชื่อ นายบัวลี  เรืองสุวรรณ         ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  13  บ้านราชภูมิ          ชื่อ นายบ ารุง     ยิ่งสันเทียะ        ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  14  บ้านเนินเพชร        ชื่อ นายธีรพล     กิ่งนอก            ต าแหน่ง  ผู้ใหญ่บ้าน 

 

มีจ านวนพื้นที่ตามล าดับหมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  มีพ้ืนที่  1,226    ไร่ 
หมู่ที่  2  มีพ้ืนที่  3,153    ไร่ 
หมู่ที่  3  มีพ้ืนที่  2,730    ไร่ 
หมู่ที่  4  มีพ้ืนที่   2,560    ไร่ 
หมู่ที่  5  มีพ้ืนที่  2,050    ไร่ 
หมู่ที่  6  มีพ้ืนที่  4,580    ไร่ 
หมู่ที่  7  มีพ้ืนที่   2,038    ไร่ 
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หมู่ที่  8  มีพ้ืนที่  2,015     ไร่ 
หมู่ที่  9  มีพ้ืนที่  5,130     ไร่ 
หมู่ที่ 10  มีพ้ืนที่  1,956     ไร่ 
หมู่ที่ 11  มีพ้ืนที่  2,649     ไร่ 
หมู่ที่ 12  มีพ้ืนที่  2,040     ไร่ 
หมู่ที่ 13  มีพ้ืนที่  2,500     ไร่ 
หมู่ที่ 14         มีพ้ืนที่            1,276       ไร่ 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
  มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  จ านวน  1  เขตการ
เลือกตั้ง  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  14  เขตการเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตต าบลตาเนินส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน
เขตต าบลตาเนินยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล   เสนอแนะใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่าง  เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2556)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  4,994    คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 4,953     คน 
3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

- ข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์ประชากรทั้งสิ้น ณ  วันที่  29  พฤษภาคม   2562   จ านวน  
6,763 คน   แยกเป็น ชาย    3,377   คน       หญิง  3,386   คน 
  - ข้อมูล จปฐ. ปี 2562  จ านวน 5,623 คน 

  แยกเป็น ชาย    2,784   คน          หญิง  2,839   คน  รวม  5,623  คน 
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ข้อมูลประชากร 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน 
เปรียบเทียบจ านวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์/จปฐ. 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

๑ ตาเนิน 276 192 287 210 563 402 204 132 

๒ หนองขาม 287 246 287 234 574 480 154 139 

๓ โนนไร่ 170 119 175 133 345 252 83 78 

๔ หนองโพธิ์ 210 182 211 202 421 384 102 92 

๕ หัวบึง 348 273 345 274 693 547 191 166 

๖ หนองแขม 253 227 254 223 507 450 146 135 

๗ โนนคูณ 189 178 190 175 379 353 115 114 

๘ โกรกกุลา 334 293 340 306 674 599 224 173 

๙ สามหลักพัฒนา 252 179 250 168 502 367 155 133 

๑๐ เนินทอง 254 237 247 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               501 468 195 139 

๑๑ บึงสง่า 243 199 265 208 508 407 162 134 

๑๒ เนินสมบูรณ์ 257 174 223 166 480 340 136 111 

๑๓ ราชภูม ิ 82 74 73 76 157 150 51 46 

๑๔ เนินเพชร 222 311 237 213 459 424 165 126 

รวม 3,377 2,784 3,386 2,839 6,763 5,623 2,083 1,718 

ที่มา   : ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์  อ าเภอเนินสง่า  ณ  วันที่  29  พฤษภาคม    2562 
: ฐานข้อมูล จปฐ.  ปี 2562 
 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 หญิง ชาย หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 604 599 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,657 1,683 อายุ 18-60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 526 557 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,784 คน 2,839 คน ทั้งสิ้น 5,623  คน 

4.  สภาพทางสังคม    
4.1  การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา                      5      แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                          3      แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง 
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4.2  สาธารณสุข 
สถานีอนามัยประจ าต าบล/หมู่บ้าน       2     แห่ง 

สถานพยาบาลเอกชน                3      แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                 1     แห่ง 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  100 
4.3  อาชญากรรม 

  ต าบลตาเนินไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วม
ทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี 
งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุ
ทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลาย
ฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้     

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านของต าบลตาเนิน  พบว่าในเขตต าบลตาเนินมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่

เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
5. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
6.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน      
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5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนกรมทางหลวงจังหวัดหมายเลข  2180  ตัดผ่านตอนเหนือของต าบล  และมี 
ทางรถไฟกรุงเทพฯ – หนองคาย  ตัดผ่านตอนกลางของต าบลในแนวออก – ตก   

5.2  การไฟฟ้า (ชัยภูมิ)   
จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า (ท่ีไฟฟ้าเข้าถึง) จ านวน 14  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ 

ใช้ไฟฟ้า  ประมาณ  1,639 ครัวเรือน 
5.3  การประปา 

จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ประปา   จ านวน 14  หมู่บ้าน  จ านวนประชากรที่ประปา   
ประมาณ  1,639 ครัวเรือน  

5.4  โทรศัพท์ 
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 14  ตู้ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
มีที่ท าการไปรษณีย์  (เอกชน)  จ านวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  08.00 – 16.00 น.  ใน 

วันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 

       การประกอบอาชีพหลักของประชากรทั้งต าบล คือ  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ  อาชีพรับจ้าง  และค้าขาย   

6.2  การประมง 
(ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

 6.3  การปศุสัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   
 6.4  การบริการ 

ร้านอาหาร  1   แห่ง 
รีสอร์ท   1  แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
  สวนน้ าแม่ฟ้าเนินสง่า   

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตต าบลตาเนินไม่แหล่งอุตสาหกรรม   

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
ปั้มน้ ามันหัวจ่าย           6   แห่ง 
ปั้มหลอด                  13   แห่ง 

 โรงสี          11   แห่ง 
  ตลาดสด  1   แห่ง 
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 6.8 แรงงาน 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลตาเนิน  จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก  เช่น ท าไร่  
ท านา  ท าสวน เป็นต้น  ซึ่งท าให้ประชากรมีรายได้ไม่เพียงพอในการด ารงชีพ  จึงท าให้ประชากรบางส่วน ไป
รับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่   เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ
จ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตต าบลตาเนินส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธ  

     วัด      7    แห่ง         
       ส านักสงฆ์ 2    แห่ง 
   ศาลตาปู่   1    แห่ง 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่      
-  ประเพณีวันสงกรานต์    
-  ประเพณีลอยกระทง    
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา  
-  ประเพณีก่อเจดีย์ทราย 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญัญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ประชากรในเขตต าบลจะพูดภาษาโคราชและภาษาอีสาน  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้น
กก  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   และผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม  ซึ่งเป็นสินค้า  OTOP  ประจ าต าบลตาเนิน  
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ า  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแม่น้ าชี (อยู่นอกเขต) ซึ่ง
จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้
พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.2 ป่าไม้  ในเขตต าบลไม่มีป่าไม้ 
8.3 ภูเขา  ในเขตต าบลไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ ของต าบลส่วนมากเป็น พ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  
และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
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แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนินได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่าง  ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ 
9. อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
             -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
        1. สถานการณ์  แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ 
         ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติ  ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่  ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยู่ในระดับต่่า  คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแกป้ัญหาด้านความยากจนและความ
เหลื่อมล้่า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่าง
ที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็น
ส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาด ความต่อเนื่องและ
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก่าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่ม
ภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง  เศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและ
ครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
         2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

       แม้ว่าประเทศไทยจะมีต่าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น 
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท่าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส่าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน่าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน  

       นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ่านาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ่านาจ  หรือเกิดการย้ายขั้วอ่านาจทางเศรษฐกิจ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการก่าหนดกฎระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น่าไปสู่ความเชื่อมโยง
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ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ  รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท่าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส่าคัญที่จ่าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้า
และการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและ
สร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ   

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน่าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส่าคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท่าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ่านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท่าใหก้ารเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิน่มีความสะดวก
มากขึ้น และเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะท่าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท่างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ 
การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงาน
ทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท่าให้การแย่งชิงแรงงานมี
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท่าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทสังคมไทย  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ่าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้่า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตอ้งการของมนุษย์ไดอ้ย่างมีประสิทธภิาพ  อย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท่าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส่าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส่าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
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สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ท่ี
ส่าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน่าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกดิความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมติ ิทั้งในสว่นของ 
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลติและบริการใหม่ ๆ ความมัน่คงของประเทศอนัเกิดจากภัยคุกคามและ 
ความเสี่ยงด้านอืน่ ๆ ที่ซับซอ้นขึน้ อาชญากรรมไซเบอร ์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเปน็เครื่องมือ 
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรแีละรวดเร็วของผู้คน เงินทนุ ขอ้มูลข่าวสาร องค์ความรู ้เทคโนโลยีและสินคา้และ
บริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไ์ดย้ากการเกดิขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบตัิใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสขุในประเทศมีความส่าคัญมากขึน้ อาจ
น่าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้า่ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได ้หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรบัผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกดิขึน้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึง
เทคโนโลย ีโครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหมม่รีะดบัความแตกตา่งกนัระหว่างกลุม่ประชากรต่าง ๆ 
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดงักลา่วจะสง่ผลต่อทัง้การจ้างงานและอาชีพที่จะมี
รูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสงูเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจ
หายไปจากตลาดงานในปัจจบุันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดว้ยระบบอตัโนมตัิโดยเฉพาะอาชีพทีต่้องการ
ทักษะระดบัต่่า ก่อให้เกดิความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคณุภาพชีวิตของประชาชนทีป่รับตัวไม่ทนัหรอืขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยคุสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวตัน์ที่จะท่าให้เกิดการพัฒนาขยายความ
เป็นเมือง วิถีชีวติที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความ
แปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดงักล่าวจะสง่ผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้า่ของ
ประเทศมีความซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น 

จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ 
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศ 
อย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ่าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้าน
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่เป็นการด่าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดย
ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด่าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกตกิาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความส่าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
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เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้่า และน่าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี ้ประเทศไทยต้องให้ความส่าคญักับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ 
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด่าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก่าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชดัเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ่านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต่าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส่าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ่าเป็นต้องสร้างความ
พร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง  ๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ่าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ 
จ่าเป็นต้องค่านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ 
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด่าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ่าเป็นต้องก่าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในดา้นต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อย  
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอด
ไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน่าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษ
ต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด่าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

2.3 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด่ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
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ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น่าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกก่าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด่ารงชีวิต มีการออมส่าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้่า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้่าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส่าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส่าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท่าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส่าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
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3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี 

ความม่ันคงม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ่าเป็นต้องก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท่าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับ
การพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ส่าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้
เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค่านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์  สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” 
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่
ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ 
ส่าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการ
พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ  ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก        
ธรรมาภิบาล  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3)  
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
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1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (4) 
การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่ส่าคัญ  

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล 

 
3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การ
เสริมสร้างและธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  เพ่ือให้กลไกส่าคัญต่าง ๆ 
ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การ
พัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม 
อย่างเป็นรูปธรรม (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (3) การ
พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
บนพ้ืนฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพ่ือ
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ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีต
และปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการ
จ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ การกินดีอยู่ดี 
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้่าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (3) การลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ (4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  

1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า  
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ 
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์ (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของ
ประเทศ  

3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางท่ีส่าคัญ 
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้่า และ (5) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้าน 
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที ่
มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  โดย   
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (4) สร้าง
โอกาสเข้าถึงข้อมูล และ (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

2.3.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
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ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ 
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็ง 
ในสถาบันทางศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคน
ในสังคม และ (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเนน้การพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย  
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษท่ี 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (5) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลก (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  และ (7) การสร้างระบบ
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุ 
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ (3) 
การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้กับประเทศ  

5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  
โดย (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ด ีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย  
(1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะ
นอกห้องเรียน และ (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
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๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1)  
การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก่าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนา
บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา  
   2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเสมอภาคทางสังคม   มี
เป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญที่ให้ความส่าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม  การ
กระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม 
และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่ม 
ประชากร (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (3) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  

1. การลดความเหลื่อมล้้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (4) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท่างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
(6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (8) 
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนา 
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก่าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก่าลังแรงงานในพ้ืนที่  

3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี 
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคม
และวัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล  

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการ 
ตนเอง โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) 
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สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมชน  

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   มี 
เป้าหมายการพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส่าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืน
เพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) สภาพ แวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (3) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน 
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขัน (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก่าเนิด (3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (4) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (1) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจ 
ฐานชีวภาพทางทะเล (2) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (3) ฟ้ืนฟูชายหาด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม และ (4) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก (2) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้่าที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี 
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (1) จัดท่าแผนผังภูมินิ เวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่ เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่
เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน (3) 
จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (5) พัฒนาเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (6) 
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซ้่า 
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5. พัฒนาความม่ันคงน้้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (1) พัฒนาการ 
จัดการน้่าเชิงลุ่มน้่าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้่าของประเทศ (2) เพ่ิมผลิตภาพของน้่าทั้งระบบในการใช้น้่า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้่าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความม่ันคงพลังงาน
ของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ใน
มิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ โดย (1) ส่งเสริมคุณลักษณะและ 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส่าคัญ และ (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ 
เพ่ือก่าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และ
ธรรมาภิบาล  

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ส่าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก่ากับ
หรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่า
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้่าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ 
ภาครัฐ (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (4) ความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  

1. ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค และ (2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง  ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  

2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ 
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (3) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  
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3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และ (3) ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

4. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา 
ประเทศ และ (2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส้านึก มีความสามารถ 
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (1) ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (2) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (1) ประชาชนและภาคี 
ต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ และ (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ  

7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย (๑) ภาครัฐ 
จัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (3) 
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (1)  
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  

          1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 เนื่องด้วยในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับ              
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้ งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11                       
(พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 อยู่ระหว่าง
การด่าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก่าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 
เอาไว้แล้ว 
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต่าบล     
ตาเนิน    มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วน
ต่าบลจึงได้น่าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท่าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต่าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 มีรายละเอียดดังนี้  
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 1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย                  

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้่าทางสังคม เป็นต้น ท่าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ่าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส่าคัญ ดังนี้  
 (1) การน้อมน่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
 (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
 (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ 
2.1.2  3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท่าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ  196,240 บาท หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร์ สรอ . ต่อคนต่อปี  ซึ่งท่าให้ประเทศไทยได้              
ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 
5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่่ากว่าระดับที่จะท่าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส่าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอ               
ตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 
2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทย
โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

2.2.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9  25.4 และ 64.7เป็นร้อยละ 
7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล่าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท่าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท่าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก่าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก่าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
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(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท่าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9                   
(พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่้าท้าให้ขาดพลัง ใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมใน                
ช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8  ปี ที่ผ่านมาและยัง
มีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ท่าให้ประเทศไทย
จ่าเป็นต้องให้ความส่าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ                
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด้าเนินนโยบายและ                  
การบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความส่าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท่าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ่านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ่ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  เป็นร้อยละ 42.2  
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด่าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ่ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557  WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ.2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  30 จาก 61 ประเทศชั้นน่า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ่าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015   ซึ่งด่าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189
ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีข้ึน จากการผนึกก่าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดย        
ในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  47 และด้านเทคโนโลยีที่  44                    
จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล่าดับในปี 2551 และตลอดช่วง
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ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556 ) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ  GDP ยังคงอยู่               
ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556  (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ  0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ  53                      
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย  มีค่าใช้จ่ ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ ร้อยละ  40.3 , 3.35 , 2.79 , และ 2.27 ต่อ GDP                          
ในปี 2555  ตามล่าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ่านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ่านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน  

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้่าและทางรายได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้่าประปายังกระจุกใน            
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก           
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่่าและมีข้อจ่ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
ท่าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ่ากัดต่อการท่าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด่าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้านสังคม 
2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน              

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ่านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-2508 เป็น 
1.62 คน ในช่วงปี 2548-2555 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก่าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม       
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ่ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก่าลัง
แรงงานของไทยมีจ่านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 
0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา   (ปี 2548–2557) แต่
ยังต่่ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก่าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่่ากว่า นอกจากนี้ ก่าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย   ซึ่งมีจ่านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส่าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 
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(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจ่านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก 10.3  ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก่าลัง
แรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5
ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คนในปี 
2543  เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี 2543-2556ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท่าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ  การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม                 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557  เพศชาย 71.3  ปี เพศหญิง  
78.2 ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม  คน
ไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ่านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่่า สะท้อนได้จาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่่ากว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส่ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส่าคัญ
ที่สุดคือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
เร่งด่วน 

2.2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้้าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้่าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484  ในปี 2554  เหลือ 
0.465  ในปี 2556  อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน
ถึง 34.9 เท่า ในปี 2556  โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10  ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด 
ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส่าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 
2555 – 2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส้าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
325.7 เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
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ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10   ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส่ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555              
เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท่าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไร        
ก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท่างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ  
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1  ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้นโดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3  ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อ าศัยถึง
4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส่าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน่าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท่าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และบูรณา
การเป็นแผนต่าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ่าเภอและแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 แห่ง ในปี 
2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51  ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  
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2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น่าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ในการพัฒนาจ้านวนมากก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ่านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท่าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท่าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศใน
ปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ่ากัดในการน่าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก่าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ่านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท่านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5  ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 34.8 ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจังโดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตามในระหว่างปี  2549-2554 พบว่า   ป่าชายเลน
มีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตันลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้าน
ตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้่าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้่าเพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท่าให้ต้องน่าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 
ต้องน่าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08  ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54  ของความ
ต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5  ของ GDP โดยน้่ามันดิบมีการน่าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 
ของการน่าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 
1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่่ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้่าหลัก น้่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้่าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้่าตามธรรมชาติ มีแอ่งน้่าบาดาลทั้งหมด                
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27 แอ่ง น้่าบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้่าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้่าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม
การพัฒนาน้่าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ่ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้่า และการ
ด่าเนินการส่ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้่าในประเทศ ในปี 2557 มีจ่านวนประมาณ 151,750 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้่าของภาคส่วนต่างๆ มีจ่านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
และยังไม่สามารถจัดสรรน้่าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
2557 สถานที่ก่าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน่ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ 18 ท่าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก่าจัดซากของเสีย
เหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน่าของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากต้นทุนในการก่าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง  แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  ในปี 2557         
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส่าคัญได้แก่ฝุ่นละอองก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้่ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี 2557  ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้่ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด่า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ่านวนมากส่าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท่างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้่าในช่วง 10 ปี ที่
ผ่านมา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้่าที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส่าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้่าเสียจากชุมชน ระบบบ่าบัดน้่าเสียรวมของชุมชน มีจ่านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ่าบัดน้่าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน  โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้่าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ่าบัดน้่าเสียรองรับน้่าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท่าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
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ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ  229.08 ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด่าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส่าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการด่ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ่าทุกปีในมิติของจ่านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ่านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้่าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้่าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

2.4  ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ่าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส่านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ 
(1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5 หลักความรับผิดชอบ  (6) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ่านาจหน้าที่โดยมิชอบหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท่าการ
ทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้นสถาบันทางศาสนา
บางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความ
โปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส่านักวางตัวไม่เป็นกลาง 
ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจ
การเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส่ารวจการก่ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
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ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทยให้ความส่าคัญในการ
พัฒนาการก่ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ้านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ่านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ่านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด่าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก่าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน่าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการ ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2545 มีการก่าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส่านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข    การกระจาย
อ่านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด่าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540 
และ พ.ศ.2550 และตามแผนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการก่าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 นอกจากนั้นมีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด่าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไป 
แล้วตามแผนปฏิบัติการก่าหนดขั้นตอนการกระจายอ่านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ่านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่
จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ่านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ่านวน 9.850 คนแบ่งเป็น
ข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ่าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ่านวน 79 คน และลูกจ้างประจ่า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขเช่น การทับ
ซ้อนของอ่านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต่าบล  
ท่าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท่าให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ  พ .ศ.2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท้องถิ่นจ่าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52  และร้อยละ 
39.46 ตามล่าดับส่งผลให้ อปท . ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น  เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่าง           
มีขอบเขตจ่ากัด 

2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับ
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สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาทอัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้  ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 
38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลกจะเห็นได้
ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556  ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84  คะแนน 
และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
   3.1 บริบทภายใน 
  3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
          ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2  ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 4 (3) ราคาน้่ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8  ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ (6) ก่าลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล่าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3-4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ 3.8 ซึ่งท่าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกล่าวท่าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อ
ค่านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก่าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (2) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ่าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ่านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมข้ึนท่าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ่ากัดมากข้ึน 
(6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่่าส่าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส่าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท่าให้
ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท่าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 



 
 

[32] 
 

 3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 4 คน และ
คาดการณ์ว่าในปี 2583  จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก่าลัง
แรงงานท่าให้ต้องน่าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทย  อาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการ
ขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ่าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค่านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ่าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่่าในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,754 ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 
 3.1.3 ความเหลื่อมล้้า 
 ความเหลื่อมล้่าเป็นปัญหาส่าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้่าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น่าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ              
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท่าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้่ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 3.1.4 ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ่าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของแรงงานในภาค
เกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและ
แรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม  การผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่่าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท่าให้จ่าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ่านวนมาก 
 3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
 (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ
ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส่าคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด่าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
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ด่าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด่าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้่าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ่านาจและจัดภารกิจ 
อ่านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต้องด่าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ภาคประชาสังคมให้ความส่าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสั งคม                  
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น่าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ่านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ่านาจภาครัฐหันมาพิจารณา
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท่างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 3.2 บริบทภายนอก 
 3.2.1  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
 องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกโดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่
กลุ่มประเทศก่าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส่าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท่างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ               
การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยี                
ที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิต       
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท่าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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 3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
 (1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน  มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส่าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  จะน่ามาซึ่งโอกาสที่ส่าคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) การลดข้อจ่ากัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส่าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
และวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้ง
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
 (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน่าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด               
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้่าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 (4) ตลาดเงิน ตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 
1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส่าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส่าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบความส่าเร็จอย่างเป็น
รปูธรรม  
 (5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคมตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น  อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท่าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้่าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
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หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้่า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 
 (2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการด่ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 
 3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
 ประเด็นส่าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.2015 คือ การจัดท่าเป้าหมายการพัฒนา             
ที่ ยั่ งยื น ในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่ ว งเวลา 15  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ่านวน 17 ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ่านวน 169 ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่า
เทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มี
การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
       4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่ประเทศก่าลังประสบอยู่ ท่าให้การก่าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน่าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส่าคัญกับการก่าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน่าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
     4.2 การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท่าขึ้นประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค    
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4.3 เป้าหมาย 
 4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ 5.0 
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 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199๙ บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 4.3.3 การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (5) มีการบริหารจัดการน้่าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้่า 
 4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ่านาจที่เหมาะสม 

5. แนวทางการพัฒนา 
   5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน            
การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
  5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
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 สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก่าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ
ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียนโดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท่ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
  5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและด่าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด่าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ              
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ่ารุงและผลิตชิ้นส่วน         
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
 ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า
เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ่าเป็นส่าหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้่าถึงปลายน้่าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้่า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท่า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  ทางน้่า และทางอากาศเร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก่าหนดและจัดท่ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่ม  
คลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
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อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ่านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน  ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส่านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส่าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทน 
สู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   โดยช่วงวัยเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท่างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการ
ด่ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
 5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
 (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่                    
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
 (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
 (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 
รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
 (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก่าลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก่าลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง เพ่ือรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส่าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้่าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริก ารสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน่ารายได้กลับมาใช้
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ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส่าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
 5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ่าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ่าวันส่าหรับผู้สูงอายุ 

 5.3 การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
 5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรราย
ย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้
แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
 5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่
อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก่าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่า
อยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด่าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (3) การ
จัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ่าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค่านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
 5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท่ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท่ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้่าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้่าและ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้่า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ่านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 
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 5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า          
การลงทุน และการบริการ โดยค่านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ่านวยความสะดวก
ทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
 5.4.3 การส่ ง เสริมการล งทุ น  การค้ าชายแดน  และการจั ดตั้ ง เขต พัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เศษ                       
ให้ความส่าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส่าคัญ
กับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ่านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค่านึงถึง
ขีดจ่ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก่าลังของทุกภาคส่วนน่าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท่าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก่าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและ
ก่าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้่าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้่าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้่า และองค์กรผู้ใช้น้่า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก่าหนด
ปริมาณท่ีเหมาะสมในการน่าแร่มาใช้ประโยชน์ ค่านึงถึงความจ่าเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท่าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ  ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ  เช่น  การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 
 5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบ         
สู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท่าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
 5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้่าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล่าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน่ากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุด เร่งก่าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก่าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
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ของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
 5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท่าแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้่า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ              
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส่าคัญกับการป้องกันน้่าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท่าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 5.6.1 การสร้างความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด่าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน              
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 
 5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 
 5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ่านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564)         
        1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ              
20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท่ายุทธศาสตร์ ชาติขึ้นมาเพ่ือยก                   
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ                     
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย 
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โดยในเบื้องต้นได้ก่าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558 - 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมี
ความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็น
คติพจน์ประจ่าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”        
         ทั้งนี้  ได้มีการก่าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย                 
6 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน             
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ                 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ     

         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน                 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ่าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท่าหน้าที่ก่าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับ
ต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก่าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จึงน่าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และน่ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก่าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่  12 โดยจะก่าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส่าคัญ 
     1.2 การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
             1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทย       
เป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสู งขึ้น
ในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง               
การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก่าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม              
ที่ก่าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
      2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้่า
ในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยาก ร                 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคม
ของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน
ได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด่ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ่าเป็นและเหมาะสม    
ตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้ ง
การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ซึ่งจะน่าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้่าอันจะน่าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย       
 3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส่าคัญ             
กับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษา
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เสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้ งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็น
ฐานส่าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ                     
ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ่าภูมิภาค เป็นต้น 

        ทั้งนี้ โดยจะให้ความส่าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ่านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว        

 4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  มุ่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้่าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้่า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบ
ของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ                  
ฉบับที ่11 ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

        5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส่าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีสาระ
ครอบคลุม ดังนี้ (1) สถาบันหลักของชาติให้ด่ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของ
คนในชาติ ลดความเหลื่อมล้่าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนชายฝั่งทะเลเสริมสร้างและพัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ ไขปัญหาด้านความมั่นคง (5) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา              
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติให้สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์                   
(7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(8) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้่า โดยการก่าหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
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ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) 
การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
 6) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วน
ร่วม มีการกระจายอ่านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นโดยมี
ประเด็นการพัฒนาส่าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการ
ภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ่านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้าง
การบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ่านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส่าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส่าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย              
ปี ๒๕๗๗ 
        7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลด
ความเหลื่อมล้่าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมซ่อมบ่ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่ง
ระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ่านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลัก 
        8) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส่าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัยโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส่าคัญท่ีจะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน่าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มี
ตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด่ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทยบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน่ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไก
บูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
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       9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจส่าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ่ากัดของพ้ืนที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และ
ปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมี
สุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความ
เจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4 การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่ มีศักยภาพ                
และโครงการพัฒนาท่าเรือน้่าลึกทวาย 

        10) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก่าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิง
รุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด่าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ 
ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ               
การด่าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด่าเนินงานของประเทศไทย
ภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด่าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค 
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

         กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1   (สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ)  
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ สถิติทางการ ด้านเศรษฐกิจ /สังคม/ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ที่
มีศักยภาพ (Product Champion)   

 ประเด็นส้าคัญ (Critical Issue)  
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูป อาหารเข้าสู่ครัวโลก  
2. ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยะธรรม ไหม และการค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน  
3. พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยง ในภูมิภาค และประเทศในอาเซียน 
 

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
1. ต้าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูมิ  
             1.1 เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน  
             1.2 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
             1.3 เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ  
2.  วิสัยทัศน์จังหวัดชัยภูมิ 
          “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 
3. พันธกิจ  
             3.1  พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน               
             3.2  พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว              
             3.3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน  
     3.4  สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.เป้าประสงค์รวม 
             4.1  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
             4.2  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
             4.3  ประชาชนมีคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
             4.4  สภาพพ้ืนที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่จังหวัด 
5.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 
             5.1  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร  
             5.2  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม  
             5.3  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
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   5.4  สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น  
   5.5  จ่านวนชุมชนที่ด่าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต  การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมี 

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.  การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
4.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่ง 

ผลิตอาหารพลังงาน ทดแทนส่าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”  
พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร  
4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของ 

จังหวัด 
7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์หลัก  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง  
4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน  
5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
 6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ 

ประชาคม อาเซียน  
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  
10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  
จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน่ามาก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น  
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า  
มาตรการ และแนวทาง  
มาตรการที่ 1.1 มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาที่เทียบเคียงระดับประเทศ  
แนวทาง  
1.1.1.สนับสนุนการจัดตั้งโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ที่เป็นโรงเรียนคุณภาพสูงเทียบเท่า ระดับประเทศ

ส่าหรับรองรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษให้มีศักยภาพโดดเด่นทั้งในระดับเด็กเล็ก  ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา  

1.1.2.ส่งเสริมโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้มีขีดความสามารถสูงในทุกด้าน ดึงดูดครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความโดดเด่นและเป็นเลิศเข้ามาร่วมด่าเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์  

1.1.3.ขยายรูปแบบการศึกษาของโรงเรียน“ชัยภูมิวิวัฒน์” ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ความ เป็นเลิศไปสู่เขต
การศึกษาอ่ืน ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ  

1.1.4.สนับสนุนนักเรียนของโรงเรียน “ชัยภูมิวิวัฒน์” ในการแข่งขันทางวิชาการในเวที ระดับชาติและ
นานาชาติ  

1.1.5.จัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถสูงได้มีโอกาสศึกษาต่อ  จนถึงระดับ
ปริญญาเอก และกลับมาร่วมพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่1.2 สร้างแรงจูงใจให้ครูดีครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิ มากขึ้นและ
ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 แนวทาง  
1.2.1 สนับสนุนการจัดสวัสดิการให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมขึ้นเพ่ือดึงดูดให้  บุคลากรที่มี

ความโดดเด่นให้มาปฏิบัติงานด้านการศึกษาที่จังหวัดชัยภูมิ  
1.2.2.สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้สามารถพัฒนาตนเอง  ด้านการศึกษาจนถึง

ระดับปริญญาเอก  
1.2.3 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านภาษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการ  ก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนในปี2558  
1.2.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์อาเซียนเพ่ือน ามาถ่ายทอด และช่วยให้

เยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ตระหนัก และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี2558  
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการ เรียนการ

สอนที่มีคุณภาพเข้าสู่จังหวัดชัยภูม ิ 
แนวทาง 
 1.3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศให้สามารถรองรับการเรียนการ สอนในทุก

พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเชื่อมโยงครูที่มีศักยภาพในการสอนสู่ผู้เรียนและผู้ปกครอง  อย่างเป็น
ระบบผ่านโครงการ Asean School On-line โดยจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ทางสังคมเพ่ือ
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ก้าวสู่อาเซียนและมีโอกาสเข้าถึงทุกช่วงชั้นเรียน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2559 - 2563) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3-39  

1.3.2 ส่งเสริมการน าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบ WIFI มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน  ใน
หน่วยงานและสถานศึกษา  

1.3.3.จัดหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนการใช้  
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนส่าหรับผู้เรียนที่มีขีดความสามารถแตกต่างกัน 

 1.3.4.พัฒนาครูและผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียน 
การ สอน  

1.3.5 ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  สุรนารีที่มี
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากรรองรับการผลิต สื่อการศึกษา 
เพ่ือการเรียนรู้ทั้งในระบบห้องเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของจังหวัดชัยภูมิ  

มาตรการที่ 1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

แนวทาง  
1.4.1 ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนโดยให้เน้นผู้ เรียน เป็นส่าคัญ 1.4.2.
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาหาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสร้างองค์  

ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
 1.4.3.สร้างเวทีวิชาการเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถและการแข่งขันให้กับนักเรียนและ เยาวชนในพ้ืนที่
ทุกระดับ  
 1.4.4 ส่งเสริมให้นักเรียนผลิตและสร้างผลงานจากการเรียน  
 1.4.5.จัดให้มีพ้ืนที่ภายในสถานศึกษาที่เน้นการใช้ภาษาต่างประเทศ และการเรียนรู้  วัฒนธรรมเพ่ือให้
ผู้เรียนพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 1.4.6 พัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการปฏิบัติจริง  
 1.4.7 พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 มาตรการที่  1.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แนวทาง  
 1.5.1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการยกระดับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ“วิถี ชุมชนชาว
ชัยภูมิ” โดยบูรณาการกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
 1.5.2.พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนโดยการน าศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิมาเป็น  ส่วนประกอบ
ส่าคัญที่เยาวชนต้องสัมผัสและเรียนรู้  
 1.5.3.ส่งเสริมผู้น่าชุมชนในการเป็นแกนกลางในการจัดกิจกรรมท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ใน  วาระและ
โอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
 1.5.4 สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับวิถี  การเรียนรู้
ของประชาชน  
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 มาตรการที่ 1.6 ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่น ให้มีขีด
ความสามารถพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
 แนวทาง  
 1.6.1.ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ  ให้มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  
 1.6.2.พัฒนาแรงงานฝีมือให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันใน ตลาดแรงงานใน
ระดับประเทศและประชาคมอาเซียน  
 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1. ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง  
 2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น  
 3. ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  
มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการแก้ปัญหาส้าคัญด้านสาธารณสุขพื้นฐานของจังหวัดชัยภูมิ  
 แนวทาง  
 2.1.1 สนับสนุนให้มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลรักษาสุขภาพของคนใน ชุมชนและ
ท้องถิ่น  
 2.1.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนและ ท้องถิ่น  
 2.1.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนให้มี ประสิทธิภาพ  
 2.1.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสาธารณสุขในชุมชนและท้องถิ่น  
 มาตรการที่ 2.2 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 แนวทาง  
 2.2.1.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดโดยใช้  แนวคิด 
“การตลาดน่าการผลิต”  
 2.2.2.สร้างภาพลักษณ์และแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชัยภูมิสู่อาเซียน เช่น ข้าวหอมดง ผ้า จากใย
สับปะรด บรรจุภัณฑ์หมาก ผ้าไหม สับปะรด มะม่วง มะขามหวาน  เป็นต้น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ  ฝากที่โดดเด่น
ของจังหวัดชัยภูมิ  
 2.2.3.สนับสนุนชุมชนในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าและมีมูลค่าเพ่ิมโดยพัฒนา  ผลิตภัณฑ์ใหม่
ของชุมชนหรือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ชุมชนเดิมให้ดีขึ้น ทั้งนี้เน้นการสร้างความแตกต่างความ แปลกใหม่และตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภค  
 2.2.4.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเอกลักษณ์ใน การผลิตสินค้า
ของชุมชนและท้องถิ่น  
 2.2.5.สนับสนุนให้ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับการน า องค์ความรู้
สมัยใหม่มาใช้ยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 2.2.6.พัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นการลด  ต้นทุนการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของจังหวัดโดยใช้วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี  
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2.2.7.สร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในเชิง การสร้างสรรค์ 2.2.8.พัฒนาขีด
ความสามารถผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ  

แปรรูป และผู้จ่าหน่าย 
  2.2.9.ส่งเสริมการเพ่ิมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนแหล่งใหม่ ๆ โดยเน้นการเชื่อมโยง กับการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด  
 2.2.10.เสริมสร้างวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ในระดับ ประเทศ  
 2.2.11.เชื่อมโยงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาอาชีพของชุมชน  
 มาตรการที่ 2.3 สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรม  และยา
เสพติดในพื้นที่  
 แนวทาง  
 2.3.1 ส่งเสริมการด่าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
 2.3.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวของประชาชน ในชุมชน  
 2.3.3.ปรับปรุงและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งอ่านวยความสะดวก ที่เหมาะสม  ส่าหรับการอยู่
อาศัยในชุมชนให้มีคุณภาพ  
 2.3.4.สร้างความตระหนักในความส่าคัญกับผู้สูงอายุในครอบครัวเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของ ความสัมพันธ์อัน
เป็นรากฐานของความอบอุ่นของครอบครัว  
 2.3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและผู้น่าชุมชนเพ่ือการพัฒนา ที่ยั่งยืน  
 2.3.6 ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เน้นการสร้างสรรค์สังคมและท้องถิ่นในการสร้างค่านิยม ที่ถูกต้องในท้องถิ่น 
  2.3.7 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ ติดให้
เข้มแข็ง 
  2.3.8.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลเด็กและ  เยาวชนเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และการมีส่วนร่วมเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในท้องถิ่น 
  2.3.9 จัดหาและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาของจังหวัดให้เพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง อ่านวยความ
สะดวก เช่น สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพ่ือการออกก าลังกายของคนในชุมชนและท้องถิ่น  
 2.3.10 พัฒนาและจัดให้มีผู้ฝึกสอนและอาสาสมัครการกีฬาที่มีความรู้ประจ่าศูนย์และสนาม  กีฬาอย่าง
เหมาะสม  
 ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น  
 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากข้ึน  
มาตรการ และแนวทาง 
  มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่  ข้าว อ้อย 
และ มันส้าปะหลัง  
 แนวทาง  
  3.1.1.ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยและใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ผลผลิตต่อไร่ของพืชหลักของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ข้าว อ้อย และมันส่าปะหลัง  
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  3.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิตเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 
  3.1.3 เร่งรัดการปรับความเชื่อและทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับวิถีการเกษตรดั้งเดิมเพ่ือให้ เกิด
การยอมรับในวิธีการทางการเกษตรแบบใหม่ที่ได้ผลมากขึ้น  
  3.1.4.สรรหาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริม 
การเกษตร เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรการที่ 3.2 ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่  พริก 
ยางพารา โค เนื้อโคราชวากิว และไก่บ้านโคราช  
 แนวทาง  
  3.2.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ได้แก่ โคเนื้อโคราชวากิว และไก่  บ้าน
โคราช ในชุมชนและพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ โดยด่าเนินการในรูปแบบสหกรณ์  
  3.2.2.ประสานให้เกิดความเชื่อมโยงกับโรงช่าแหละโคเนื้อโคราชวากิว ที่มีอยู่ในพื้นที่กลุ่ม จังหวัด
นครชัยบุรินทร์  
  3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้การแนะน่าเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.2.4 ก่าหนดพ้ืนที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการบริหารจัดการเพ่ือ การ
เพ่ิมมูลค่า  
  3.2.5.ส่งเสริมการน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการผลิตพืชมาส่งเสริมการผลิตลดต้นทุน  
การผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับพืชอนาคตของจังหวัดชัยภูมิได้แก่ พริก และยางพารา  
 มาตรการที่ 3.3 สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  แนวทาง  
  3.3.1 สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (อาหารปลอดภัย) ที่ตรงกับความต้องการ ของ
ตลาด โดยเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในรูปแบบโครงการ Northeastern Food Valley 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3.3.2.สร้างช่องทางการตลาดที่เชื่อมโยงไปสู่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ด้านการส่งออกอาหาร 
ปลอดภัย  
  3.3.3.ส่งเสริมการตรวจสอบคุณภาพอาหารปลอดภัยให้ได้ในระดับมาตรฐานอย่างสม่่าเสมอ  
  3.3.4.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ตลาดเกิดการยอมรับในคุณภาพอาหารปลอดภัย  ของ
จังหวัดชัยภูมิ  
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน  
  2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน  
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มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 4.1 ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ให้เป็น
รูปธรรม  
 แนวทาง 
  4.1.1.ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ และแข่งขัน ได้ 
ในระดับประเทศ และระดับประชาคมอาเซียนมากขึ้น  
  4.1.2.สร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบก้าวกระโดด เช่น การประชาสัมพันธ์ เอกลักษณ์ 
ที่โดดเด่นของจังหวัดชัยภูมิให้สามารถดึงดูดสื่อมวลชนทั่วโลกเข้ามาน าเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว  ของจังหวัด
ชัยภูมิในช่วงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558และรวมทั้งการสนับสนุนการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ระดับชาติและนานาชาติ 
  4.1.3.สร้างเวทีเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้บ่อยครั้งโดยความร่วมมือ ของ
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน 9 เทศกาลส่าคัญ ของ
จังหวัดชัยภูมิเป็นต้น 
  4.1.4.สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาเป็นเครื่องมือในการ 
ประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
 มาตรการที่ 4.2 ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน  มีความ
ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  
  แนวทาง  
  4.2.1.สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานส่าคัญในแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ประกอบการ เข้ามา
ลงทุนด้านการท่องเที่ยว เช่น การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความ  เหมาะสม
รองรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น  
  4.2.2.สร้างกลยุทธ์ในการบริการด้านที่พักอาศัยในพ้ืนที่ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เอ้ือต่อความ 
ต้องการของนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความส่าคัญกับการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในทุก 
พ้ืนที ่ 
  4.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และส่วนราชการ  ใน
การอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อมภายในแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์  
  4.2.4 ร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในพ้ืนที่ในการปรับปรุง 
เส้นทางและพัฒนาภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ให้สวยงามและโดดเด่น เพ่ือเพ่ิม  
จุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว  
  4.2.5 จัดท่าแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางเข้าสู่แหล่งน้่าใหญ่ที่ก่าลังจะพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ เป็น
ถนนสายท่องเที่ยวที่สวยงาม พร้อมมีจุดแวะพักและจุดจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึกแก่ นักท่องเที่ยว  
  4.2.6 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้่าบึงละหาน บึงซึกวึก ป่า
ปรงพันปีฯลฯ โดยมีองค์ประกอบที่ส่าคัญ อาทิพิพิธภัณฑ์สัตว์ดึกด่าบรรพ์และโลกล้านปีอุทยาน ผักพ้ืนบ้าน ศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น  
  4.2.7 ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพ่ือจัดท่าเป็นสวนสัตว์เปิดกลางคืน (Night Safari) เพ่ือเป็น แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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  4.2.8 บูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและหน่วยงาน  ที่
ดูแลป่าไม้ในจังหวัดชัยภูมิในการวางแผนการท่องเที่ยวในวาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  มาตรการที่4.3 ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และ 
ยังคงความเป็นแหล่งภูมิปัญญาดั้งเดิมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว  
  แนวทาง  
  4.3.1.ปรับปรุงและก่อสร้างสถานที่ส่าคัญทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงถิ่นก่าเนิด 
รากฐาน และสื่อความหมายถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิให้มีความ โดดเด่นยิ่งขึ้น  
  
  4.3.2.พัฒนาวงเวียนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบตัวเมืองชัยภูมิให้โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ ดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรม เช่น พัฒนาวัดชัยประสิทธิ์ให้เป็นจัตุรัสเมือง ถนนบรรณาการ อาคารส่วน ราชการที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์เมือง เป็นต้น  
  4.3.3 จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะของสถานที่จ่าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าทาง วัฒนธรรม 
และสินค้าอ่ืน ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัด ในรูปแบบที่เป็นถนนคนเดินของจังหวัดชัยภูมิที่มี อัตลักษณ์ เฉพาะ  
  4.3.4 จัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล มีอาสาสมัครท่องเที่ยวที่ให้บริการ 
ข้อมูลการท่องเทีย่วของจังหวัดชัยภูมิให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ  
 มาตรการที่ 4.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและ  ศรัทธา
ต่อเจ้าพ่อพระยาแล  
  แนวทาง  
  4.4.1 เสริมสร้างการเชื่อมโยงและสร้างสื่อแสดงถึงเรื่องราวในเอกลักษณ์อันโดดเด่น ของ จังหวัด
ชัยภูมิในแต่ละพ้ืนที่และเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์และปรากฏแก่สายตาของประชาชนในประเทศและ  ประชาคม
โลก  
  4.4.2 ส่งเสริมการน าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามของ  
ท้องถิ่นมาพัฒนาและเสริมสร้างความโดดเด่นในเชิงประจักษ์ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม และ การ
ท่องเที่ยวในเชิงจิตใจ โดยจัดท่าเส้นทางประวัติศาสตร์เจ้าพ่อพระยาแล เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาส  สัมผัสกับ
สถานที่จริงตามประวัติศาสตร์ของเจ้าพ่อพระยาแล  
  4.4.3 ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านวิถีชีวิต “ชัยภูมิโบราณ” ที่คงเอกลักษณ์และบรรยากาศของชาว 
ชัยภูมิ ในอดีตที่นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมและสัมผัสได้  
  4.4.4 ส่งเสริมความโดดเด่นในเรื่องราวตามรอยวิถีเส้นทางเจ้าพ่อพระยาแล เน้นการน่าเสนอ ใน
เชิงประจักษ์และสามารถสัมผัสได้ในเชิงจิตใจ  
 มาตรการที่ 4.5 พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ  
  แนวทาง  
  4.5.1.ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดชัยภูมิที่เหมาะสมกับสภาพภูมิ  
ประเทศ และภูมิอากาศในแต่ละพ้ืนที่  
  4.5.2.ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นอาชีพเสริมของจังหวัดชัยภูมิสู่ตลาดไม้ดอกไม ้
ประดับระดับประเทศ  
  4.5.3.ส่งเสริมการสร้างตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อสนับสนุนการน่ามาเสริมสร้างภูมิ ทัศน์ที่
สวยงามให้กับจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวส่าคัญของจังหวัดชัยภูมิรวมถึงเพ่ือส่งออกจ่าหน่ายทั่วประเทศ  
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  4.5.4 ส่งเสริมการตลาดจังหวัดชัยภูมิให้เป็น “เมืองมนต์เสน่ห์ดอกไม”้ ของประเทศ  
 มาตรการที่ 4.6 ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและ  ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แนวทาง  
  4.6.1.วิเคราะห์และปรับปรุงโครงสร้างอัตราก่าลังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่ 
รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นกลไกส่าคัญในการ  
ผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่  
  4.6.2.จัดระบบการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ่าเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้านการบริหารจัดการและการบริการการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิ ทั้งบุคลากรของ ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นท่ีท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพและ ต่อเนื่อง  
  4.6.3.ส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ทั้ง ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็ง  และมีขีด
ความสามารถสูงขึ้น  
  4.6.4.ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภาครัฐ องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว  
  4.6.5.จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการด่าเนินงานของบุคลากรด้าน การท่องเที่ยว  ของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง  
 ยุทธศาสตร์ที ่5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน  
  2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ่าาหน่ายพลังงานทดแทน  
  3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 
 มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน  
  แนวทาง  
  5.1.1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ในท้องถิ่น  
และชุมชน  
  5.1.2.ส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชน “โรงไฟฟ้าชีวมวล” มาใช้ในชุมชนที่มี ความ
พร้อม เพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานในเชิงพาณิชย์  
  5.1.3.ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ไปใช้ประโยชน์ในด้าน 
การเกษตร เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้าในการสนับสนุนการท างานของระบบการให้น้่าพืชแบบน้่าหยด เป็นต้น  
  5.1.4.ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้านการจัดการพลังงานและร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรีเพ่ือผลิตบุคลากรด้าน  
พลังงาน มาสนับสนุนการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  
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 มาตรการที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร  
  แนวทาง  
  5.2.1.วางแผนและก่าหนดพื้นที่ส่าหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน อย่างชัดเจน  
  5.2.2.สร้างระบบเชื่อมโยงการน าผลผลิตจากพืชพลังงานจากภาคการผลิตด้านเกษตรไปสู่  ภาค
การผลิตด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
  5.2.3.ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพ่ือให้สามารถวางแผนการ 
พัฒนาการผลิตพืชพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร  
  5.2.4.ส่งเสริมและให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการน าผลผลิตจากพืชมาใช้เป็นพลังงานทดแทน  
เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน  
 มาตรการที่ 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน  
  แนวทาง  
  5.3.1 ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แหล่งทุน ภาครัฐและภาคเอกชน ใน  
การผลิตพลังงานทดแทน เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลม พลังงานชีวมวล เป็นต้น  
  5.3.2.สร้างความรู้และความเข้าใจแก่ชุมชนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการด่าเนินการ  ผลิต
ไฟฟ้าของชุมชน เช่น กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจาก  
พลังงานลม และกฎหมายด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น  
 มาตรการที่ 5.4 ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า  
  แนวทาง  
  5.4.1 รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส่าคัญและความจ่าเป็นของพลังงานในการพัฒนา  
ท้องถิ่น และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1.มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ  
มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด และโลจิ
สติกส์ในภูมิภาค 
  แนวทาง  
  6.1.1 ก่าหนดให้อ่าเภอจัตุรัสเป็นเขตการพัฒนาพิเศษ  
  6.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาสถานีรถไฟจัตุรัสให้เป็นศูนย์รวบรวมและพักสินค้าโลจิสติกส์จาก 
ประเทศไทยและจากประเทศในประชาคมอาเซียน  
  6.1.3 สนับสนุนการสร้างตลาดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ไทย
กับประเทศในประชาคมอาเซียน  
  6.1.4 เร่งรัดการสรรหาและพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถสูงในการเข้ามา 
บริหารจัดการ  
  6.1.5 จัดระบบบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการค้าในเขตการพัฒนาพิเศษให้มีประสิทธิภาพ
สูง  
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 มาตรการที่  6.2 สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่น ให้เชื่อมต่อ
กับส่วนกลาง  
  แนวทาง  
  6.2.1 สนับสนุนการพัฒนาถนนภายในชุมชนให้เชื่อมโยงการคมนาคมส่วนกลางเพ่ือการขน ถ่าย
สินค้าเกษตรสู่ตลาดกระจายสินค้าส่วนกลาง 
  ยุทธศาสตร์ที ่7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม และย่ังยืน  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
 1. มีพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
 2. ปริมาณน้่าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง  
มาตรการ และแนวทาง  
 มาตรการที่ 7.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีจ้านวนเพิ่มข้ึน  
  แนวทาง  
  7.1.1 ก่าหนดขอบเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการวางแผนในการอนุรักษ์และ 
ฟ้ืนฟ ู 
  7.1.2.ส่งเสริมให้ยุวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของชุมชนในรูปแบบของการ 
รวมกลุ่มเป็น “ยุวชนรุ่นใหม่รักและหวงแหนป่า”  
  7.1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการดูแลทรัพยากรป่าไม้ อย่าง
มีคุณภาพ ด้วยความสมดุลและยั่งยืน  
  7.1.4.ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ อย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด  
  7.1.5.จัดกิจกรรมเพ่ือการรณรงค์สร้างจิตส่านึกให้กับชุมชนตระหนักในความส่าคัญของป่าไม้ กับ
ผลกระทบจากการท าลายป่าอย่างต่อเนื่อง  
  7.1.6.สนับสนุนการปลูกป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
มาตรการที่ 7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มี แหล่งน้้าขนาดใหญ่และ
แหล่งน้้าชุมชน เพื่อเพิ่มปริมาณและรองรับ การใช้น้้าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ  
  แนวทาง  
  7.2.1.เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิให้เห็นถึงความส่าคัญและ 
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างแหล่งน้่าขนาดใหญ่ในพ้ืนที่  
  7.2.2.สร้างความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพ่ือสะท้อนความต้องการ ที่  เป็น
เอกภาพของชาวชัยภูมิ ในความจ่าเป็นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้่าขนาดใหญ่ของจังหวัด  
  7.2.3.จัดหาและระดมทุนเพ่ือใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างแหล่งน้่าขนาดใหญ่  และ
แหล่งน้่าของชุมชนทั้งจากรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนภายในจังหวัด  
  7.2.4.ผลักดันโครงการ “หนึ่งต่าบล หนึ่งอ่างเก็บน้่า” เพ่ือให้แต่ละพ้ืนที่มีแหล่งน้่าสามารถรอง
เพ่ือ รองรับในช่วงฤดูท่ีมีปริมาณน้่ามากและไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนน้่า 
   7.2.5.วางแผนพัฒนาพ้ืนที่แหล่งน้่าขนาดใหญ่และเส้นทางเข้าถึงให้สวยงาม มีจุดเด่น  มีจุดแวะ
พักผ่อนระหว่างทาง เพ่ือเอ้ือต่อการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนแห่งใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ  
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 มาตรการที่ 7.3 การน้าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพิ่ม มูลค่า
ทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  แนวทาง  
  7.3.1 ส่งเสริมการน่านวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาเทคโนโลยี“เตาเผาขยะชุมชน” มาใช้ใน การ
ก่าจัดขยะชุมชน และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจในชุมชน  
  7.3.2 เร่งรัดการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้ของชุมชนในการจัดการมลพิษและของเสีย  
  7.3.3.เสริมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการขยะและมลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  
  7.3.4.สร้างความพร้อมเพ่ือรองรับภัยพิบัติจากธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของภัยแล้งและน้่าท่วม  
 ยุทธศาสตร์ที ่8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ  
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
  1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ  
  3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการ และ  
 มาตรการที่ 8.1 เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  แนวทาง  
  8.1.1.ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการให้เอ้ือต่อระบบ 
การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้   
  8.1.2 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
   8.1.3 ปรับปรุงระบบการให้บริการในลักษณะการลดขั้นตอนการท่างาน และการพัฒนาให้มี 
ลักษณะการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  
  8.1.4.พัฒนากระบวนการติดตามประเมินผล ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากภาค ประชาชน 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการด่าเนินงานขององค์กร   
  8.1.5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารและการให้บริการ  8.1.6 
พัฒนาดัชนีชี้วัดการให้บริการ (KPI) ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล  
  8.1.7.ส่งเสริมให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครั ฐและภาคประชาชนในการบริหาร 
ท้องถิ่น  
 มาตรการที่ 8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น 
  แนวทาง  
  8.2.1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อสาธารณะให้กับ  ประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   
  8.2.2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสื่อมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่เพ่ือการเผยแพร่  
ข่าวสารให้กับประชาชน  
   8.2.3 จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์การด่าเนินงานขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ  
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 มาตรการที่ 8.3 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่าง
ต่อเนื่อง 
  แนวทาง  
  8.3.1.วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก่าลังบุคลากรโดยเฉพาะสาขาเฉพาะด้านให้สอดคล้องและเอ้ือ  
ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  
  8.3.2.สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในงาน ที่รับผิดชอบ มาก
ยิ่งขึ้นโดยพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง  
  8.3.3.พัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานให้มีขีดความสามารถ ด้านภาษารองรับการก้าวสู่  ประชาคม
อาเซียน  
 มาตรการที่ 8.4 สร้างความตระหนักและจิตส้านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น  
  แนวทาง  
  8.4.1 ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานและความภักดีต่อองค์กรให้กับบุคลากร  ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  8.4.2. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น 
กรอบยุทธศาสตร์พัฒนาอ้าเภอ  

วิสัยทัศน์อ้าเภอเนินสง่า 
“เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมน่าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจการพัฒนาอ้าเภอเนินสง่า 
  1. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เกิดความยั่งยืน 
  2.  ส่งเสริม สนับสนุนให้คน ชุมชน น้อมน่าเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด่ารงชีวิต 
  3.  พัฒนาคนให้มีความรู้ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองได้ 

เป้าประสงค์รวม   
  1.  พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  2.  สนับสนุนให้คน ชุมชน นอ้มน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด่ารงชีวิต 
  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ตัวช้ีวัดและเป้าหมายการพัฒนา   (KPI/Targets) 
  1. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 มีการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.  คน ชุมชน น้อมน่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด่ารงชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
  3.  แต่ละชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 

  เป้าประสงค์ 
   1.  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้่า เพื่อเพิ่มน้่าต้นทุนและบรรเทาปัญหาน้่า ขาดแคลน 
และอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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   2.  ภาคการเกษตรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   มีความ
เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.  ร้อยละของการเพิ่มพ้ืนที่แหล่งน้่าใต้ดิน ผิวดิน และได้รับการพัฒนา 
   2.  จ่านวนเส้นทาง ถนน ส่าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนาที่ได้
มาตรฐาน 
   3.  ร้อยละของเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ิมข้ึน 
   4.  ผลผลิตการเกษตรเฉลี่ยต่อหน่วยการผลิต 
   5.  ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าผลิตผลการเกษตรส่าคัญ 
   6.  จ่านวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   1. การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 
    1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรไห้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ่ากัดได้อย่างยั่งยืน 
    1.2  ฟื้นฟูและขุดลอกแหล่งน้่าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานพัฒนาแหล่ง
น้่าผิวดิน ใต้ดิน โดยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดกลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกระจายน้่า  
    1.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้่าภาคเกษตร  เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต 
   2.  พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตรและเครือข่ายสินค้าเกษตร 
    2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม กระจายทรัพยากรการผลิตทาง
การเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
    2.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบการจัดการตลาด 
   3. พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 
    3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การท่าการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชน และการท่าเกษตรยั่งยืน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
    3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบัน
เกษตรกร และพัฒนาการด่าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  เป้าประสงค์ 
   1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทั้งทักษะชีวิต และมี
พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ มีหลักประกันความม่ันคงในการด่ารงชีวิต 
   2.  ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนตลอดชีวิต มีศักยภาพในการด่ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
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   3.  ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพอย่างครอบคลุม มีคุณภาพและเข้าถึงบริการได้อย่าง
ไม่เป็นอุปสรรค 
   4.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถควบคุมและลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุก 
   5.   เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกก่าลังกายเล่นกีฬาเป็นประจ่าเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.  ระดับความส่าเร็จของการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการที่ดี 
   3.  จ่านวนศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ให้ชุมชนในอ่าเภอ  
   4.  ประชาชนได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  กลยุทธ์และ แนวทางการพัฒนา 
   1.  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    1.1  การปลุกจิตส่านึกและกระตุ้นให้คนในชุมชน ท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมในการ
ฟ้ืนฟูเผยแพร่และสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต 
    1.2  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน สามารถจัดการบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน  
    1.3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และ
ส่งเสริมการออม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงในการด่ารงชีวิต 
   2.  การพัฒนาการศึกษา 
    2.1  สร้างโอกาสและทางเลือกส่าหรับประชาชนในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
และแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย 
    2.2  สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้าง
หลักประกันโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  
   3.  การพัฒนาการสาธารณสุข 
    3.1 เพ่ิมคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนเข้าถึง
บริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    3.2  ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์พ้ืนฐาน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพรไทย เพ่ือการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
    3.3  พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค รวมทั้งภัยสุขภาพ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย 
    3.4  ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกก่าลังกายเพ่ือ
สุขภาพ โดยการจัดกิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ 
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      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ยั่งยืน 
  เป้าประสงค์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลแลยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่อ่าเภอเพ่ิมข้ึน 
2. สัดส่วนพื้นที่ป่าท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์ 
3. ระดับความส่าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
การอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

1.  ส่งเสริมการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  พัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้่าและการใช้สารเคมีการเกษตรใน 
พ้ืนที่ต้นน้่าอย่างเข้มงวด 

3.  พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  การแก้ไขปัญหาดินเค็ม  ดินขาด 
อินทรียวัตถุและการชะล้างพังทลายของหน้าดิน  ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 

4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้่าและองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในการจัดการน้่า  และการจัดท่าแผนบริหารจัดการน้่าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
พัฒนาอ่าเภอ 
       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   4    การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
   เป้าประสงค์ 
   1.  ประชาชนและชุมชน/หมู่บ้านเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.  ประชาชนมีสมัครสมานสามัคคีและส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้านของตนเอง 
  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
   1.  ระดับความส่าเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม 
   ๒.  ร้อยละท่ีลดลงของจ่านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่่ากว่าเกณฑ์  จปฐ. 
   ๓.  ร้อยละความส่าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4.  ร้อยละความส่าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
   1.  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    1.1  ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน 
    1.2  พัฒนาองค์กรชุมชนและผู้น่าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน 
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    1.3  เสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย
กระบวนการแผนชุมชน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.4  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านมีการจัดท่าแผนพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเสริมสร้างการประสานและบูรณาการในระดับอ่าเภอเชื่อมโยงกับจังหวัดให้มีระบบ
แผนงาน  งบประมาณ  สามรถแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
   2.  ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนให้การรักษาความสงบ
เรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน 
    2.2  ด่าเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง  และ
มุ่งเน้นการป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    2.3  เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน อาสาสมัคร
ชุมชนและประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ปัญหาด้าน
สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเองอย่างเข้มแข็ง 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ 
 “การศึกษาเป็นเลิศ  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต  น้อมน่าเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

1) การสร้างพัฒนาเส้นทางคมนาคมทั้ งสัญจรและล่าเลียงพืช ผลทางการผลิตจากการเกษตร            
จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือประชาชนจะได้ใช้สะดวก ไม่ชะงักหรือติ ดขัด  เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยจาก
ธรรมชาติ  สามารถใช้สัญจรได้ตลอดเวลา  โดยไม่เสียหายต่อการประกอบอาชีพและคมนาคม 

2) การปรับปรุงและพัฒนาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน โดยด่าเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงเพ่ือจะได้ใช้ได้เต็ม
พ้ืนที่ส่าหรับชีวิตประจ่าวันของประชาชน  และประกอบอาชีพและบริเวณที่เป็นจุดล่อแหลมตามแหล่งต่างๆ  ที่
ความสว่างไม่เพียงพอจะต้องติดตั้งให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งในชุมชนและเส้นทางการคมนาคม 

3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค น้่าอุปโภค – บริโภคที่สะอาด  ก่อสร้าง  พัฒนา  ปรับปรุง  
ขยายเขตท้ังประปาภูมิภาค  และหมู่บ้านให้เพียงพอและท่ัวถึง  ก่อสร้างจัดหาภาชนะและซ่อมแซมให้ใช้การได้ 

4)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการโทรศัพท์สาธารณะ  และการขยายคู่สายโทรศัพท์ขอความร่วมมือ
สนับสนนุงบประมาณติดตั้งขยายเขตและซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ประชาชนได้มีใช้อย่าง
พอเพียง 

5) การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด่ารงชีพ   ให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ  สนับสนุนงบประมาณและตลาดจ่าหน่ายสินค้า  ส่งเสริมชุมชนให้ ผลิตสินค้าตามที่
ตลาดต้องการ 

6) การพัฒนาการเกษตร  ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาบ่ารุง  ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
ผลิต  และการใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัตถุในชุมชน  โดยการเรียนรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

7) การรวมกลุ่มของอาชีพต่างๆ  การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  พลังมวลชน  เยาวชน  ให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
คอยป้องกันภัยคุกคามต่างๆ  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความปลอดภัย   
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8) ส่งเสริมและสนับสนุนขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้ก้าวหน้าและแพร่หลาย  จัดตั้งกลุ่ม
ขึ้นมารับผิดชอบสนับสนุนงบประมาณ 

9) ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและการออกก่าลังกาย  จัดการแข่งขันกีฬาและการออกก่าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง  จัดหาผู้ฝึกสอนกีฬา  เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องแก่เยาวชน  เพ่ือจะได้ก้าวไปสู่
ระดับท่ีสูงขึ้น  การออกก่าลังกายสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจทั่วไปอย่างสม่่าเสมอ 

10) สร้างและจัดหาแหล่งน้่าเพ่ือการเพาะปลูก  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ซ่อมแซม  ให้สามารถเก็บกักน้่าเพ่ือ
การเกษตรยามขาดแคลน  และน่าน้่าจากต้นน้่าเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรให้พอเพียงและทั่วถึง 

11) ปรับปรุงและพัฒนาระบบทางระบายน้่าตามแหล่งน้่าที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร
ช่ารุดหรือเสียหายบ่อยๆ  จะต้องก่อสร้างเป็นอาคารหรือสะพานให้คงทนถาวร  ทนสภาพ การระบายน้่าได้สะดวก  
รวดเร็ว  สอดคล้องกับประมาณน้่าที่ไหลเข้า – ออก 

12) ปรับปรุงพ้ืนที่การเพาะปลูกขาดความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากสภาพดินเค็มให้มีความอุดมสมบูรณ์โดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
         13) การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่มีอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ ของคนรุ่นเก่า ให้ถ่ายทอดแก่คน
รุ่นหลังโดยตั้งกลุ่มให้เรียนรู้และพัฒนาให้เป็นอาชีพและรายได้ 
         14) การสร้างระบบการท่าลายขยะและปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยให้รองรับปริมาณและให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงมลภาวะและความเป็น ระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน 

15) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้่าตามหมู่บ้านที่เกิดท่วมขังในฤดูฝนตก ก่อสร้าง    รางระบาย
น้่าหรือร่องระบายน้่าให้ทันต่อปริมาณน้่าใช้และน้่าฝน 

16)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ บริเวณที่สาธารณประโยชน์  
วัด  สถานที่ราชการและที่ไร่นา  สวน  เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร  ร่มรื่น  รักษาภูมิทัศน์  รักษาความสมดุลทาง
ธรรมชาติ 

17) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาชั้นประถม ให้ได้รับความรู้ทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปให้ทันสมัย  สนับสนุนทุนการศึกษา  จัดกิจกรรมวันส่าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาการ
เรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษา  สนับสนุนอาหารกลางวัน  วัสดุอุปกรณ์  การเรียน การศึกษา  
ทั้งในและนอกระบบ 

18) จัดท่าสวนพักผ่อนสาธารณะและสนามเด็กเล่นเพ่ือให้เด็กและประชาชนทั่วไปได้มาพบปะและ
นันทนาการ 

19) จัดสร้างเวทีสาธารณะเพ่ือเป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ถาวรของต่าบลให้มี
มาตรฐานและการใช้งานหลายๆ โอกาส 

20) ก่อสร้างศูนย์กิจกรรมรวมต่าบลให้ครบวงจร  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมของต่าบลทุกๆ ด้านของทุก
หมู่บ้าน  ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ทราบและโดยเฉพาะสินค้าชุมชนและบริการภูมิปัญญาที่จะ
สามารถท่ารายได ้

21) จัดท่าแหล่งธรรมชาติให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  โดยปรับปรุงพัฒนาให้สามารถน่าทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เป็นรายได้และเพ่ิมอาชีพให้แก่คนในชุมชน 
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22) ปรับปรุงการบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และบริการด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
ประชาชนได้เรียนรู้  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพนักงาน  เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้  ปรับปรุงสถานที่ราชการให้สามารถ
ให้บริการหลายๆ  ด้าน  ภูมิทัศน์ทั้งนอกและในอาคารส่านักงานให้ดูเหมาะสมสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ   
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา    

เพ่ือให้วิสัยทัศน์การพัฒนาที่วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงก่าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ได้  6  
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้่า 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร     

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือให้หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่าง ๆ  ครบถ้วน   
       2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการคมนาคมหมู่บ้าน 
      เป้าหมายการพัฒนา 
       1.  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการในหมู่บ้าน  
       2.  พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมขนส่งภายในต่าบลให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและสัญจรไปมา 
สะดวก 
      แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ่ารุง รักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้่าทางเท้า ท่อระบายน้่า :  
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมาสะดวก 

2.  การพัฒนาระบบจราจร : ส่งเสริมการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ถนนและลด 
อุบัติเหตุแก่ประชาชน 

3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน และขยายเขตประปาใน 
หมู่บ้าน  เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าน้่าประปาใช้ทุกครัวเรือน ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
วัตถุประสงค์ 

       1.  เพ่ือให้ประชาชนมีน้่าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคพอเพียง 
       2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตร 
      เป้าหมายการพัฒนา 
       1.  ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้่าให้เพียงพอต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
       2.  ส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้่า 
       3.  ให้ประชาชนมีน้่าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค   
 
 



 
 

[66] 
 

      แนวทางการพัฒนา   
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมแหล่งเก็บกักน้่า : พัฒนาแหล่งน้่าให้เพียงพอ  
2. การขุดเจาะแหล่งน้่า : ขุดลอกแหล่งน้่าตื้นเขิน ขุดลอกแหล่งน้่าเพ่ือการเกษตร   

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านประกอบธุรกิจในรูปของการจ่าหน่ายสินค้า  และมีแหล่ง 
รวบรวมผลผลิต 

2.  เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เหมาะสมต่อการครองชีพ 
3.  เพ่ือแก้ไขการอพยพไปหางานท่านอกหมู่บ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่างๆ  รวมทั้ง 

สนับสนุนการด่าเนินการโครงการตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจพึ่งตนเอง 
2. ส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืชที่จะปลูกให้เหมาะสมกับพ้ืนดิน  และสามารถให้ผลผลิต 

ได้มากคุ้มทุน 
3. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนในต่าบล   

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมอาชีพและการลงทุน : ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายร้านค้าชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้าน 

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองระดับต่าบล 
2. การพัฒนาการเกษตร : ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 

ต่างๆ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

วัตถุประสงค์   
       1.  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์   
       2.  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
       3.  เพ่ือสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
      เป้าหมายการพัฒนา   

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  เช่น  ส่งเสริมสุขภาพอานามัยของประชาชน  การ 
ควบคุมและรักษาโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ส่าหรับ 
ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา 

3. ให้ตระหนักถึงการดูแลผู้สูงอายุ  และคนพิการ   
แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม : จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากจน คนพิการ              
เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทุกประเภท 

2.  การส่งเสริมการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม : ส่งเสริมการนันทนาการ กิจการการกฬีาแก่ 
เยาวชน สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งประชาชนที่มีส่วนร่วมส่งเสริมประเพณีอันดีงาม  
กิจกรรมศาสนา  
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3.  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร : พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้รู้เท่าทัน 
เหตุบ้านการเมืองอย่างรอบด้าน เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีทางการเกษตรกรรม ฯลฯ 

4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต : พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกหมู่บ้าน 
สนับสนุนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน  

5.  การพัฒนาการศึกษา : ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมบ่ารุงรักษาและและการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

2.  เพ่ือให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตส่านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
      เป้าหมายการพัฒนา 

1.  พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม / บ่ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
       2.  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      แนวทางการพัฒนา 

1. สร้างจิตส่านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ฟ้ืนฟูและ 
พัฒนาป่าไม้ แหล่งน้่าธรรมชาติเสื่อมโทรมและที่ดินมีปัญหาเสื่อมโทรม  

2. การจัดระบบนิเวศ : อนุรักษ์แหล่งน้่าและป่าไม้ พัฒนาบูรณะป่าไม้ และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้    
เกิดประโยชน์ จัดระบบนิเวศรอบหมู่บ้านให้สวยงาม 

3. การบ่าบัดและจัดเก็บขยะ : การก่าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องหลักวิชาการ 
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร          
วัตถุประสงค์ 

       1.  เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
       2.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้  คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
       3.  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่ประชาชน  ให้ได้รับความสะดวก 
      เป้าหมายการพัฒนา 

1. จัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในการเสนอความคิด  และการมีส่วนร่วมตามระบอบ 
ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท่างาน  มีคุณธรรม และ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการฝึกอบรม 

3. ให้บริการประชาชน  ทั้งในและนอกส่านักงาน  รวมทั้งอ่านวยความสะดวก  แก่ผู้มาติดต่อ 
งานต่าง ๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ออกแนะน่าชี้แจ้งและตอบปัญหาข้อซักถามเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติและหน้าที่ให้เข้าใจอย่างถูกต้อง 
      แนวทางการพัฒนา   
                     1.   การพัฒนาระบบการเมือง : ส่งเสริมความรู้การบริหารการปกครองตามระบอบ 
ประชาธิปไตย การเลือกตั้งทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในรูปประชาคม 
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2. การพัฒนาการบริหาร : พัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้  
รวมทั้งระบบการการจัดเก็บภาษี การท่ากิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนต่าบลให้เกิดประสิทธิภาพ
ครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับให้มีคุณภาพและมีขวัญก่าลังใจที่ดี พัฒนาระบบการ
ให้บริการให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ทั่วถึงและเกิดความพึงพอใจ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน              

ที่จ่าเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2)  พัฒนาระบบการศึกษา ส่ งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส่าคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4)  ก่าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน 
5)  องค์การบริหารส่วนต่าบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส่าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น่ามาเป็นแนวทางก่าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก่าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน่าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส่าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน่าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร 
ส่วนต่าบลตาเนิน  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis  เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต่าบล     
ตาเนินในภาพรวม ดังนี้ 

     (1) จุดแข็ง (S : Strength) 
 ประชาชนมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ/อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 

 มีเส้นทางการสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2180  
สายบ้านค่าย – ละหาน และสายบ้านตาเนิน – บ้านสามหลักพัฒนา 
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 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งการอนุรักษ์จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

 กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน 

การท่าประชาพิจารณ์ การจัดท่าแผนพัฒนา  มีความเข้มแข็งขึ้น บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบริการที่รวดเร็ว 

 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงมีการผลิตผลทางการเกษตรที่มีความ
หลากหลาย เช่น ข้าว อ้อย มันส่าปะหลัง โคกระบือ สุกร ไก่ ปลา เป็นต้น 

 มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและจ่าหน่ายในชุมชน 

 มีสถานที่และทรัพยากรธรรมชาติมีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือการสร้างงาน 
และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 

 มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและที่จะพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อป ในหลายหมู่บ้าน 

 มีการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมเกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสมผสาน 
 มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อปท. /และส่วนราชการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องในการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

 มีความสงบไม่มีปัญหาด้ายความปลอดภัย และมลพิษท่ีก่อให้เกิดโทษ 

 ผู้น่าท้องถิ่นให้ความส่าคัญต่อกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 อบต.ตาเนิน มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

 ได้รับการบริการรับส่งผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็วเร่งด่วน 

 คุณภาพการศึกษาก้าวหน้า   รวมทั้งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการ
สมัยใหม่และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประเทศอาเซียน  

(2) จุดอ่อน (W : Weakness) 
 ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัยขาดการพัฒนาด้าน

คุณภาพ และการตลาด 

 การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีประสิทธิภาพในการ
ผลิตต่่า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต 

 ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการประกอบ
วิสาหกิจชุมชน 

 แหล่งน้่าตามธรรมชาติและที่ของส่วนตัวมีน้อย ไม่เพียงพอและตื้นเขิน 

 ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 ต่าบลตาเนิน ก่าลังเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

 ไฟฟ้ายังไม่เข้าถึงพ้ืนที่ท่าการเกษตร 

 ปัญหาดินเค็ม ดินกร่อย ไม่สามารถท่าการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ 
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(3) โอกาส (O : Opportunity) 
 พระราชด่าริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

 นโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบวิสาหกิจชุมชน ใน
หลายรูปแบบ 

 การกระจายอ่านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

 มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิรูป
ระบบราชการเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานของรัฐ 

 ใกล้แหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับท้องถิ่นอ่ืนที่สะดวกสบาย สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุน

ทางเศรษฐกิจ 

 (4) อุปสรรค (T : Threat) 
 ภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอนการกระจายอ่านาจไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ

จ่านวนบุคลากรและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีอยู่จ่านวนน้อยเมื่อเทียบกับ
ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบ 

 ราคาน้่ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 

 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่เพียงพอและท่ัวถึง 

 ด้านภูมิศาสตร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้งน้่าท่วม และดินเค็ม 

 แหล่งน้่าตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้่าเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลผลิต 
 ท้องถิ่น/อปท. มีงบประมาณในการพัฒนาชุมชนจ่ากัด จึงไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุม

ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างบรรทุกดิน หิน เกินค่าน้่าหนักมาตรฐาน วิ่งเร็ว เครื่องยนต์    
เสียงดัง  ท่าดินร่วง ถนนพัง ฯลฯ 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        ในการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต่าบลนั้น  ได้ท่าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล้าดับที่  1  แหล่งกักเก็บน้้าในการท้าการเกษตรแบบยั่งยืน   ปัจจุบันแหล่งกักเก็บน้่าในต่าบล

ตาเนินมีลักษณะตื้นเขิน  เก็บน้่าไม่ได้ในระยะยาว  ท่าให้มีน้่าไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากร  ททท่าให้
เกิดปัญหาพืชผลทางการเกษตรเสียหายในหน้าแล้ง   แต่ปัญหาที่ส่าคัญคือ งบประมาณของท้องถิ่นน้อยและจ่ากัด  
การพัฒนาจึงไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข  ขุดลอกหนองละหาน  หมู่ที่  3   เนื้อที่ประมาณ  4,035  ไร่  ขุดลอกหนองประดู่ปุ่ม หมู่ ที่  5  
เนื้อที่ประมาณ  20  ไร่ ท่าฝายกักเก็บน้่าล่าห้วยยาง  โกรกมะเค็ง  แม่ใหญ่  และท่าคลองซอย (คลองก้างปลา)  
เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหา  และมีน้่าในการท่าการเกษตรอย่างยั่งยืน  ซึ่งถ้าหากมีแหล่งกักเก็บน้่าเหล่านี้  จะสามารถใช้
เครื่องสูบน้่าไฟฟ้าจากห้วยล่าชีไปเก็บไว้ที่คลองชลประทานหนองแขม  และสามารถที่จะปล่อยน้่าเข้าพ้ืนที่ท่า
การเกษตรของประชากรต่าบลตาเนินได้อย่างทั่วถึง  ผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่ประชากรทั้งต่าบล  
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ล้าดับที่  2 การคมนาคม  เป็นปัจจัยส่าคัญอันดับแรกของต่าบลตาเนิน เบื้องต้นที่ต้องการมาก
ที่สุดทั้ง 14  หมู่บ้าน  สภาพปัญหาเนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรคมนาคม และถนนที่ใช้ขนพืชผลผลิตทาง
การเกษตรไม่ได้มาตรฐานและขาดแคลน ท่าให้การใช้งานต้องหยุดชะงักในฤดูที่ประสบภัยจากฝนตกมากเกินไป
และท่าให้ถนนช่ารุดเสียหาย  ส่าหรับเส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม นับว่าเป็นหัวใจส่าคัญมาในการขนส่ง
ล่าเลียงสินค้าต่าง ๆ  ข้ามจังหวัดสู่ตลาดกลางและโรงงาน อีกทั้งยังเป็นเส้นทางลัดที่ย่นระยะเวลา  ป้องกัน
อุบัติเหตุลดการจราจรในการเดินทางไปยังต่างจังหวัด ซึ่งถ้าหากว่าถนนได้รับการก่อสร้างเป็นทางลาดยางมีผู้สัญจร
ทั้งจากภายในต่าบลและต่างพ้ืนที่ได้ใช้เส้นทางนี้ร่วมกันเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย แต่เนื่องจากงบประมาณของท้องถิ่น
ต่าบลตาเนินนั้นมีน้อย ไม่พอเพียงที่จะด่าเนินการได้  จึงจะต้องขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น  
 แนวทางแก้ไข  1. ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเนินทอง – บ้านโนนไร่ ต่าบลตาเนิน ระยะทาง 5กม. 

2. ก่อสร้างถนนลาดยางทางแยกบ้านหนองแขม – บ้านโกรกกุลา ระยะทาง 3.5 กม. 
ฯลฯ 

ล้าดับที่ 3  แหล่งน้้าที่กักเก็บน้้า และทางระบายน้้า   สภาพปัญหามีน้อยไม่เพียงพอและตื้นเขิน  
ท่าให้ไม่สามารถเก็บกักน้่าได้เมื่อน้่าไม่เพียงพอก่อให้เกิดความเสียหายขาดช่วงตอนการเพาะปลูก สภาพปัญหาทุก
หมู่บ้านในฤดูฝนในช่วงที่ฝนตกชุก  ท่าให้ถนนทั้งสองข้างทางเดิน และทางการเกษตร  มีน้่าเอ่อไหลหลากมาก
เกินไป  กัดเซาะถนน  ท่าให้ถนนช่ารุดเสียหาย และการระบายน้่าเข้าและน้่าออกตามแหล่งน้่าที่อยู่ในพ้ืนที่เกษตร
ระบายไม่ทันและรองรับประมาณงานไม่เพียงพอ เกิดความเสียหายอย่างมากมายต่อการเกษตรและการสัญจร  แต่
ปัญหาที่ส่าคัญคือ งบประมาณของท้องถิ่นน้อยและจ่ากัดการพัฒนาจึงไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข  ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้่าล่าห้วยยาง ล่าห้วยโกรกมะเค็ง ล่าห้วยแม่ใหญ่ คลองหนองเรียบ ก่อสร้าง
ฝายตามล่าห้วย ระยะทาง 6 กม. ขุดลอกแหล่งน้่าชลประทานหนองแขม หมู่ที่ 6   เนื้อที่ 180 ไร่ 

ฯลฯ 
  ล้าดับที่  4  ไฟฟ้า  ปัจจุบันไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทส่าคัญในการใช้ตามบ้านและ เพ่ือการ
ประกอบกิจกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรม ปัจจุบันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ต่าบลตาเนิน ทั้ง 14  หมู่บ้าน   มี
ไฟฟ้าใช้ครบ 14  หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน และไฟฟ้าสาธารณะตามข้างทางและ ในหมู่บ้าน ซึ่งถ้าหาก
มีไฟฟ้าสว่างและทั่วถึงจะท่าให้ลดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและอาชญากรรม ปัจจุบันการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะเป็นไปอย่างล่าช้าไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีจ่ากัด 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
ล้าดับท่ี  1  เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาด  

จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ของต่าบลประกอบอาชีพเกษตรกรแต่แหล่งที่ท่าการประกอบอาชีพมีสภาพที่ไม่
สมบูรณ์  ประกอบกับไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะพัฒนาปรับปรุงแหล่งผลิตให้ถูกวิธีจึงท่าคุณภาพของแหล่ง
ผลิตขาดความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตต่่า   

ล้าดับที่  2  ประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  หลังจากว่างงานเกษตรชุมชนที่มีอยู่กระจายหลาย
หมู่บ้าน  ต้องการรวมกลุ่มอาชีพแต่เนื่องจากลุ่มขาดแคลนงบประมาณ และการพัฒนาฝีมือใน   การผลิตและจัด
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือผลิตสินค้าต่าบลและตลาด จัดแสดงแนะน่าสินค้าของต่าบลให้เผยแพร่และเป็นที่รู้จัก 

ล้าดับที่  3  พัฒนาสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าชั้นน้า  ยังขาดการปรับปรุง
รูปแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ  และการผลิตวัตถุดิบวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ  การรวมกลุ่มร่วมกันยังน้อย  งบประมาณ 
การอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ   สถานที่จ่าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นที่รู้จัก  
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3.  ด้านสังคม 
อันดับที่ 1 สาธารณสุขและการอนามัย  โรคติดต่อที่เกิดขึ้นมากมายและตามฤดูกาลจะต้อง

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้งในคนและสัตว์ อีกท้ังภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
อันดับที่  2 การกีฬาของชุมชน  เยาวชนมีความสามารถแต่ยังขาดการฝึกสอนอย่างถูกวิธีและ

การสนับสนุนสถานที่เล่นกีฬาไม่เพียงพอ  ถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ต่าง ๆ จะท่าให้เยาวชนได้สนใจ
เข้าเล่นกีฬาอย่างจริงจัง 

ล้าดับที่  3  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์  ยังไม่เพียงพอกับจ่านวนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
        4.  ด้านแหล่งน้้า 

อันดับที่  1  การก่อสร้างฝาย  ตามแหล่งน้่าที่มีการเพาะปลูกและทางน้่าส่าหรับเก็บกักน้่าได้
ตลอดเส้นทางเดินน้่า และกรณีที่มีปริมาณน้่ามากสามารถระบายน้่าตามแหล่งน้่าได้ทันเพ่ือป้องกันปัญหาการเกิด
น้่าท่วม  และการกัดเซาะให้ถนนพัง การสัญจรไม่สะดวก ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลิตทางการเกษตร เป็น
ต้น 

อันดับที่  2  การก่อสร้างคลองส่งน้้าจากต้นแม่น้้าตามแหล่งเพาะปลูก  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง 
การเกษตรและมีแหล่งน้่าส่าหรับการเพาะปลูกตลอดฤดูกาล 

อันดับที่  3  แหล่งน้้าตามธรรมชาติและท่ีของส่วนตัว  มีน้อยไม่เพียงพอและตื้นเขิน ท่าให้ไม่ 
สามารถเก็บกักน้่าได้และไม่เพียงพอ  การขุดลอกแหล่งน้่าจะท่าให้การรองรับน้่าได้มีปริมาณมากซึ่งจะส่งผลท่าให้
การผลิตพืชผลได้มากและสามารถผลิตได้หลากหลายชนิดหมุนเวียน 
        5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อันดับที่  1  ดินเค็ม  ดินของท้องถิ่นเป็นดินเค็มเต็มพ้ืนที่ท่าให้ผลผลิตได้น้อย ปลูกพืชไม่ได้ผล
เต็มที่ท่าให้สูญเสียโอกาสในการประกบอาชีพ 

อันดับที่  2  การก้าจัดขยะมูลฝอย การใช้วัสดุที่ท่าลายมลภาวะ โดยไม่ค่านึงผลเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  โดยรู้หรือไม่รู้  ส่านึกให้เห็นถึงภัยที่จะตามมา      

อันดับที่  3  ป่าชุมชน  การปลูกป่าชุมชนตามแหล่งส่าคัญๆ  สองข้างทางจะเป็นการเพ่ิม
ปริมาณต้นไม้เพ่ือสร้างความชุ่มชื่น ร่มเงา และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติส่าหรับคนในชุมชน 

อันดับที่  4  การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  เพ่ือป้องกันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน  
ทั้งที่มี น.ส. 3 และไม่มี น.ส. 3 จะต้องรังวัดและท่าแนวป้องกันโดยการล้อมรั้ว  คันดิน   ป้ายประกาศหรือปลูก
ต้นไม้ที่เป็นอาหารและความร่มรื่น  เพ่ือปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนออกก่าลังกาย  ทางสัญจร  ไม่ให้ใช้
ประโยชน์เฉพาะส่วนตน  

6. ด้านการเมืองการบริหารและการปกครอง 
อันดับที่  1  การจัดเวทีประชาคม ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงความส่าคัญและความสนใจเข้ามา

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร  
อันดับที่ 2   ความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้ง  การเลือกตั้งทุกระดับจะต้องสร้างจิตส่านึกให้

เห็นความส่าคัญของการเลือกตั้ง  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้   จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลามากพอที่จะสร้างความเข้าใจโดยมีการจ่าลองภาพเหตุการณ์
ให้เห็นถึงผลดีผลเสียจาการเลือกตั้ง  การก่อตั้งกลุ่มให้มีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างทั่วถึงและทุกกลุ่มเป้าหมายให้มี
การอบรมได้เรียนรู้ เพ่ือจะน่าไปเผยแพร่ในชุมชนของตนเองให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3   
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง  
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านแหล่งน้้า บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 
3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส้านักปลดั 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส้านักปลดั 
4 การพัฒนาด้านสังคมและ

สาธารณสุข 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส้านักปลดั 

  บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ส้านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
  การด้าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส้านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม การศาสนา วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 
กองการศึกษาฯ 

  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส้านักปลดั 
  บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห ์ ส้านักปลดั 

 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส้านักปลดั 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส้านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

6 ด้านการเมืองและการ
บริหาร    

บริหารทั่วไป บริหารงานท่ัวไป ส้านักปลดั,กองคลัง 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน ส้านักปลดั 
บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์   4 ส านัก/กอง 
 
 



1.  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

   -  แผนงานอตุสากรรมและโยธา 246 102,253,000 246 102,253,000 234 81,773,000 234 81,773,000 234 81,773,000 1,194 449,825,000
   -  แผนงานเคหะและชมุชน 81 25,710,000 81 25,710,000 81 25,710,000 81 25,710,000 81 25,710,000 405 128,550,000
   -  แผนงานรักษาความสงบ 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 8 510,000 40 2,550,000
      ภายใน

รวม 335 128,473,000 335 128,473,000 323 107,993,000 323 107,993,000 323 107,993,000 1,639 580,925,000

2.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาแหล่งน้้า

   - แผนงาน เคหะและชุมชน 75 36,690,000 75 36,690,000 77 37,690,000 77 37,690,000 77 37,690,000 381 186,450,000
รวม 75 36,690,000 75 36,690,000 77 37,690,000 77 37,690,000 77 37,690,000 381 186,450,000

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

      - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 16 1,020,000 16 1,020,000 16 1,020,000 16 1,020,000 16 1,020,000 80 5,100,000
      - แผนงานการเกษตร 32 3,205,000 32 3,205,000 32 3,205,000 32 3,205,000 32 3,205,000 160 16,025,000

รวม 48 4,225,000 48 4,225,000 48 4,225,000 48 4,225,000 48 4,225,000 240 21,125,000

รวม  5  ปีปี  2565

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ปี  2562ปี  2561

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ปี  2564ปี  2563

ยุทธศาสตร์

บัญชโีครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลตาเนิน  อ้าเภอเนินสง่า  จังหวัดชยัภมูิ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

แบบ ผ. 01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและสาธารณสุข

  - แผนงานงบกลาง 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 3 11,100,000 15 55,500,000
  - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 18 880,000 18 880,000 18 880,000 18 880,000 18 880,000 90 4,400,000
ของชุมชน
  - แผนงานสังคมสงเคราะห์ 11 310,000 11 310,000 11 310,000 11 310,000 11 310,000 55 1,550,000
  - แผนงานการรักษาความสงบ 12 2,560,000 12 2,560,000 12 2,560,000 12 2,560,000 12 2,560,000 60 12,800,000
ภายใน
  - แผนงานสาธารณสุข 17 1,190,000 17 1,190,000 17 1,190,000 17 1,190,000 17 1,190,000 85 5,950,000
  - แผนงานการศึกษา 32 11,980,000 32 11,980,000 32 11,980,000 32 11,980,000 32 11,980,000 160 59,900,000
  - แผนงานการศาสนา 22 4,750,000 22 4,750,000 22 4,750,000 22 4,750,000 22 4,750,000 110 23,750,000

วฒันธรรมและนันทนาการ

รวม 115 32,770,000 115 32,770,000 115 32,770,000 115 32,770,000 115 32,770,000 575 163,850,000

  - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 4 100,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 4 100,000 20 500,000
  - แผนงานการเกษตร 19 3,950,000 19 3,950,000 19 3,950,000 19 3,950,000 19 3,950,000 95 19,750,000
   - แผนงาน เคหะและชุมชน 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 45 6,750,000

รวม 23 4,050,000 23 4,050,000 23 4,050,000 23 4,050,000 23 4,050,000 115 20,250,000

ปี  2564

งบประมาณ 
(บาท)

รวม  5  ปี

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

ปี  2565

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ
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     - แผนงานบริหารงานทัว่ไป 45 7,732,000 45 7,732,000 45 7,732,000 45 7,732,000 45 7,732,000 225 38,660,000
     - แผนการศึกษา 23 3,950,000 23 3,950,000 21 3,300,000 21 3,300,000 21 3,300,000 109 17,800,000
     - แผนงานเคหะและชุมชน 19 9,677,800 19 9,677,800 20 9,777,800 20 9,777,800 20 9,777,800 98 48,689,600

รวม 87 21,359,800 87 21,359,800 86 20,809,800 86 20,809,800 86 20,809,800 432 105,149,600
รวมทัง้สิ้น 683 227,567,800 683 227,567,800 672 207,537,800 672 207,537,800 672 207,537,800 3,382 1,077,749,600

จ้านวน
โครงการ

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

รวม  5  ปีปี  2565

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

งบประมาณ 
(บาท)

จ้านวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร
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สูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที ่1 บ้านตาเนิน

1 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  ม. หนา 0.15 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เสริมเหล็กสายตาเนนิถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 200  ม. หรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
โนนคูณ (เมอืงพรม) และสะดวกสบาย มพีื้นที่เทคอนกรีตไมน่อ้ยกว่า   มคีวามสะดวก

200  ตร.ม. มากขึ้น
2 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  6   ม. หนา 0.50   ม. 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายตาเนนิถงึโนนคูณ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 3,500  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 (เมอืงพรม) หมู่ที่ 1 และสะดวกสบาย ปริมาตร 16,625   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
3 ปรับปรุงถนนลงหนิคลุก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา 0.50  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ซอยบา้นนางรัส แสนสันเทยีะ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 1 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
                   แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่

แบบ ผ.02
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที ่2 บ้านหนองขาม

4 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการขน ขนาดกว้าง   6   ม.  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
สายทางรถไฟ - คลองบง พชืผลทางการเกษตร หนา  0.50  ม. ยาว  700 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
 หมู่ที่ 2 ปริมาตร    2,275     ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
5 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อความสะดวกในการขน กว้าง 6   ม. หนา 0.50  ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง

พร้อมลงลูกรังถนนเพื่อการ พชืผลทางการเกษตร  ยาว 800   ม.   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
เกษตรสายหลังวัดหนองขาม ปริมาตร   4,352  ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
ถงึทางรถไฟ  มากขึ้น

6 ลงลูกรังถนนสายยทุธศาสตร์ เพื่อความสะดวกในการขน ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
จากหนองขีเ้หีย้-หนองหญา้ขาว พชืผลทางการเกษตร กว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
หมู่ที่ 2 หนา 0.15 ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มากขึ้น
7 ยกร่องพนูดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อความสะดวกในการขน กว้าง  8  ม. หนา  0.50  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง

จากหนองเมก็-รอบหมู่บา้น พชืผลทางการเกษตร ยาว 450    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
หมู่ที่ 2 ปริมาตร  1,912.5    ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
8 ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการขน กว้าง 4  ม. หนา  0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง

สายบา้นนายเกษมถงึสามแยก พชืผลทางการเกษตร  ยาว  500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
หว้ยแมใ่หญ่ ปริมาตร 300 ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
9 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  ม. ยาว  200  ม.  550,000 550,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายแยกหนองเบน็ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม สูงเฉล่ีย  0.15 ม. หรือพื้นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายค าแหง หมู่ที่ 2 และสะดวกสบาย คสล.ไมน่อ้ยกว่า 1,000 ตร.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการขน กว้าง 6  ม. หนา 0.50 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

รอบหมู่บา้น หมู่ที่ 2 พชืผลทางการเกษตร ระยะทาง 1,000  ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ปริมาตร  325 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
11 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม. ยาว   200  ม.  550,000 550,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบา้นนายยทุธ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม สูงเฉล่ีย  0.15 ม. หรือพื้นที่ คสล. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึ บา้นนายด าหมู่ที่ 2 และสะดวกสบาย  ไมน่อ้ยกว่า 1,000   ตร.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
12 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม. ยาว   200  ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบา้นนายวอน คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม สูงเฉล่ีย  0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายสมจติร หมู่ที่ 2 และสะดวกสบาย  ไมน่อ้ยกว่า 1,000   ตร.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
13 กอ่สร้างถนน คสล. ส่ีแยกบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม. ยาว   200  ม.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นางสุภร์ี  นามา - บา้นนาย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม สูงเฉล่ีย 0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
เรียง  วานอก  หมู่ที่  2 และสะดวกสบาย  ไมน่อ้ยกว่า 1,000   ตร.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
14 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม. ยาว   200  ม.  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กส่ีแยกบา้นนางหมวิ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม สูงเฉล่ีย  0.15 ม.หรือพื้นที่ คสล. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ทายค าถึงบ้านนายรถ ฤทธิก์ าลัง  และสะดวกสบาย ไมน่อ้ยกว่า 1,000   ตร.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่  2 มากขึ้น

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง จดุที่  1  กว้าง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เฃ่ือมต่อบริเวณส่ีแยกบ้านนาง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 10 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ประจวบ ตากิม่นอก พร้อมวาง และสะดวกสบาย จดุที่ 2 กว้าง 4 เมตร มคีวามสะดวก
ท่อ หมูท่ี ่ 2 ยาว 6 เมตร มากขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ยาวประมาณ  1200 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กบา้นโนนไร่ถงึหนองขาม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

17 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กวา้ง 4 เมตร 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายทางรถไฟถึงคลองบง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที ่ 2 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

18 ก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กวา้ง 2.50 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

จากบ้านนายสมใจถึง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถนนสายหนองเบ็น และสะดวกสบาย ยาว 300 เมตร มคีวามสะดวก

หมู่ที ่ 2
19 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  จ านวน  2  เส้น  คือ

คอนกรีตภายในหมู่บา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  - ปรับปรุงผิวจราจร  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หมู่ที ่ 2 และสะดวกสบาย แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นายทอง ภูบานชื่นถึงส่ีแยก มคีวามสะดวก

บ้านนางประจวบ  ตากิ่มนอก
กวา้ง 4 เมตร 
 - ปรับปรุงผิวจราจร  -  - 500,000 500,000 500,000
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

หนองเม็ก ถึงหนองสระ 
กวา้ง 4 เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[80]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 3 บา้นโนนไร่

20 ลงลูกรังถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   3  ม. หนา 0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
โนนไร่ถงึดอนเปา้ หมู่ที่  3 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว 1,500 ม.. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ปริมาตร  675  ลบ.ม มคีวามสะดวก
มากขึ้น

21 ลงลูกรังถนนสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   3  ม. หนา 0.15  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
โนนไร่ถงึสถานรีถไฟ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว 1,500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร

หมู่ที่ 3 และสะดวกสบาย ปริมาตร  675  ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
22 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา 0.50 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

บา้นโนนไร่ - บา้นขี้เหล็ก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ปริมาตร  900  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่  3 และสะดวกสบาย  ยาว  400   ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
23 ปรับปรุงถนนลูกรังสายบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ยาวประมาณ 1000 เมตร 357,000 357,000 357,000 357,000 357,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นายณรงค์ โพธิ์นอกถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม กว้าง 6 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถนนเชื่อมทางรถไฟ หมู่ที่ 3 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
24 ลงถนนลูกรังสายคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
 แมใ่หญ ่หมู่ที่ 3 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 480 ลบ.ม. ( งบ อบต.) ( งบ อบต.) ( งบ อบต.) ( งบ อบต.) ( งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
มากขึ้น

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา 0.50 ม. 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กจดุบา้นนางอ าไพ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ปริมาตร  900  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พเีดอร์เซ่น หมู่ที่ 3 และสะดวกสบาย  ยาว  900   ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[81]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที ่4 บ้านหนองโพธิ์

26 กอ่สร้างถนน คสล./ลาดยาง สายแยก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนน คสล./ลาดยาง 20,000,000 20,000,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
 ทล.2180 - บา้นหนองขาม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง    6     ม.  ยาว    5,100     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม.  ปริมาตร   4,590   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางบญุโฮม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 800 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึสามแยกบา้นผู้ชว่ยจติตา และสะดวกสบาย ปริมาตร   480   ลบ.ม. มคีวามสะดวก
ศรีวงษ ์หมู่ที่  4 มากขึ้น

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กพร้อมวางทอ่จากบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 800 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
นางหอม  ธานถีงึบา้นนาย และสะดวกสบาย ปริมาตร   480   ลบ.ม. มคีวามสะดวก
สงวน ไชยรถ หมู่ที่ 4 มากขึ้น

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายพอดี คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 800 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถงึสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย ปริมาตร   480   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.   หนา 0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายวิทย ์วงษม์ี คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 800 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถงึสระน้ าสาธารณะ หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย ปริมาตร   480   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
31 ลงถนนลูกรังจากบา้นนางหอม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา   0.15 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ธานถีงึล าหว้ยเสียว หมู่ที่ 4 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 800 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย ปริมาตร   480   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[82]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 ลงถนนลูกรังจากบา้นนาง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4   ม.หนา   0.15    ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ปอ้มถงึหนา้บา้นผู้ชว่ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทางประมาณ 4000เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
จติตา  ศรีวงษ์ และสะดวกสบาย ปริมาตร  270      ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
33 ลงถนนลูกรังสายวัดปา่ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ถงึล าหว้ยเสียว  หมู่ที่  4 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

ระยะทาง  800  เมตร มากขึ้น
34 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.  หนา 0.15 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองโพธิ์ถงึถนนเลียบ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
คลองล าหว้ยเสียว และสะดวกสบาย ปริมาตร 900  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
35 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5  เมตร  สูง  1  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนา้บา้นนางปอ้มถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หนา้โบสถ ์หมู่ที่ 4 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
36 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร หนนา  0.15 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองขี้เหี้ยถงึทางรถไฟ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
37 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร หนนา  0.15 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองโพธิ์ถงึละหานลูกนก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

[83]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายซา ศรีวงษ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  73 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนางหลง ศรีวงษ์ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  4 มากขึ้น

39 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายซา ศรีวงษ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  73 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านนายทองค า  อนุศาสตร์ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  4 มากขึ้น

40 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากนานายซา ศรีวงษ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  73 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึเมรุ หมู่ที่ 4 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

41 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางทองกรณ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  73 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนางบญุมา ศรีวงษ์ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  4 มากขึ้น

42 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  เมตร หนา 0.15 เมตร  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางหอม ธานี คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายบญุส่งค์  งามวงค์ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  4 มากขึ้น

43 ซ่อมแซมถนนรอบสระน้ า เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  เมตร หนา 0.15 เมตร  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองขาม (หนองนา) คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  4 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[84]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที ่5 บ้านหัวบึง

44 ก่อสร้างยกร่องพูนดินถนนเพือ่การ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 8 ม. หนา 0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
เกษตรสายนานายยวน สมศรี คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
ถงึหนองประดู่ปุ่ม  หมู่ที่  5 และสะดวกสบาย ปริมาตร   4,250   ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
45 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  8 ม. หนา 0.50 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง

สายบา้นนางประคอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจร
ถึงถนน คสล. สายรอบหมู่บ้าน และสะดวกสบาย ปริมาตร  2,125  ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
หมู่ที่ 1 มากขึ้น

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังขนาด 4.00x2,000x0.20 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายหวับงึถงึหนองประดู่ปุ่ม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม พร้อมปรับเกรดใหเ้รียบ   . (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  5 และสะดวกสบาย ปริมาตร   1,600   ลบ.ม มคีวามสะดวก

มากขึ้น
47 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 5  ม. ยาว  500 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เพื่อการเกษตรสายนาบงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  1   เมตร   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ติดล าหว้ยยาง(จากถนน และสะดวกสบาย ปริมาตร  3,500  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
ลาดยางถงึหนองประดู่ปุ่ม) มากขึ้น
 หมู่ที่ 5

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 ม. หนา  0.15  ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กจากบ้านนายสะอิ้ง  ค้าโค  คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  200    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึสายรอบนอก หมู่ที่ 5 และสะดวกสบาย ปริมาตร   120    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง    4  ม. หนา   0.15    ม. 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางนอง แดงค า คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร    120   ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายโลม หมู่ที่ 5 และสะดวกสบาย  ยาว    200    ม. มคีวามสะดวก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา   0.15  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบ้านนายโหล คุ้มตาเนิน คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  200  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึถนนทางหลวงชนบท  และสะดวกสบาย ปริมาตร 120   ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่  5 มากขึ้น

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา   0.15   ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบ้านนางประคอง กว้างนอก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   200   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงนายลาด  โพธิ์นอก  หมู่ที่  5 และสะดวกสบาย ปริมาตร  120     ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
52 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5   ม. หนา 0.15   ม.  480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายคุณาสีน คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   200   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ศรีสันเทยีะถงึบา้นนางนชุา และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หาญสันเทยีะ หมู่ที่ 5 มากขึ้น

53 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 ม. หนา 0.15   ม.  240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากหนา้บา้นนายแนน่ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   100   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หล่อนกลางถงึบา้นนายต่วน และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
กิ่งรังกลาง หมู่ที่ 5 มากขึ้น

54 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 ม. หนา 0.15   ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายหนา้บา้นนาง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 480 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ประคอง กว้างนอกถงึถนน และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบนอก มากขึ้น
หมู่ที่ 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5 ม. หนา0.15   ม.  13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายตลุกน้ าโตนถึง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 4,500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

วดัโนนคูณ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

56 ปรับปรุงถนนลูกรังสายนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นายบัณฑิต ค้าโค หมู่ที ่5 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 650 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

57 ปรับปรุงถนนลูกรังสายนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  ม. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นายอนันต์  แก้วก าเนิด คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 600 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที ่5 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

58 ปรับปรุงถนนลูกรังจากนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  ม. 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นายเส่ียม เปียกสันเทียะถึง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 700 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นานายสมภูมิ เคนสันเทียะ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

หมู่ที ่5 มากขึ้น

59 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองหญ้ารังกา หมู่ที ่5 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 650 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 ปรับปรุงถนนลูกรังสายตลุก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  ม. 398,000 398,000 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

น้ าโตนจากถนนทางหลวง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 4,500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ชนบท หมู่ที ่5 ถึงบ้าน และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

โนนคูณ หมู่ที ่7 มากขึ้น

61 ปรับปรุงถนนลูกรังสายนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5  ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นายยวน สมศรีถึงประดู่ปุม่ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ระยะทาง 600 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที ่5 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  2.50  ม. หนา 0.15 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบ้านนายสอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 47 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

แผนวชิิตถึงบ้านนายบุญเรืองและสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

เชียงทอง หมู่ที ่5 มากขึ้น

หมู่ที ่6 บ้านหนองแขม
63 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม. หนา   0.50   ม.  100,000 100,000  -  -  - ร้อยละ 80 มีถนนทีม่ีมาตรฐานใช้ในการ กองชา่ง

เหล็กสายบา้นนายมนทนิ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   500   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.)  ของประชาชน คมนาคมภายในหมู่บา้น
หมู่ที่  6 และสะดวกสบาย ปริมาตร  30   ลบ.ม. มคีวามสะดวก ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

มากขึ้น
64 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ กว้าง 4  ม.   หนา  0.15   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

เหล็กนานายณัฐนยั - นาง สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว   1,000   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร

นายเนื่อง  หมู่ที่ 6 การเกษตร ปริมาตร  600    ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อความสะดวกในการ กว้าง   4    ม. หนา   0.15   ม.  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

เหล็กสายโรงเรียน - โรงสีชุมชน สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว  200   ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
หมู่ที่ 6 การเกษตร ปริมาตร   120   ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
66 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อความสะดวกในการ กว้าง 6 ม.  หนา 0.80 ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว  1,500 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
สายนานางณรงค์ถงึนา การเกษตร ปริมาตร  9,060 ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
นางส้มเชื้อ  หมู่ที่  6 มากขึ้น

67 ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ  กว้าง  4   ม.  หนา 0.15   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง
สายชลประทาน-หนองเลียบ สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว  1,700  ม. ป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
หมู่ที่  6 การเกษตร ริมาตร   1,020 ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
68 ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ  กว้าง  4    ม.  หนา   0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

สายรอบชลประทาน  หมู่ที่ 6 สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว   2,000   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
การเกษตร  ปริมาตร  1,200  ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
69 ลงลูกรังถนนเพื่อการเกษตร เพื่อความสะดวกในการ  กว้าง  3   ม.  หนา  0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

สายล าหว้ยยางตอนบนถงึ สัญจรและขนพชืผลทาง ยาว 1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
ดอนนอ้ย หมู่ที่  6 การเกษตร ปริมาตร     450   ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
70 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา 0.15   ม. 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายว่อนถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  70   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร

ถนนด า หมู่ที่  6 และสะดวกสบาย ปริมาตร  42   ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดินลง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4    ม.  หนา   0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

ลูกรังถนนเพื่อการเกษตรจาก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   2,000   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
นานางณรงค์ กงกลาง ถงึ และสะดวกสบาย ปริมาตร  1,200  ลบ.ม. มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว
นานายยงค์ มะลิวรรณ หมู่ที่ 6 มากขึ้น

72 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4    ม.  หนา 0.15  ม. 100,000 100,000  -  -  - ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

เหล็กสายโรงเรียนหนองแขม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
ถงึบา้นนางนอง หมู่ที่ 6 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น
73 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  5 ม.  หนา 0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง

เหล็กสายโรงเรียนหนองแขม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การเกษตรและสัญจร
ถงึหนองรัง หมู่ที่ 6 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก ไปมาสะดวกและรวดเร็ว

มากขึ้น

74 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 ม. หนา 0.15  ม  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ส่ีแยกกลางบ้านถึงหน้า และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

โรงเรียนบ้านหนองแขม มากขึ้น

หมู่ที ่6
หมู่ที ่7 บ้านโนนคูณ

75 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 5  ม.  หนา   0.15  ม.  800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายหนา้วัดโนนคูณ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   700  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  7 และสะดวกสบาย ปริมาตร  420   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

76 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4   ม.  หนา  0.15   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เกษตรสายดอนเมอืงพรม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว    1,000     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 7 และสะดวกสบาย ปริมาตร   600  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4  ม.  หนา   0.15  ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบา้นนายสมหวัง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   100  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนางเหลือง  หมู่ที่  7 และสะดวกสบาย ปริมาตร   60   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
78 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4  ม.  หนา  0.15 ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบา้นนายภญิโญ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   100  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
กว้างนอก หมู่ที่ 7 และสะดวกสบาย ปริมาตร  60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

79 กอ่สร้างถนน คสล.รอยต่อ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 6  ม. หนา  0.15  ม. 250,000 250,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
บา้นโนนคูณถงึบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว 400 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หนองแขม และสะดวกสบาย ปริมาตร  360 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
80 ถนนยกร่องพนูดินถนนเพื่อ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   8  ม. หนา   0.50   ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

การเกษตรสายสายโนนคูณ- คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,000ม. ปริมาตร 4,500 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ตลุกน้ าโตนพร้อมวางทอ่ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
 หมู่ที่ 7 มากขึ้น

81 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4   ม.  หนา  0.15   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
โนนคูณ-ตลุกน้ าโตน หมู่ที่ 7 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว    1,000     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ปริมาตร   600  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
มากขึ้น

82 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7 ได้ กว้าง  6 ม. หนา 0.50  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง
สายแยกดอนเมอืงพรม - ไร่ ได้มคีวามสะดวกในการขน ปริมาตร  162.50   ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทางการ
นางหลงมา   หมู่ที่  7 ผลผลิตทางการเกษตรได้  ยาว 500 ม. มคีวามสะดวก เกษตรได้อยา่งสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
83 ปรับปรุงถนนลูกรังสายโนนคูณ - เพื่อใหป้ระชาชนได้มี  กว้าง  4   ม. หนา 0.15  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

คลองหนองไผ่ -แยกปา่ชา้- ความสะดวกในการขน ยาว 1,500   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
หนองแขม หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร  900   ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
84 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  6  ม. หนา 0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

ลงลูกรังจากนาพอ่ใหญ่ ความสะดวกในการขน ยาว 1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
เสริฐ์ ถงึนาพอ่ใหญน่า ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร  325  ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 7 สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น

85 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  6  ม.  หนา   0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง
เกษตรจากนายบญุเหลือ หาญสันเทยีะ ความสะดวกในการขน  ยาว  1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
ถงึไร่นางละเอยีด เลาลาด ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร  325 ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 7 สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น

86 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 4 เมตร หนา  0.15 เมตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง
เกษตรสายวัดโกรกกลุาถงึไร่ ความสะดวกในการขน ยาว  1,500 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
นายสาม หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร 900 ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
87 เสริมไหล่ทาง คสล. ภายใน เพื่อใหป้ระชาชนได้มคีวาม กว้าง  1  ม. หนา  0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 7 สะดวกในการคมนาคม ยาว  3,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 การขนส่ง การเดินทางไปใน ปริมาตร   450   ลบ.ม. มคีวามสะดวก
ที่ต่างๆ ได้ มากขึ้น

88 กอ่สร้างถนน คสล.สายตาเนนิ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50ของ ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง
ถงึโนนคูณ (สายเมอืงพรม) คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,500  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ขนส่งผลผลิตทาง กองชา่ง
หมู่ที่  7 และสะดวกสบาย ปริมาตร  1,125  ลบ.ม. ความสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
89 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  6  ม.  หนา   0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เกษตรจากไร่นางพยุง-นานางนาล้อม ความสะดวกในการขน  ยาว  1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร  325 ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
90 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  6  ม.  หนา   0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เกษตรจากนานางยม-นานางมินตรา ความสะดวกในการขน  ยาว  1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้ ปริมาตร  325 ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
91 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  6  ม.  หนา   0.50  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เกษตรหลังโรงเรียนโกรกกลุา ความสะดวกในการขน  ยาว  1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
ถงึถนน รพช. หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้  ปริมาตร  325 ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
92 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  5  ม.  หนา 0.15  ม. 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กจากหนา้วัดถงึบา้นนาง ความสะดวกในการขน  ยาว  200 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
อไุรวรรณ  หมู่ที่ 7 ผลผลิตทางการเกษตรได้ มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
93 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง  5  ม.  หนา 0.15  ม.  -  - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กสายศาลาประชารัฐ ความสะดวกในการขน  ยาว  200 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
ถงึบา้นนายสุพจน ์ฤทธิ์ก าลัง ผลผลิตทางการเกษตรได้ มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 7 สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มากขึ้น
หมู่ที่ 8 บา้นโกรกกุลา

94 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายบา้นนายหนชูยัถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  150 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บา้นพอ่ทองสุข  แตงทรัพย์ และสะดวกสบาย ปริมาตร   90 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

หมู่ที่  8 มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
95 ก่อสร้างถนนยกร่องพนูดินลงลูกรังจาก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง   8    ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง

บา้นโกรกกลุา-ชลประทานบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.5 ม.  ยาว  1,000 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

หนองแขม  หมู่ที่ 8 และสะดวกสบาย ปริมาตร  4,500    ลบ.ม. มคีวามสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

96 ลงลูกรังถนนเรียบคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา 0.15   ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
หนองปลากั้ง หมู่ที่  8 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,000  ม.  ปริมาตร 600  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

97 ปรับปรุงถนนเลียบคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม.  ยาว  1,000 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนขนส่งผลผลิต กองชา่ง
หนองเลียบจากนานางบุญ รานอก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร    1,200  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ทางการเกษตรและสัญจรไป

ถงึนานายสุเนตร  หมู่ที่  8 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก มาสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น

98 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม.  ยาว 1,000 ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
จากบา้นนายคะเนยีง บญุหนา คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 4,640   ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึต าบลรังงาม และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
99 ปรับปรุงถนนลูกรังจากนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 800 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

นานายประมวล ตุ๊กสันเทยีะ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร  480  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึต าบลรังงาม และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
100 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายจรัญถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  150 เมตร  ปริมาตร  90 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บา้นนางเรณู  จอมสันเทยีะ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  8 มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
101 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร หนา0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายหนู คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  150 เมตร  ปริมาตร  90 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พรมรอด ถงึบา้นนายบญุ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

รานอก  หมู่ที่  8 มากขึ้น
102 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 800 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

ถนนการเกษตรจากบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร  480  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
โกรกกลุาถงึบา้นหนองแดง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่  8 มากขึ้น

103 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 800 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

ถนนการเกษตรจากบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร  480  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

โกรกกลุาถงึบา้นหนองแขม และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

หมู่ที่  8 มากขึ้น
104 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 800  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

ถนนการเกษตรจากบา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร  480  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

โกรกกลุาถงึบา้นโสกคร้อ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

หมู่ที่  8 มากขึ้น
105 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. ยาว 800 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

สายถนนเลียบคลอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร  480  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

หนองปลากั้ง  หมู่ที่  8 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

มากขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางบวัริม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม .ยาว 800 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
เปนิขนุทดถงึทางหลวงชนบท และสะดวกสบาย ปริมาตร  480  ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่ 8 มากขึ้น

107 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กจากบ้านนางบุญเส็ง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 800 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ตุ๊กสันเทียะถึงบ้านนายหนู  และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

พรมรอด หมู่ที ่8 มากขึ้น

108 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม. หนา 0.15  ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กสายบ้านนายสุข ถึง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 200 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

บ้านนางซา หมู่ที ่8 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

มากขึ้น

109 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 3 ม. หนา 0.15  ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

เหล็กสายบ้านนางปทุมทิพย์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

ถึงบ้านนางหอมหวล และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

หมู่ที ่8 มากขึ้น

110 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 ม. หนา 0.15  ม  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีตจาก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง

บ้านนางส าราญ ธรรมณี และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ถึงบ้านนายหนู พรมรอด มากขึ้น

หมู่ที ่8

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 9 บา้นสามหลกัพัฒนา

111 กอ่สร้างถนนเพือ่การเกษตรสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพนูดิน  ขนาดกว้าง 4 ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง
สวนนายออ้ยถงึท านบพฒันา คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 700  ม.  หนา  0.50  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
หมู่ที่  9 และสะดวกสบาย พร้อมปรับเกล่ียและลงลูกรังขนาดกวา้ง  4  ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

ยาว  700  ม.  หนาเฉล่ีย  0.15  ม. มากขึ้น
112 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่การเกษตรสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ยกร่องพนูดิน  ขนาดกว้าง 4 ม.  180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

นานายเส็ง -หนองตอ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 700  ม.  หนา  0.50  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า และสะดวกสบาย พร้อมปรับเกล่ียและลงลูกรังขนาดกวา้ง  4  ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก
หมู่ที่  9 ยาว  700  ม.  หนาเฉล่ีย  0.15  ม. มากขึ้น

พร้อมวางทอ่ระบายน้ า
113 ยกร่องพูนดินถนนเพือ่การเกษตรสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   8     ม.  หนา   1    ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใชเ้ส้นทาง กองชา่ง

นายสันถงึสวนนายมานติย์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  900    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ขนส่งผลผลิตทาง
ฤทธิ์ก าลัง หมู่ที่ 9 และสะดวกสบาย ปริมาตร    8,100   ลบ.ม. มคีวามสะดวก การเกษตรได้อย่างสะดวก

มากขึ้น
114 ยกร่องพนูดินถนนเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  8    ม. หนา   1  ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เกษตรสายหนองกระทุ่ม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ปริมาตร  15,300    ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 ดานหวัสวนนางเรไร ค้าโค และสะดวกสบาย  ยาว    1,700     ม. มคีวามสะดวก
ถึงไร่นายสมหมาย มุ่งอุ่นกลาง มากขึ้น

115 ยกร่องพนูดินถนนเพื่อการ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  8   ม. หนา   1   ม. 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เกษตรสายบา้นนอ้ยหนองแดง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  2,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ปริมาตร 18,000  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 กอ่สร้างถนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4  ม. สูง   1   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ยกร่งพนูดินสายไร่นายคล่ี คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  500  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึไร่นายบญุลือ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
พร้อมปรับเกตุและวางทอ่ มากขึ้น
ระบายน้ า หมทูี่ 9

117 กอ่สร้างถนน คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเรไร 300,000 300,000  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายบา้นนางเรไรถงึวัด คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ถึงวดั  กวา้ง    4  ม. หนา    0.15  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ยาว  300   ม. ปริมาตร  180   ลบ.ม. มคีวามสะดวก
มากขึ้น

118 ปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ปรับเกรดถนนเพือ่การเกษตรรอบหมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
รอบหมู่บา้น หมู่ที่ 9 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม กว้าง  4   ม. หนา  0.10   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย ยาว   3,000 ม. มคีวามสะดวก
ปริมาตร  1,200   ลบ.ม. มากขึ้น

119 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4  ม. ยาว  1,500   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายสามหลักถงึหนองตอ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 900     ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมปรับเกตุและลงลูกรัง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  9 มากขึ้น

120 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4  ม. ยาว  2,500  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายสามหลัก - ท านบพฒันา คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 1,500  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
พร้อมปรับเกตุและลงลูกรัง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
 หมู่ที่  9 มากขึ้น

121 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม. ยาว 1,500  ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายสามหลักถงึหนองกระทุ่ม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 900  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ดานพร้อมปรับเกตุ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
และลงลูกรัง หมู่ที่  9 มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
122 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายคุ้มตลุกหนิ พร้อมปรับเกตุ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 1,200  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และลงลูกรัง  หมู่ที่  9 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
123 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. ยาว 2,000 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายหนองระกอถงึบา้นนอ้ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร 1,200  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หนองแดง พร้อมปรับเกตุ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
และลงลูกรัง  หมู่ที่  9 มากขึ้น

124 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม. หนา  0.15  ม. 100,000 100,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายบา้นนางเพลินจติร คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 50 ม. ปริมาตร 30  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายชพี  หวังค ากลาง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

125 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  6  ม. หนา  0.15  ม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายตลุกหินจากทาง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 840 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หลวงชนบท หมู่ที ่9 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

126 ลงลูกรังสายสระครูเทีย่งถึง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.ยาว 300 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

คอนกรีตพร้อมปรับเกตุ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที ่9 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

127 ลงลูกรังสายสระแม่อึ่งถึง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  ม.ยาว 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

คอนกรีตพร้อมปรับเกตุ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที ่9 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
128 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  ม.ยาว 400 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

คอนกรีตเหล็กซอยหลังวดั คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

จากถังประปาหมู่บ้านถึง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

บ้านนายม่วง หมู่ที ่9 มากขึ้น

129 ลงลูกรังจากสวนทางเรไรถึง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  54  ม.ยาว 800 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สวนนายสมหมาย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พร้อมปรับเกตุ หมู่ที ่9 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
หมู่ที่ 10 บา้นเนินทอง

130 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4   ม.  หนา  0.15  ม.  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายบา้นนายเยน็ ค้าขา้ว คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถึงบ้านนายเยี่ยม  แก้วก าเนิด  และสะดวกสบาย ปริมาตร   60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ทิ่ 10 มากขึ้น

131 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง 5 ม. ยาว 560 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กจากบา้นปลัดถงึแยก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ปริมาตร   420   ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
อบต.ถงึทางรถไฟ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่ 10 มากขึ้น

132 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4   ม.  หนา 0.15  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กรอบวัดเนนิทอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

  หมู่ที่  10 และสะดวกสบาย ปริมาตร   60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
133 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4   ม. หนา   0.50   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หนองแดงถงึโนนบเุขว้า คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

พร้อมปรับเกรด หมู่ที่  10 และสะดวกสบาย ปริมาตร  2,250    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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134 ปรับปรุงถนนลูกรังสายเลียบ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4   ม. หนา   0.50   ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ริมคลองล าหว้ยยางตอนล่าง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หมู่ที่  10 และสะดวกสบาย ปริมาตร  2,250    ลบ.ม. มคีวามสะดวก
135 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนางไผ่  คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  100    ม.ป (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ชอบรักษ ์- วัดเนนิทอง และสะดวกสบาย ริมาตร   60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

หมู่ที่ 10 มากขึ้น

136 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กทศิตะวันออกของ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่บา้นถงึซอยวัดเนนิทอง และสะดวกสบาย ปริมาตร   60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่ 10 มากขึ้น

137 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กทศิตะวันออกของ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100    ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่บา้นถงึซอยวัดเนนิทอง และสะดวกสบาย ปริมาตร   60    ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่ 10 มากขึ้น

138 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  6  ม.หนา   0.15 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กจากสามแยกตาเนนิ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   97.00   ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 - ละหาน-บา้นหนองขาม  และสะดวกสบาย หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า มคีวามสะดวก
หมู่ที่  10 699.00  ตรม. มากขึ้น

139 ปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4    ม.  หนา   0.15  ม.   -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีตสายปา้ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ทางเขา้หมู่บา้นถงึโรงสี และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
เชื่อมหมู่ที่  12 มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[101]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 11 บา้นบงึสง่า

140 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชน หมูท่ี่ 11 ได้มี กว้าง  4   ม.  หนา   0.15  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 มถีนนที่มมีาตรฐานใชใ้น กองชา่ง
เหล็กจากบา้นนายสมร เส้นทางคมนาคมภายใน ยาว    100     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมภายใน
เกสันเทยีะ หมู่ที่  11 หมู่บา้นได้สะดวกยิ่งขึ้น ปริมาตร   60   ลบ.ม. มคีวามสะดวก หมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

มากขึ้น
141 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชน หมูท่ี่ 11 ได้มี กว้าง  4   ม.  หนา   0.15  ม. 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 มถีนนที่มมีาตรฐานใชใ้น กองชา่ง

เหล็กพร้อมร่องระบายน้ าซอย เส้นทางคมนาคมภายใน ยาว    100     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมภายใน
บา้นนางเบา อนิออ่น  หมูท่ี ่ 11 หมู่บา้นได้สะดวกยิ่งขึ้น ปริมาตร   60   ลบ.ม. มคีวามสะดวก หมู่บ้านที่สะดวกมากยิ่งขึ้น

มากขึ้น
142 กอ่สร้างถนน คสล.จากบา้น เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3 เมตร 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง

นายทวีถงึหนองเรือ หมู่ที่  11 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก
พร้อมวางทอ่และยกร่องพนู และสะดวกสบาย ยาว  1,000  เมตร มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว
ดิน ปริมาตร  450  ลบ.ม. มากขึ้น

143 ซ่อมแซมถนนลูกรังนานายชิน นามกิง่ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง
ถงึนานางละมนุ ชมด่านกลาง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่  11 และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

มากขึ้น
144 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเข้าวดั เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง

ปา่หนองปอืถงึนานายชุ่ม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก
โคกลางดอน หมู่ที่ 11 และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

มากขึ้น
145 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายจากนา เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง

นายแถม แขดสันเทยีะถงึนา คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก

นายสมนกึ  ยิ่งสันเทยีะ และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

หมู่ที่ 11 ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
146 ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองบง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง

หมู่ที่  11 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก
และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

มากขึ้น

147 กอ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ลงลูกรังพร้อมปรับเกล่ีย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมเีส้นทางใน กองชา่ง
เหล็กจากหนองเรือรอบนอก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 5,000 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การคมนาคมที่สะดวก
หมู่ที่ 11 และสะดวกสบาย หนา 0.15 ม. ปริมาตรลูกรัง 3,750 ลบ.ม. มคีวามสะดวก สบาย และมีความรวดเร็ว

มากขึ้น
148 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กรอบบงึปื้ด หมู่ที่  11 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

149 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายชอ่ระกาลงบงึปื้ด คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ซอยบา้นก านนัชนิ  นามกิ่ง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  11

150 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4  ม. หนา   0.15    ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
หนองขา้วเมา้ หมู่ที่  11 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 800  ม.  ปริมาตร 480 ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
151 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   3  ม. หนา 0.15    ม. 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กพร้อมร่องระบายน้ า คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 85  ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บา้นนายควง หมั่นค า และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  11

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที่ 12 บา้นเนินสมบรูณ์

152 กอ่สร้างถนน คสล.  พร้อมวางท่อ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  มตร  ยาว 200 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
ระบายน้ าสายหน้าวัดบึงบริบูรณ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นนายหลวย หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร 120  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

153 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 3 เมตร หนา 0.15  เมตร  200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายบา้นนายปุ่นถงึบา้นนาย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ส่าง ต้านกลางดอน และสะดวกสบาย ปริมาตร  45  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่  12 มากขึ้น

154 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กวา้ง    4    ม.  หนา 0.15  เมตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายบา้นนางไผ่ถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  100 ม.  ปริมาตร 60  ลบ.ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
วัดปา่เนนิทอง หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
155 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง    4  ม  หนา  0.15 ม. 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายหนา้วัดปา่เนนิทอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 1,200 ม.  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึหนองไขเ่นา่ หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร   720    ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
156 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 3 เมตร  ยาว 700  เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายบา้นหนองไขเ่นา่ถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ทางรถไฟ หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร  315  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 ปรับปรุงมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง 3  ม. หนา 0.15 ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายล าหว้ยยางตอนกลาง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึหนองไขเ่นา่ และสะดวกสบาย ปริมาตร 450  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่ 12 มากขึ้น

158 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 750 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
จากนานายยงัถงึบงึปื้ด คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  0.15 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร 450 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

159 ปรับปรุงมถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   3  ม.  ยาว  900  ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
การเกษตรจากบงึปื้ดถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา    0.15  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ทางรถไฟ หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร   405   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
160 ซ่อมแซมถนนลูกรังนานาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 3 ม. ยาว 5000 ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

บญุเหลือถงึนานายประเสริฐ์ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตรลูกรัง 225  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
161 ปรัปรุงถนนลูกรังหนา้วัดปา่ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง   3   ม. หนา   0.15    ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เนนิทองถงึชมุชนหนองไขเ่นา่ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  12 และสะดวกสบาย ปริมาตร 450  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
162 ปรับปรุงถนนลูกรังหนา้ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  3  ม. หนา  0.15    ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

บา้นนายสมส่วน คุ้มตาเนนิ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  1,000  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบงึปื้ด  หมู่ที่  12 และสะดวกสบาย ปริมาตร 450  ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
163 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 เมตร  ยาว 50  เมตร 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากหน้าบ้านนายสมส่วน คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  0.15  เมตร  . (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
คุ้มตาเนนิ  ถงึบงึปื้ด หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย ปริมาตร  30  ลบ.ม มคีวามสะดวก

มากขึ้น

164 กอ่สร้างถนน คสล.พร้อม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง พื้นที่ไมน่อ้ยกว่า 149.50 ตร.ม. 110,000 110,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
รางระบายน้ าสายหนา้วัด คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บงึบริบรูณ์ หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
165 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 เมตร  หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กแยกบงึปื้ดถงึหนองไข่ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
เนา่ หมู่ที่ 12 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 เมตร  หนา 0.15 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากไร่นางฝ้ายถึงไร่ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นาย หมู่ที ่12 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

หมู่ที ่13 บ้านราชภูมิ
167 ลงลูกรังเสริมไหล่ทางภายในหมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ระยะทาง 1,600 ม.  กวา้ง  0 .5   ม. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

หมู่ที่ 13 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา  0.15 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย  ปริมาตร    120     ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[106]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
168 ถนนยกร่องพูนดินภายในหมู่บ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง 6  ม. หนา   0.5    ม. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ถงึหนองเรือ  หมู่ที่ 13 คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว   1,000   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
และสะดวกสบาย ปริมาตร  325 ลบ. ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น

169 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง  กว้าง  4  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

คอนกรีตจากนานายนยิม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
แกว้ถาวรถงึนานายวีระ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
ทดัมาลา หมู่ที่ 13 มากขึ้น

170 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม เหล็ก ดังนี้
หมู่ที่ 13 และสะดวกสบาย  -กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากบา้นนายจ านงค์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

นิขุนทดถึงหน้าวดัราชภูมิ มคีวามสะดวก

กวา้ง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร มากขึ้น

 -กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม  -  - 200,000 200,000 200,000

เหล็กจากบ้านนางละออ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

อยู่ปาน ถึงบ้านนายจ านงค์
นิขุนทด กว้าง 4 ม.หนา 0.15 ม.

หมู่ที ่14 บ้านเนินเพชร
171 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล. กว้าง    54     ม. 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากรอบสระหนองฉมินอ้ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว    500  ม.  หนา   0.15   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  14 และสะดวกสบาย ปริมาตร  300     ลบ.ม. มคีวามสะดวก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
172 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 เมตร ยาว 600  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากสระหนองฉมินอ้ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึทางรถไฟ  หมู่ที่ 14 และสะดวกสบาย ปริมาตร  360 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

173 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว 600  เมตร 200,000 200,000  -  -  - ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากทางสาธารณะถงึ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

บา้นนางส าเภา กิ่งนอก และสะดวกสบาย ปริมาตร  360 ลบ.ม. มคีวามสะดวก

หมู่ที่  14 มากขึ้น
174 กอ่สร้างถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 ม.  ยาว 700  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ยกร่องพนูดินสายหนา้บอ่ขยะ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  หนา  0.50  ม. พร้อมปรับเกล่ีย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถงึทางแยกโนนขี้กล้ิง และสะดวกสบาย และลงลูกรังขนาดกว้าง  4  ม. มคีวามสะดวก

 หมู่ที่ 14 ยาว  700  ม.  มากขึ้น

175 ซ่อมแซมถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   4  เมตร  สูง 1 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
สายหลังบอ่ขยะถงึคลอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  500  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
โกรกมะเคร็งตอนล่าง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมู่ที่  14 มากขึ้น

176 ซ่อมแซมถนนลูกรังจากแยก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 4 เมตร  ยาว  500 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
หนองขามถงึล าหว้ยโกรก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.50 เมตร  . (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
มะเคร็ง  หมู่ที่  14 และสะดวกสบาย ปริมาตร 1,125 ลบ.ม มคีวามสะดวก

มากขึ้น
177 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  ยาว 700  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กจากสระหนองฉมินอ้ย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15  เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึนานายมนสั งามกนก และสะดวกสบาย ปริมาตร  360 ลบ.ม. มคีวามสะดวก
หมู่ที่  14 มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
178 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  ยาว 700  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

จากสระหนองฉิมน้อย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ถึงทางรถไฟ  หมู่ที ่14 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

179 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  หนา 0.15 เมตร 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กรอบสระหนองฉิม คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 270 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

น้อยพร้อมปรับปรุง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

ภูมิทัศน์ หมู่ที ่14 มากขึ้น
180 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  3  เมตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ทางเรียบล าหว้ยสายโกรก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  2,600  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
มะเคร็งถงึสุดเขต หมู่ที่ 14 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
181 กอ่สร้างถนนยกร่องพนูดิน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4  เมตร  204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ถนนสายโรงพกัเกา่ถงึหนอง คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  89  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

หญา้คาพร้อมลงลูกรังบดอดั และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

หมู่ที่ 14 มากขึ้น
182 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัท์ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ติกปากทางเขา้หมู่บา้นซอย คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
บา้นนางเพิ่ม ไมสั้นเทยีะถงึ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

บ้านนางบุญมา สอนอินทร์ มากขึ้น

หมู่ที ่14

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
183 เสริมผิวทางแอสฟลัทติ์ก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  8 เมตร หนา 0.04 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

คอนกรีตสายบา้นตาเนนิ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว  600 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นชอ่ระกา และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น
184 ปรับปรุงถนนลูกรังเปน็ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม ยาว 2,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายแยกทางหลวง และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
หมายเลข 2180-บา้น  มากขึ้น
โนนไร่  ต าบลตาเนนิ
อ าเภอเนนิสง่า จงัหวัดชยัภมูิ

185 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 6 เมตร ยาว 5.138  เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เปน็ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายบา้นเนนิทองถงึ และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก
บา้นโนนไร่ หมู่ที่  10 มากขึ้น

186 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง 5 เมตร  ยาว 2,100  เมตร 850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
เหล็กสายบา้นบงึสง่า คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม หนา 0.15 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นมว่ง  หมู่ที่  11 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
187 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  คสล. เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  คสล. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

ข้ามล าห้วยยาง บริเวณท่าข้าม การระบายน้ าที่ดีและ ขา้มล าหว้ยยาง บริเวณทา่ขา้ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
หมู่ที่  5 มีความสะดวกในการระบายน้ า หมู่ที่  5 ชนิด  3  ช่อง  ขนาดกว้าง ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว  9  เมตร ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

188 วางท่อส่งน้ าจากคลองล าห้วยยาง เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ วางทอ่ขนาด 40x100 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

ตอนล่างภงึสระน้ าหนองขาม การระบายน้ าที่ดีและ ยาว 60 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี

หมู่ที ่ 4 มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

189 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  คสล. เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ กว้าง 1.50x1.50 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

สายบา้นนายประยม  หมู่ที่  5 การระบายน้ าที่ดีและ  ยาว  8  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี

มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
190 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมขา้ม เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ  ชนดิ  3  ชอ่ง  ขนาดกว้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

ล าห้วยยางนานายผง  มะลิวัลย์ การระบายน้ าที่ดีและ 1.80x1.80 เมตร ยาว  9  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
หมู่ที่  5 มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
191 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียม หมู่ที่  6 เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมถนนสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

การระบายน้ าที่ดีและ หนองแขม - โนนคูณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
มีความสะดวกในการระบายน้ า ชนดิ  2  ชอ่ง  ขนาดความกว้าง ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว  7  เมตร ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
192 วางทอ่ทางน้ าเข้า - ออก สระหลวง เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 7  มี วางทอ่ทางน้ าเขา้ - ออก   หมู่ที่ 7 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

หมู่ที่ 7 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ ทอ่ขนาด  0.80x1.00 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
มีความสะดวกในการระบายน้ า จ านวน  30  ทอ่น  2  แถว ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
193 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9  มี ก่อสร้างทอ่ลอดเหล่ียม คสล.  จ านวน 1 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  9 ระบบการระบายน้ าที่ดีและ สายบา้นสามหลักพฒันา - หนองตอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
มีความสะดวกในการระบายน้ า ชนดิ 1 ชอ่ง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

1.50x1.50 เมตร ยาว 8 เมตร ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
194 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมคลอง เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ  ขนาดความกว้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

หนองเลียบจดุนานายมานะ การระบายน้ าที่ดีและมีความ 1.50x1.50 เมตร ยาว 8 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี

เขจรกลาง หมู่ที่ 8 สะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
195 วางทอ่ทางทศิตะวันออก เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ วางท่อทางทิศตะวันออกของบึงปืด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

ของบงึปดืถงึคลองบง ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม ถงึคลองบง  ระยะทาง 300 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
  หมู่ที่ 11 ในการระบายน้ า วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
196 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล.  ระบายน้ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

เสริมเหล็กระบายน้ า หมู่ที่ 12 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม สายล าหว้ยยาง(นานายยงั) ถงึบงึปดื (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
ในการระบายน้ า ชนดิ 3 ชอ่ง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว 10 เมตร ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
197 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียม  หมู่ที่ 13 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

สายล าหว้ยยาง  หมู่ที่ 13 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม สายล าหว้ยยาง จ านวน  4  จดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี
ในการระบายน้ า ชนดิ 3 ชอ่ง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
198 ใส่ทอ่ลอดเหล่ียมสายนาดี เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ใส่ทอ่ลอดเหล่ียมสายนาดี  หมูท่ี ่13 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

หมู่ที่ 13 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม ชนดิ 3 ชอ่ง ขนาดความกว้าง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

ในการระบายน้ า 1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ระบายน้ าที่ดีขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
199 วางท่อส่งน้ าเข้าบึงบ้านโกรกกุลา เพื่อใหป้ระชาชนหมู่  มี ทอ่ขนาด  0.80x1.00 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

จากบา้นนายคะเนยีง บญุหนา ระบบการระบายน้ าที่ดีและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

ถึงบ้านนายทองพูน  แตงทรัพย์ มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ที่  8 ขึ้น
200 วางทอ่สะพานขา้มคลอง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

ระหวา่งบงึบริบรูณ์ถงึประตูหนา้ คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม กว้าง  1 เมตร ยาว 500 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

โรงเรียน หมู่ที่ 5 และสะดวกสบาย ความสะดวกใน น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
การคมนาคม

201 วางทอ่จากนานางชลอ มเีค้า เพื่อใหป้ระชาชนมี วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง
ถงึนานายเสนห่ ์ แกว้ถาวร ระบบการระบายน้ าที่ดีและ จากนานางชลอ มีเค้าถึงนานายเสน่ห์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

หมู่ที่ 13 มีความสะดวกในการระบายน้ า แกว้ถาวร  ระบายน้ าที่ดี น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
ขึ้น

202 วางทอ่ PVC จากบงึปดืถงึไร่ เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ วางทอ่ PVC จากบงึปดืถงึไร่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง
นายประกอบ ค้าโค หมู่ที่ 12 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม นายประกอบ ค้าโค หมู่ที่ 12 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

ในการระบายน้ า ชนดิ 3 ชอ่ง ขนาดความกว้าง ระบายน้ าที่ดี น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
1.80x1.80 เมตร ยาว 12  เมตร ขึ้น

203 กอ่สร้างทอ่ลอดเหล่ียมสายล า เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ชนดิ  2  ชอ่ง  ขนาดความกว้าง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง
ห้วยยางตอนบนจุดนานางสมัย ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม 1.80x1.80 เมตร ยาว  7  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

มะลิวัลย ์หมู่ที่  6 ในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดีขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น
204 วางทอ่ระบายน้ าจากหนอง เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ วางทอ่ระบายน้ าจากหนอง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

ประดู่ปุ่มลงนานายสนุ่น ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม ประดู่ปุ่มลงนานายสนุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มีคุณภาพในการระบาย

ต้านกลางดอน หมู่ที่ 12 ในการระบายน้ า ต้านกลางดอน ระบายน้ าที่ดีขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
205 วางทอ่น้ าล าหว้ยยาง เพื่อใหป้ระชาชน  มี  ระยะทาง 300 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร

จากนานายนอ้ยไปทาง ระบบการระบายน้ าที่ดีและ วางท่อขนาด 40x100 ยาว 60 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มคุีณภาพใน

ทศิตะวันออกจนสุด มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี การระบายน้ าทีส่ะดวกยิง่ขึน้

หมู่บา้น  หมู่ที่ 13 ขึ้น
206 วางท่อส่งน้ าจากหนองประดู่ปุม่ เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

เข้าสู้พืน้ทีก่ารเกษตร  หมูท่ี ่ 5-11 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม  ยาว  7  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มคุีณภาพใน
ในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดีขึ้น การระบายน้ าทีส่ะดวกยิง่ขึน้

207 กอ่สร้างท่อลอดเหล่ียมจากหน้า เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

บา้นนางทเุรียน เรียบถนนนา ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม  ยาว  7  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มคุีณภาพใน

นางพวง หมั่นค า  หมู่ที่  11 ในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดีขึ้น การระบายน้ าทีส่ะดวกยิง่ขึน้

208 กอ่สร้างทอ่ลอเหล่ียม  คสล. เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ขนาดความกว้าง 1.80x1.80 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

คลองส่งน้ าเขา้บงึบริบรูณ์ ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม  ยาว  5  เมตร  ชนดิ  2 ชอ่ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มคุีณภาพใน

หมู่ที่  11 ในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดีขึ้น การระบายน้ าทีส่ะดวกยิง่ขึน้

209 กอ่สร้างบล็อคคอนเวิรส์ เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ กอ่สร้างบล็อคคอนเวิรส์  -  - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมูบ่้านมีอาคาร กองชา่ง

ลงหนองเนนิทอง หมู่ที่ 10 ระบายน้ าที่ดีและมคีวาม ลงหนองเนนิทอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ ระบายน้ าที่มคุีณภาพใน

ในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดีขึ้น การระบายน้ าทีส่ะดวกยิง่ขึน้

210 วางท่อระบายน้ าจากบ้าน เพื่อใหป้ระชาชน มรีะบบ วางท่อระบายน้ าจากบ้าน  -  - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในหมู่บา้น กองชา่ง

นายยศ งามจัตุรัสถึง การระบายน้ าที่ดีและ นายยศ งามจัตุรัสถึงทางรถไฟ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) มรีะบบการ มอีาคารระบายน้ าที่มี

ทางรถไฟ หมู่ที ่10 มีความสะดวกในการระบายน้ า ระบายน้ าที่ดี คุณภาพในการระบาย

ขึ้น น้ าที่สะดวกยิ่งขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

211 ขดุลอกร่องระบายน้ าจาก เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ท าความสะอาดร่องระบายน้ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง
บงึบริบรูณ์ถงึคลองดาดคอน เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั บงึบริบรูณ์ถงึคลองดาดคอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
กรีตปอ้มยาม หมู่ที่  1 กรีตปอ้มยาม  เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50
212 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

จากบา้นนายกลุ  สุดตาถงึ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  ลึก  1  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
บา้นนางพวั  อยู่ปาน  เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่  1 ร้อยละ 50

213 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง
จากบา้นนางจนัทร์  หมื่นแกว้ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึถนนด า  หมู่ที่  1 เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50
214 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.40 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

จากศาลา  SML หมู่ที่  1 ถงึ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
รางระบายน้ าหนองฉมินอ้ย เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50

215 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.40 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

หนา้บา้นนายพนัธ์ แตงทรัพย ์ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 

หมู่ที่  1 เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50

งบประมาณ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมร่องระบายน้ าเสีย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
216 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.40 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

จากแยกบา้นนางโปรยถงึ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก 0.40 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 

สามแยกปอ้มยาม หมู่ที่  1 เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50
217 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.40 มตร  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

จากบา้นนายมนตรี เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  ลึก 0.40 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
ครองหนองขามถงึหนองสระ เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่ 2 ร้อยละ 50

218 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.60 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง
สายหนา้วัดถงึหนองสระ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก 0.40 เมตร ยาว 150 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
หนองสระ หมู่ที่ 2 เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50
219 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.60 ม. 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ า กองชา่ง

บา้นนายทอง  ภบูานชื่นถงึ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก 0.50 เมตร ยาว 150 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ที่ดีต่อระบบน้ าเสีย 
หนองหญา้คา สองขา้งทาง เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่  2 ร้อยละ 50

220 ซ่อมแซมรางระบายน้ าจากบ้าน เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.60 ม.ยาว 200 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

นายสมจติร ขามจตุัรัสถงึบา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก  0.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

นายลาด  โพธิ์นอก  หมู่ที่  5 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
221 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากสามแยกบา้นนางพรทพิย์ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
คีรีนลิถงึบา้นนายเจริญ ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
ฆอ้งนอก  หมู่ที่  5 50

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
222 ก่อสร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

พร้อมวางท่อระบายน้ าจากบ้าน เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
นายประยงค์ บ ารุงนาถึงนา ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
นายฉุน  แขตสันเทียะ หมู่ที่  5 50

223 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
จากหน้าบ้านนายลาด โพธิ์นอก เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
รอบนอกหมู่ที่ 1 50

224 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
สายบา้นนางสุนสิา  ค้าโค เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึบา้นนายโลม กิ่งกลางดอน ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่  5 50

225 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
สายบา้นนายชั้น ขามจตุัรัส เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึบา้นนายเต็ง  หมู่ที่  5 ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
226 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนายบ าเรอถงึสะพาน เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
เขา้หมู่บา้น  หมู่ที่  6 ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
227 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.40 เมตร   ยาว  10 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนางวรรณภาถงึบา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก   0.5 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
นางชดิวลัยศรี สองขา้งทาง  เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่ 6 50

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
228 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.40 เมตร   ยาว  10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

สายบา้นนายพวัถงึนานาย เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก   0.5   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
อนนัต์  หมู่ที่  6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
229 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.40 เมตร   ยาว  10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

สายสามแยกหมู่บา้นถงึบา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก   0.5   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
นายสง่า  หมู่ที่ 6 เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
230 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนางวรรณพา  พาผล เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถึงสะพานเข้าหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
231 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   0.40   เมตร   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

สายโรงเรียนบา้นหนองแขม ภายในหมู่บา้น ลึก   0.50   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ที่  6 ยาว  10     เมตร ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

232 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ ขนาดกว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
สายบา้นแมตุ๊่กถงึหอประปา เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่บา้น หมู่ที่  8 ลึก  0.50  เมตร เน่าเสียถึงร้อยละ และการล าเลียงน้ าเสีย

50
233 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  9 เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ วางทอ่ระบายน้ าลงสระภเูที่ยง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั กว้าง    1  เมตร   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ลึก    0.50        เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

ยาว    10       เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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234 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งสาย เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

กลางหมู่บา้นจากบา้นนาย เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก     0.50    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
เดชณรงค์ ชนะภยัถงึโรงสี ยาว   200  เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
ขา้วชมชุน  หมู่ที่  10

235 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บา้นแมผ่กา  ชอบรัก เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก     0.50    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึปอ้มยาม หมู่ที่  10 ยาว   200  เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

236 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร   400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
ด้านขา้ง อบต.ตาเนนิถงึ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก     0.50    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถนนทางรถไฟ  หมู่ที่  10 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

237 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร   400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
หนา้ อบต.ตาเนนิถงึหนา้บา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก     0.50    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
นางมะลิ  ปานสันเทียะ หมู่ที่ 10 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

238 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บา้นนายสมร เกสันเมยีะ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก     0.50    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ที่  11 ยาว 73 เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

239 ก่อสร้างระบบระบายน้ าทิ้งสายบา้น เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่  กว้าง   0.60 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
นางสิริญากร หมั่นค า - บา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว   300   เมตร   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
แมท่เุรียน  หมู่ที่  11 ลึก   0.5  เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

240 ก่อสร้างระบบระบายน้ าทิ้งสายบา้น เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60   เมตร    300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
นางผ่อง ภกัด์ิชัยภมูิ - บา้นนาย เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก  0.5    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
วิวัฒน ์ ผ่องศรี  หมู่ที่  11 ยาว   300   เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[119]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
241 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง 0.60  เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบ้านอวิรุต จานนอก - ทาง เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ลึก 0.5  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
เข้าบ้านนายบุญเลิศ  หมู่ที่  11 ยาว  400 เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

242 ขดุลอกร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั  กว้าง 4  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
จากบา้นนางผ่อง ภกัด์ิชยัภมู ิ ภายในหมู่บา้น ยาว   100   เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถงึบา้นนางแถม หมู่ที่  11 ลึก  1.50  เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
243 ขดุลอกร่องระบายน้ าทิ้ง เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   3   เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนางส าเภาถงึนานาย ภายในหมู่บา้น ยาว    200   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
สาม หมู่ที่  11 ลึก   1.50  เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

244 ก่อสร้างระบบระบายน้ าทิ้ง คสล. เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง  0.60 เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
พร้อมฝาปดิจากบริเวณทางแยก ภายในหมู่บา้น ลึก  0.5    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
วดัป่าเนินทองถึงห้วยยาง  หมู่ที่  11 ยาว 200 เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

245 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   0.60   เมตร 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บ้านนายอ๊อด วรกุลถึงบ้านนางฉวี ภายในหมู่บา้น ยาว   300    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
โพธิ์นอก หมู่ที่ 12 ลึก 0.50   เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

246 ขยายช่องระบายน้ าทิ้งสาธารณะ เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   2     เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
ล าหว้ยยาง หมู่ที่ 12 ภายในหมู่บา้น ยาว   200  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 

ลึก   1     เมตร เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย
247 ร่องระบายน้ าทิ้งจากบงึปดืถงึ เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง 2 ม. ยาว 800 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

หนองหญา้ปอ้ง ถงึทางรถไฟ ภายในหมู่บา้น  ลึก   1    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ าเน่า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ที่ 12 เสียถึงร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

248 ก่อสร้างระบบระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง  2  เมตร ยาว 200  เมตร 500,000 500,000  -  -  - ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บ้านนายหวั่น  เมสันเทียะ ภายในหมู่บา้น ลึก 1  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถึงหน้าบ้านนายนิพนธ์ บัณฑิต เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่  12 ร้อยละ 50

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[120]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
249 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนางจองถงึบา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
นายหวั่น เมสันเทยีะ ลึก  0.50  เมตร เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย
หมู่ที่  12 ร้อยละ 50

250 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนายกิ่งถงึบา้น เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

นางใจ  ทองค า หมู่ที่  12 ลึก  0.50  เมตร เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50
251 กอ่สร้างรางระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง 0.60 ม. ยาว  250 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

สามแยกบา้นนายค ารณ ภายในหมู่บา้น  ลึก  0.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

โพธิ์นอก ถึงคลองส่งน้ า ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

 หมู่ที่ 14
252 กอ่สร้างรางระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั  กว้าง   0.60 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

บา้นนางสาวสายใจถงึสระ ภายในหมู่บา้น ยาว 150  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หนองฉมินอ้ย  หมู่ที่ 14 ลึก    0.50    เมตร ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

253 กอ่สร้างรางระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   0.60   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บา้นนายถวัลย ์ตากิ่มนอกถงึ ภายในหมู่บา้น ยาว  200     เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
สระหนองฉมินอ้ย หมู่ที่ 14 ลึก     0.50     เมตร ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

254 กอ่สร้างร่องระบายน้ าทิ้งจาก เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   0.60   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง
บา้นนายดนยั หวังเชดิกลาง ภายในหมู่บา้น ยาว  200     เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
ถงึสระหนองฉมินอ้ย หมู่ที่ 14 ลึก     0.50     เมตร ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

[121]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
255 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง   0.60   เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากแยกทางด าถงึสระ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200     เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หนองฉมินอ้ย  หมู่ที่ 14 ลึก     0.50     เมตร เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

ร้อยละ 50

256 กอ่สร้างระบบระบายน้ าทิ้ง เพื่อใหม้กีารระบายน้ าเนา่ กว้าง  0.60  เมตร 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

จากบา้นนายเมฆ ไมสั้นเทยีะ เสียและปอ้งกนัน้ าทว่มขงั ยาว  200 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 

ถงึบา้นนางบญุมา สอนอนิทร์ ลึก  0.50  เมตร เนา่เสียถงึ และการล าเลียงน้ าเสีย

หมู่ที่  14 ร้อยละ 50
257 กอ่สร้างร่องระบายน้ าเสีย เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั กว้าง   0.60   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร่องระบายน้ ามี ประชาชนมีการระบายน้ าทีดี่ กองชา่ง

ภายในหมู่บา้นพร้อมวางทอ่ ภายในหมู่บา้น ยาว  200     เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) การระบายน้ า ต่อระบบน้ าเสีย 
หมู่ที่  7 ลึก     0.50     เมตร ถงึร้อยละ 50 และการล าเลียงน้ าเสีย

258 ท าความสะอาดร่อง เพื่อเปน็การรักษาความ ท าความสะอาดร่องระบายน้ าภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมกีารจดัระบบ ส านกัปลัด
ระบายน้ าภายในหมู่บา้น สะอาดภายในหมู่บา้น หมู่บา้น หมู่ที่ 1,12 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน รักษาความสะอาดในหมู่

ได้รับประโยชน์ บา้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[122]



แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

หมูท่ี่  1
1 ขยายเขตไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะแรงต่ า  หมู่ที่  1 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีไฟฟา้ ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ใชอ้ยา่งอยา่งเพยีงพอ

2 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอย เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
บา้นนายเจริญ แกว้ก าเนดิถงึ ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง บา้นนายเจริญ แกว้ก าเนดิถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีไฟฟา้ ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
บา้นนางรอด ธงชยั หมู่ที่ 1 บา้นนางรอด ธงชยั ใชอ้ยา่งอยา่งเพยีงพอ

3 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ต่ าสายตาเนิน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
แรงสูง/ต่ า สายตาเนนิ ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ถงึบา้นโนนคูณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ถงึบา้นโนนคูณ  หมู่ที่  1 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ
4 ชยายเชตไฟฟา้แรงต่ าหนา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ชยายเชตไฟฟา้แรงต่ าหนา้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

บา้นนายทวีศักด์ิ  ครองตาเนนิ ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง บา้นนายทวีศักด์ิ  ครองตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีไฟฟา้ ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ที่  1 ใชอ้ยา่งอยา่ง

เพยีงพอ

หมูท่ี่  2
5 ขยายไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

หมู่ที่ 2 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง จ านวน 8 ต้น ในหมู่ที่  2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

[123]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ชยายเชตไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่ 2 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี่  3
7 ชยายเชตไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่ 3 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี่  4
8 ขยายไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ า หมู่ที่ 4 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

9 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
ไปสู่เมรุปา่ชา้ หมู่ที่ 4 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ไปสู่เมรุปา่ชา้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

10 ชยายเชตไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส จ านวน  2  จดุ คือ ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่  4 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง   - ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

จากบ้านนางหอม ธานีถึง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

บ้านนายสงวน ไชยรถ เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
    -ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

จากบ้านนายกร กับสันเทียะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

ถงึบา้นนายบญุส่งค์ งามวงษ์

หมูท่ี่  5
11 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

นหมู่ที่  5 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น จ านวน 2 จดุ คือ
  -ขยายเขตไฟฟา้จากบา้นนาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
โหล  คุ้มตาเนนิ ถงึคลองทา่ขา้ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
  -ชยายเขตไฟฟา้จากบา้นนาย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
โลม  กิ่งกลางดอนถงึบา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ

นายเจริญ  ฆ้องนอก 
12 ยกระดับไฟฟา้แรงต่ าจากสามแยกบา้น เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ยกระดับไฟฟ้าแรงต่ าจากสามแยกบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

นายสมจติร  ขามจตุัรัสถงึบา้น ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง นายสมจติร  ขามจตุัรัสถงึบา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
นายยนต์  ต้านกลางดอน  นายยนต์  ต้ากลางดอน  ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
หมู่ที่ 5 เพยีงพอ

13 ชยายเชตไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
สาธารณะ หมู่ที่  5 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี่  6
14 ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้แสงสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่  6 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง สาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หมูท่ี่  6
15 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส จ านวน 2 จดุ คือ ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ าภายในหมู่บา้น ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง   - ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ที่  6 หมู่บา้นถงึชลประทาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

  - ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจาก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพยีงพอ
บา้นนายนรุิตถงึบา้นนางปรียดา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

หมู่ที ่ 7
16 ขยายไฟฟ้าแรงต่ าสายโนนคูณ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายไฟฟา้แรงต่ าสายโนนคูณถงึ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

ถงึดอนเมอืงพรม  หมู่ที่  7 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ดอนเมอืงพรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ
17 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

 หมู่ที่  7 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมู่ที ่ 8
18 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ า/สูง   หมู่ที่ 8 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง รอบทั้งหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

19 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
 หมู่ที่  8 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หมู่ที ่ 9

20 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
แรงต่ า  หมู่ที่  9 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

21 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

 หมู่ที่  9 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

หมู่ที ่ 10
22 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

 หมู่ที่  10 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

หมู่ที ่ 11
23 ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส  -ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟา้แรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ า หมู่ที่ 11 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ตามถนนสายตาเนนิถงึชอ่ระกา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
 - จากบา้นก านนัชนิ นามกิ่งถงึ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
รอบบงึปื้ด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ
 - จากหนองปื้ดถึงบ้านนายหลอม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
วงศ์สุดสง่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 - จากหนองปื้ดถงึศูนยก์ารเรียนรู้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
เนนิทองฟาร์ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ

 หมู่ที่  11 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ดังนี้
 - จากบา้นก านนัชนิ นามกิ่ง - นา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
นายไสว หล่อนกลาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
 -จากหนองปื้ดถงึทางเขา้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
บา้นหนองปรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ
 -จากบา้นนางแถม - หนองเรือ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -จากนานายสามถงึนานายเหลือง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
คุ้มตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -จากบา้นก านนัชนิถงึรอบบงึปื้ด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
หมู่ที่  11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -จากหนองปื้ดถงึทางเขา้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
บา้นหนองปรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 - สายตาเนนิ-ชอ่ระกา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -จากบา้นนายชนิ  นามกิ่งถงึบา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
นายสมพงษ ์บ ารุงนา หมู่ที่ 11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

หมูท่ี่  12
25 ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตจ าหนา่ยไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

สาธารณะจากบ้านนายชิน นามกิง่ ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง จากบ้านนายชิน นามปิ่ง ถึงนานาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ถงึนานายประเสริฐ์  หมู่ที่  12 ประเสริฐ์ ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ า เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ดังนี้

 หมู่ที่ 12 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง  - จากโรงสีถงึวัดปา่เนนิทอง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

 - ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากบา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
นายหลวยถงึบา้นนายส ารอง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ
 - ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากบา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
จากบา้นนายสงบถงึบา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 นายส ารอง พลคราม
 - ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าจากบา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
จากบา้นนายสีถงึนายสมนกึ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ฤทธิ์ก าลัง

27 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ
หมู่ที่  12 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น 

 - จากโรงสีชมุชน หมู่ที่ 12 ถงึ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
บา้นนางไผ่ ชอบรักษ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
 - จากโรงสีชมุชน หมู่ที่ 12 ถงึ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
โรงปุ๋ย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ

หมูท่ี่  13
28 ขยายเขตไฟฟา้จากหนา้วัด เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้จากหนา้วัด ถงึ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

ถงึหนา้บา้นนายจ านงค์ ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง หนา้บา้นนายจ านงค์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ที่  13 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ
29 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ า หมู่ที่ 13 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง รอบทั้งหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

หมู่ที่  13 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

หมูท่ี่  14
31 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะแรงต่ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

แรงต่ า หมู่ที่ 14 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง รอบทั้งหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

32 ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
 หมู่ที่  14 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

33 ติดต้ังพลังงานไฟฟา้ส่องสว่าง เพือ่ลดการใช้จา่ยงบประมาณ ติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างพลังงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
พลังงานแสงอาทติยใ์นเขต ด้านค่าไฟฟา้ แสงอาทติยท์ภายในต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ต าบลตาเนนิ ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

34 ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้  หมู่ที่ 1 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
หมู่ที่  1 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

35 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมคีวามสะดวก  ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 
สาธารณะ  หมู่ที่  1 ในการใชไ้ฟฟา้สาธารณะ ดังนี้

  -ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สายตาเนนิ-โนนคูณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

 -ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
บา้นนายพนัธ์  แตงทรัพย์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เพยีงพอ

36 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมคีวามสะดวก ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  1 ในการใชไ้ฟฟา้สาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

37 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

38 เปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ด าเนนิการเปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟา้ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
หมู่ที่ 2 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 ย้ายเสาไฟฟ้าสายบ้าน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม ย้ายเสาไฟฟ้าสายบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง

นายค าแหงถึงหนองหญ้าคา ปลอดภยัและความสะดวก นายค าแหงถึงหนองหญ้าคา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

หมู่ที ่ 2 ในการสัญจรภายใน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง

หมู่บา้น เพยีงพอ
40 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะหมู่ที่  3   100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง

 สาธารณะ  หมู่ที่  3 ปลอดภยัและความสะดวก จ านวน  4  จดุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  - บา้น ส.อบต.จ าลอง ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
 - บา้นนางบญุเที่ยง เพยีงพอ
 - บา้นนางเหมอืน
 - บา้นนางสามารถ

41 เปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟา้ เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ด าเนนิการเปล่ียนหมอ้แปลงไฟฟา้ 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
หมู่ที่ 4 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

42 ติดต้ังไฟฟา้พลังงานแสง เพื่อลดการใชจ้า่ยงบประมาณติดต้ังไฟฟา้พลังงานแสงอาทติย์ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
อาทติย ์ หมู่ที่  4 ด้านค่าไฟฟา้ ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

43 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนมคีวามสะดวก ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะตามเส้นทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  4 ในการใชไ้ฟฟา้สาธารณะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ประโยชนใ์นการสัญจร

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง และความปลอดภยั
เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง

สาธารณะ หมู่ที่ 5 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

45 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 ปลอดภยัและความสะดวก หมู่ที่  6 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

46 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง  เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  7 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

47 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างรอบหมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
 หมู่ที่  8 ปลอดภยัและความสะดวก หมู่ที่ 8 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

48 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สายคุ้มตลุกหนิ  หมู่ที่ 9 ปลอดภยัและความสะดวก สายคุ้มตลุกหนิ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

49 ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
หมู่ที่ 9 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่ 10 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง

เพยีงพอ
51 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง

สาธารณะ  หมู่ที่  11 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

52 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะหมู่ที่  12 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่ 12 ปลอดภยัและความสะดวก  -จากบา้นนายหลวย - บา้นนางไผ่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน  -จากบ้านนายปุ่น - บ้านนางจิฬาพร ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

53 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่างสาธารณะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที1่2  ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

54 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
 สาธารณะ หมู่ที่ 13 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

55 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ติดต้ังไฟฟา้สาธารณะ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ประโยชนใ์น กองชา่ง
สาธารณะ  หมู่ที่  14 ปลอดภยัและความสะดวก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี การสัญจรและความปลอดภยั

ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง จากแสงสว่างตามเส้นทาง
เพยีงพอ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 ขยายไฟฟา้พร้อมติดต้ัง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ขยายไฟฟ้าพร้อมติดต้ังหม้อแปลง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

หมอ้แปลง 2 เฟช เปน็ 3 เฟช ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง 2 เฟช เปน็ 3 เฟช หมู่ที่ 14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
หมู่ที่ 14 ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง

เพยีงพอ
57 ซ่อมแซมไฟฟา้สาธารณะภายใน เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-14 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง

หมู่บา้น หมู่ที่ 1-14 ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ
ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

58 ติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟา้แรงสูง เพื่อแกไ้ขปญัหากระแส ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้แรงสูงที่ท าการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีระแสไฟฟา้ กองชา่ง
ณ ที่ท าการ อบต. ไฟฟา้ตก/ไฟฟา้ไมพ่อเพยีง อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้มี ใช้เพียงพอในการด ารงชีพ

ไฟฟา้ใชอ้ยา่ง
เพยีงพอ

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การขยายเขตประปา

59 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  ดังนี้
 หมู่ที่  1 บริโภค ให้บริการประชาชน  - ขยายเขตจ าหนา่ยประปาสาย 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง

อยา่งเพยีงพอ ตาเนนิ - โนนคูณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
 - ขยายเขตจ าหนา่ยน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 อปุโภคบริโภค
ประปาสายบา้นจากบา้นนาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ทวีศักด์ิ ครองตาเนนิถงึบา้น
นางบวัไล  อยู่ปาน

60 ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
 หมทูี่ 2 บริโภค ให้บริการประชาชน สายหนองเบน็ - บา้นนายค าแหง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค
61 ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปาจาก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง

 หมทูี่ 5 บริโภคใหบ้ริการประชาชน หนา้บา้นนายยนต์ ต้านกลางดอน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
อยา่งเพยีงพอ ลาดยางถงึบา้นนายจารึก ค้าโค อปุโภคบริโภค

62 ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
 หมู่ที่  6 บริโภคใหบ้ริการประชาชน ภายในหมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค
63 ซ่อมแซมบ ารุงระบบ เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ซ่อมแซมบ ารุงระบบประปาหมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง

ประปาหมู่บา้น  หมู่ที่ 8 บริโภคใหบ้ริการประชาชน  ในจดุที่ขยายยงัไมถ่งึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค

64 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
จากโรงสีขา้วชมุชนถงึ บริโภค ให้บริการประชาชน จากโรงสีขา้วชมุชนถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
ทางรถไฟ  หมู่ที่ 10 อยา่งเพยีงพอ ทางรถไฟ อปุโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
65 ขยายเขตจ าหนา่ยน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง

 หมู่ที่  10 บริโภค ให้บริการประชาชน จากบา้นนายพรีศักด์ิ ชนะภยั ถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
อยา่งเพยีงพอ บา้นนางไผ่ ชอบรักษ ์ อปุโภคบริโภค

66 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา  เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา
จากบ้านนางกองแกว้ ชดิสันเทียะ บริโภค ให้บริการประชาชน ดังนี้
ถงึนานายไสว  หล่อนกลาง  อยา่งเพยีงพอ  - ขยายเขตจ าหน่ายประปาจากบ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
หมู่ที่  11 นางกองแกว้ ชดิสันเทยีะถงึนา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

นายไสว หล่อนกลาง  อปุโภคบริโภค
 -ขยายเขตจ าหนา่ยประปาจากบา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
นางแถมถงึหนองเรือ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
 -ขยายเขตจ าหนา่ยประปาจากนา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
นายบญุเหลือถงึนานายประเสริฐ์  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

67 ขยายเขตประปาจากหน้าวัดบึง เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค บริบรูณ์ถงึนายลอง แวดสันเทยีะ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
บริบูรณ์ถึงนายลอง แวดสันเทียะ บริโภค ให้บริการประชาชน ถงึบา้นนางไผ่ ชอบรักษถ์งึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
ถงึบา้นนางไผ่ ชอบรักษถ์งึ อยา่งเพยีงพอ วัดปา่เนนิทอง อปุโภคบริโภค
วัดปา่เนนิทอง  หมู่ที่ 12

68 ขยายเขตประปาภายใน เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาภายในหมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง
หมู่บา้น หมู่ที่ 13 บริโภค ให้บริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค
69 ขยายเขตประปาจากบา้น เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตประปาจากบา้น 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอปุโภค กองชา่ง

นางละมลู ชมด่านกลาง ถงึ บริโภค ให้บริการประชาชน นางละมลู ชมด่านกลาง ถงึ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
บา้นนายช ูผันสันเทยีะ อยา่งเพยีงพอ บา้นนายช ูผันสันเทยีะ อปุโภคบริโภค
หมู่ที่ 14

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
70 กอ่สร้างระบบน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค กอ่สร้างระบบน้ าประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง

หมู่บา้นบริเวณถนนลาดยาง บริโภค ให้บริการประชาชน หมู่บา้นบริเวณถนนลาดยาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
สายตาเนนิถงึชอ่ระกา หมู่ที่ 11อยา่งเพยีงพอ สายตาเนนิ-ชอ่ระกา อปุโภคบริโภค

71 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง
จากการประปาส่วนภมูภิาค บริโภค ให้บริการประชาชน จากการประปาส่วนภมูภิาค (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
บริเวณถนนลาดยางสาย อยา่งเพยีงพอ บริเวณถนนลาดยางสายตาเนนิ อปุโภคบริโภค
ตาเนนิถงึชอ่ระกา หมู่ที่  11 ถงึชอ่ระกา 

72 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง
การประปาส่วนภมูภิาครอบ บริโภค ให้บริการประชาชน การประปาส่วนภมูภิาครอบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
บงึปดื บา้นบงึสง่า หมู่ที่ 11 อยา่งเพยีงพอ บงึปดื บา้นบงึสง่า หมู่ที่ 11 อปุโภคบริโภค

73 กอ่สร้างระบบน้ าประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค กอ่สร้างระบบน้ าประปา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง
บริเวณรอบบงึปื้ด หมู่ที่ 11 บริโภค ให้บริการประชาชน บริเวณรอบบงึปื้ด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค
74 ขยายเขตจ าหนา่ยประปา เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค ขยายเขตจ าหนา่ยประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง

การประปาส่วนภมูภิาครอบ บริโภค ให้บริการประชาชน การประปาส่วนภมูภิาครอบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
สายหนองเรือ บา้นบงึสง่า อยา่งเพยีงพอ บงึปดื บา้นบงึสง่า หมู่ที่ 11 อปุโภคบริโภค
หมู่ที่ 11

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การขยายเขตคู่สายโทรศัพท์

75 ขยายเขตคู่สายโทรศัพท ์ เพื่อความสะดวกในการ ขยายคู่สายโทรศัพท์บา้น 2 หมู่บา้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ80 การติดต่อส่ือสารมคีวาม กองชา่ง
หมู่ที่ 9 ติดต่อส่ือสาร บา้นหนองแขม,สามหลักพฒันา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพืน้ที่ สะดวกยิ่งขึ้น

ใชป้ระโยชน์
76 ขยายคู่สายโทรศัพท ์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อ ขยายคู่สายโทรศัพท์บา้น 2 หมู่บา้น 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ80 ประชาชนมคีวามสะดวก กองชา่ง

หมู่ที่  7,8 ส่ือสารยิ่งขึ้น บา้นโนนคูณ,โกรกกลุา ระยะทาง 7 กม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพืน้ที่ ในการติดต่อ
ใชป้ระโยชน์

ก่อสร้างระบบปะปา
77 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง

หมู่ที่  6 บริโภค ให้บริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค

78 กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค กอ่สร้างระบบประปาหมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง
หมู่ที่  8 บริโภค ให้บริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค

79 กอ่สร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อจดัหาน้ าอปุโภค กอ่สร้างระบบประปาผิวดิน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง
หมู่ที่  11 บริโภค ให้บริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ

อยา่งเพยีงพอ อปุโภคบริโภค
80 ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าสะอาด ปรับปรุง/ซ่อมแซมโครงสร้าง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี้ าอโุภค กองชา่ง

บริหารจดัการระบบประปา ส าหรับการอุปโภค  บริโภค และจดัซ้ือวัสดุที่เกี่ยวขอ้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมนี้ า บริโภคอยา่งเพยีงพอ
หมู่บา้น  หมู่ที่  8,9 อยา่งเพยีงพอและทั่วถงึ กบัระบบประปาหมู่บา้น อปุโภคบริโภค

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
หอหระจายข่าว

81 โครงการขยายหอกระจายขา่ว เพื่อใชใ้นการประชา- ขยายหอกระจายขา่ว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบขอ้มลู กองชา่ง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1-14 สัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1-14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้รับ ขา่วสารอยา่งรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ ทราบขา่วสาร เขา้ใจในขา่วสารนั้น 
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ อยา่งทั่วถงึ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ตีเส้นชอ่งทางจราจร เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง ตีเส้นชอ่งทางถนนสายหลัก ตาเนนิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก กองชา่ง

ทอ้งถนนและอ านวยความ ชอ่ระกา และทาสี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การใชถ้นนและ
สะดวกใหก้บัประชาชน ระยะทาง 3.447 ก.ม. ได้รับความ ลดอบุติัเหตุ

ปลอดภยัจาก
อบุติัเหตุ

2 ติดต้ังกระจกส่องปอ้งกนัอบุติัเหตุ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง ติดต้ังกระจกส่องที่ลับภายในหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก กองชา่ง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1-14 ทอ้งถนนและอ านวยความ ตามตรอก ซอย ต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย การใชถ้นนและ

สะดวกใหก้บัประชาชน จากอบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุ
3 ติดต้ังเคร่ืองหมาย เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง   ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก กองชา่ง

จราจร หมู่ 1 - 14 ทอ้งถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย การใชถ้นนและ
จากอบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุ

4 ซ่อมแซมโคมไฟ เพื่อใหห้ลอดไฟใชก้ารได้ ซ่อมแซมโคมไฟส่องถนน ทัง้  14  หมูบ่้าน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก กองชา่ง
ส่องถนน หมู่ 1 - 14 โดยการจดัซ้ือวัสดุ 70%  และจา้งแรงงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย การใชถ้นนและ

ในทอ้งถิ่น  30 % จากอบุติัเหตุ ลดอบุติัเหตุ
5 จดัท าปา้ยเคร่ืองหมาย เพื่อใหป้ระชาชน หรือผู้ใช้ จัดท าป้ายเคร่ืองหมายจราจรบริเวณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ถนนทุกท่านได้ประโยขน์ กองชา่ง

จราจร หมู่ที่  1-14 ถนนทั่วไปได้ระมดัระวัง รร.ตาเนนิราษฎรวิทยาคาร และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย จากการท าป้ายเตือนและ
ในการใชร้ถใชถ้นนและ ตลาดชมุชนตาเนนิ หมู่ที่  1,5,10, จากอบุติัเหตุ สามารถลดอบุติัเหตุได้
เพื่อเปน็การเตือนผู้ขบัขี่ 11,12,14
ทั้งหลาย

6 จดัท าสติกเกอร์สะทอ้น เพือ่ให้ประชาชนหรือผู้ใช้ถนน จดัท าสติกเกอร์สะทอ้นแสงใหก้บั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ถนนทั่วไปได้ระมัดระวงั กองชา่ง
แสง ทัว่ไปได้ระมัดระวังในการใช้รถ รถทกุชนดิที่สัญจรผ่านภายใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย ในการใชร้ถใชถ้นนและ

ใช้ถนนและเพื่อเปน็การเตือน 14 หมู่บา้น จากอบุติัเหตุ เพื่อเปน็การเตือนผู้ขบัขี่
ผู้ขบัขี่ทั้งหลาย ทั้งหลาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

            แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ติดต้ังปา้ยระวังสัตว์เล้ียง เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง ติดต้ังปา้ยระวังสัตว์เล้ียง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 เพื่อเปน็การเตือนผู้ขบัขี่ กองชา่ง

ทอ้งถนน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย ใหร้ะวังสัตว์เล้ียง
จากอบุติัเหตุ

8 จดัท าปา้ยบอกทาง เพื่อบอกทางและ ปา้ยบอกทางและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพื่ออ านวยความสะดวก กองชา่ง
และปา้ยสถานที่ส าคัญ ประชาสัมพนัธ์สถานที่ ปา้ยสถานที่ส าคัญ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ใหก้บัชาวต่างประเทศ 

ส าคัญใหก้บันกัทอ่งเที่ยว ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์
เพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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มาตรการที ่ 7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่และแหล่งน ้าชุมชุน  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น ้าในภาคเกษตรอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
การก่อสร้างฝาย

1 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าล้าห้วย เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
โกรกมะเคร็ง หมู่ที่  1 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า

อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง
การเกษตร

2 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า เพือ่ให้ประชาชนมีสถาน กวา้ง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองช่าง
โกรกมะเคร็งสายนางแจ่ม ที่เก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
แก้วพลัย  หมู่ที ่ 1 อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไวใ้ช้ใน ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
3 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้าโกรก เพือ่ให้ประชาชนมีสถาน กวา้ง  13 เมตร 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองช่าง

มะเคร็งสายนายอูด ที่เก็บน ้าไว้ใช้ในการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเก็บน ้า
วงค์วงัจันทร์  หมู่ที ่ 1 อุปโภคและบริโภค ผนังฝายสูง  3 เมตร น ้าไวใ้ช้ใน ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง

การเกษตร
4 กอ่สร้างฝายน ้าล้น  คสล. เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  12 เมตร  550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 60 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

คลองหนามแดง  (ฝายเดิม) ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
หมู่ที่  2 อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการ สินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน ้า
        แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 กอ่สร้างฝาย คสล. คลองบง เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  12 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ตอนบน  หมู่ที่  2 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
6 ซ่อมแซมฝาย คสล. ล้าหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  12 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ยางตอนล่าง  หมู่ที่  2 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   1.50  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
7 กอ่สร้างฝาย  หมู่ที่  3 เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน ก่อสร้างฝาย  มข.27  สันฝายสูง 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร 2.5 ม. ผนงัขา้ง 3.5 ม. ความ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค กว้าง 12 ม. จดุนานางสามารถ น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

ละหานนอก การเกษตร
8 ก่อสร้างฝาย คสล. กักเก็บน ้า เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝาย คสล. กกัเกบ็น ้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ล้าหว้ยเสียว  หมู่ที่ 4 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร ล้าหว้ยเสียว (นานางกว้าง) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค ขนาดความกว้าง 25 ม. น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

สูง 1.80 ม. การเกษตร
9 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง 20 เมตร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ล้าหว้ยยาง หมู่ที่ 5 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง  2  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
ผนงัขา้งสูง 3.50 ม. น ้าไว้ใชใ้น

การเกษตร
10 ก่อสร้างฝายน า้ล้นหว้ยยางจุดนา เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  20  เมตร 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

นางสมยั มะลิวัลย ์หมู่ที่  6 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 กอ่สร้างฝายน ้าล้นหว้ยยาง เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  20  เมตร  880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

นานางพณิ  เชดิช ู หมู่ที่  6 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
12 กอ่สร้างฝายน ้าล้นหว้ยยาง เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กอ่สร้างฝายน ้าล้น หว้ยยางจดุ 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

 หมู่ที่ 6 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร นานางเชดิ  กว้าง  20  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค สันฝายสูง   2  เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร การเกษตร
13 กอ่สร้างฝาย  หมู่ที่  8 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 8 กอ่สร้างฝาย มข.27 สันฝายสูง 2.5 ม. 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

มสีถานที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการ ผนังข้าง 3.5 ม. ความกว้าง 12 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า มาตรฐานในการเกบ็น ้า
เกษตร อปุโภค และบริโภค บริเวณหนองเลียบ ไว้ใช้ในการเกษตร ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง

14 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 8 ก่อสร้างฝายกักเก็บน ้า คสล.คลอง 880,000 880,000 880,000 880,000 880,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
คลองหนองปลากั ง หมู่ที่  8 มสีถานที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการ หนองปลากั ง  ก่อสร้างฝาย มข.27 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า

เกษตร อปุโภค และบริโภค สันฝายสูง 2.5 ม. ผนงัขา้ง 3.5 ม. น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง
ความกว้าง 12 ม. การเกษตร

15 ซ่อมแซมคลองส่งน ้าหนองเลียบ เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง  20  เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
 หมู่ที่ 8 ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง   2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า

อปุโภคและบริโภค ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง
การเกษตร

16 กอ่สร้างฝาย  หมู่ที่  8 เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่ 8 กอ่สร้างฝาย จ้านวน  2 จดุ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
มสีถานที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการ  - นางเตือนใจ ไทยจนัอดั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
เกษตร อปุโภค และบริโภค  - นายสุเมต  เขจรกลาง น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง

กว้าง  20  เมตร   สันฝายสูง   2  เมตร การเกษตร
ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง 17 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ล้าหว้ยเสียวตอนล่าง ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง 2 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
หมู่ที่ 10 อปุโภคและบริโภค ผนงัขา้ง 3.5  เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
18 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้าล้าห้วยยาง เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง 17 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

ตอนกลางทิศเหนือทางรถไฟ ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง 2 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
หมู่ที่ 10 อปุโภคและบริโภค ผนงัขา้ง 3.5 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
19 กอ่สร้างฝายกั นน ้าคลองล้า เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง 30  เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

หว้ยยางตอนกลางจดุนา ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง 2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
นายสมร เกสันเทียะ หมู่ที่ 11 อปุโภคและบริโภค ผนงัขา้ง 3.5 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
20 กอ่สร้างฝายน ้าล้นจดุนา เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน ขนาดกว้าง 18 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

นางเสนห่ ์ แกว้ถาวรและ ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง  2.00 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
นานายบวั  มสัีนเทยีะ อปุโภคและบริโภค ผนวัขา้งสูง 20 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง
หมู่ที่  13 การเกษตร

21 เพิ่มสันฝาย  มข.27  จุดนา เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน เพิ่มสันฝายสูง 0.50 เมตร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
นายวิวัฒน ์เกยีนงูเหลือมและที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร ยาว 20 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
นานายสมบรูณ์  สุขประสาร  อปุโภคและบริโภค น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง
หมู่ที่  12 การเกษตร

22 กอ่สร้างฝาย คสล. ล้าหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน จ้านวน 2 ตัว 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
โกรกมะเคร็งตอนล่าง ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร กว้าง  13  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
หมู่ที่ 14 อปุโภคและบริโภค สันฝายสูง   1.50  เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง

ผนงัฝายสูง  3  เมตร การเกษตร

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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23 กอ่สร้างฝาย คสล. ล้าหว้ย เพื่อใหป้ระชาชนมสีถาน กว้าง 15 เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

โกรกมะเคร็งตอนบน  ที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการเกษตร สันฝายสูง 1.50   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
หมู่ที่ 14 อปุโภคและบริโภค ผนงัขา้ง 3  เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นหนา้แล้ง

การเกษตร
24 ซ่อมแซมฝาย 14 หมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน ซ่อมแซมปรังปรุงฝาย 10 แหง่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมีมาตรฐาน กองชา่ง

มสีถานที่เกบ็น ้าไว้ใชใ้นการ กว้าง  20  เมตร   (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ในการเก็บน ้าไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง

เกษตร อปุโภค และบริโภค สันฝายสูง   2  เมตร น ้าไว้ใชใ้น
ผนงัฝายสูง  3.50 เมตร การเกษตร

25 ก่อสร้างคลองไส้ไก่จากท่าข้าม - เพื่อใหป้ระชาชน หมู่ที่ 5 และ กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 สามารถบรรเทาการขาดแคลนน ้าที่ กองชา่ง
หมู่บา้น หมู่ที่ 5 พื นที่ไกล้เคียงมนี ้าใชใ้นการ ยาว  2,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ประชาชนจะใช้ในการท้าการเกษตร

ท้าการเกษตร น ้าไว้ใชใ้น
การเกษตร

26 กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 3 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
จากบา้นนางทเุรียนถงึนา แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ยาว  1,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
นายสงัด กนักลางดอน ส้าหรับการอปุโภค พร้อมฝาปดิ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี
พร้อมฝาปดิ  หมู่ที่  11 การเกษตร

27 กอ่สร้างคลองส่งน ้า คสล. เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
จากบงึปื้ดถงึนา แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้  ยาว  1,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
นายยงั  ต้านกลางดอน ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี
หมู่ที่  12 การเกษตร

28 กอ่สร้างคลองส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
ดาดคอนกรีตจากนานาง แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้  ยาว  1,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ค้านางถงึสระหนองขาม ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี
หมู่ที่  4 การเกษตร

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 ซ่อมแซมปรับปรุงตาน ้า เพื่อใหป้ระชาชนหมู่ที่  6 กว้าง 2 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 สามารถบรรเทาการขาด กองชา่ง

หมู่ที่ 6 มนี ้าใชใ้นการท้าการเกษตร  ยาว 700 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี แคลนน ้าที่ประชาชนจะใช้
น ้าไว้ใชใ้น ในการท้าการเกษตร
การเกษตร

30 กอ่สร้างคลองส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ระยะทาง 750 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
ดาดคอนกรีตจากหมู่ที่ 1 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
 ถงึสระหนองฉมินอ้ย ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี
หมู่ที่  14 การเกษตร

31 กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
นานายชดุ  แขดสันเทยีะ  แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 2 เมตร ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่  5 ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
32 กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นางสุทนิ  หมู่ที่  5 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 2 เมตร ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
33 วางทอ่ระบายน ้าออกจาก เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

หนองประดู่ปุ่ม  หมู่ที่ 5 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 060 เมตร ยาว 10 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
และ หมู่ที่  11 ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
34 กอ่สร้างฝายสายนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นายค้ารณ เปยีกสันเทยีะ แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 2 เมตร ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่  7 ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 กอ่สร้างฝายน ้าล้น  หมู่ที่  7 เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 2 เมตร ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค จ้านวน 2 จดุ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

36 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้าบงึปดื เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้าพร้อมวางท่อ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

ลงหนองขา้วเมา้พร้อมวางท่อ PVC แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ PVC  กวา้ง 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

หน้า 40 ทางทิศตะวันออกของบึงปืด ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

(มทีอ่อยู่แล้ว)  ถงึคลองบง การเกษตร

37 กอ่ฝายน ้าล้นบริเวณบงึบรูณ์ เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง 10  เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

หมู่ที่  11 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ สูง  2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

38 กอ่สร้างฝายน ้าล้นนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 20 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นางเสนห่ ์แกว้ถาวร แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ สันฝายสูง 2.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

(ล้าหว้ยยาง) หมู่ที่ 5 ส้าหรับการอปุโภค ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

39 กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 12 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นายออ้  ขามจตุัรัส  แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ สันฝายสูง 1 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

(สายโกรกมะเคร็ง)  หมู่ที่  5 ส้าหรับการอปุโภค ผนงัฝายสูง 2.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่

[149]



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 กอ่สร้างฝายน ้าล้นบริเวณนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 12 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นายลวย โคกกลางดร แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ สันฝายสูง 1 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

 (สายโกรกมะเคร็ง) หมู่ที่ 5 ส้าหรับการอปุโภค ผนงัฝายสูง 2.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

41 กอ่สร้างคลองส่งน ้าดาด เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 2  เมตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
คอนกรีตจากบงึบริบรูณ์ถงึ แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ลึก 1 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ล้าหว้ยยางตอนกลาง ส้าหรับการอปุโภค ระยะทาง 330 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
42 กอ่สร้างฝายน ้าล้นคลอง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 20  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

แมใ่หญต่อนบน-ละหาน แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ สันฝายสูง 2.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่ 2 ส้าหรับการอปุโภค ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
43 กอ่สร้างฝายชะลอน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างฝายชะลอน ้า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ภายในต้าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
44 กอ่สร้างฝายนา เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขนาดกว้าง  20 ม. สันฝายสูง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นางธาดารัตน ์สงพะเนาว์ แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ 2 เมตร ผนงัฝายสูง 3.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่  7 ส้าหรับการอปุโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

การขุดลอกคลอง สระน ้า

45 ขุดลอกเมืองพรหม เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง   13      เมตร 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

(ห้วยโกรกมะเคร็ง) หมู่ที่ 1 มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ยาว   2,500  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อุปโภค บริโภค เพียงพอ

 ลึก   1  เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

46 ขุดลอกหนองม็ก  หมู่ที ่2 เพือ่ให้ประชาชน กวา้ง   50   เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

มีน ้าใช้ในการท้าการเกษตร ยาว   50   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ลึก   2  เมตร ไว้ใช้ในการเกษตร ตลอดทั งปี

47 ขุดลอกสระน ้า สระวดั เพือ่ให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระน า้สาธารณะมีพื นที ่2 ไร่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที ่3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ กวา้ง   40   เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก   3.5    เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ ยาว    60   เมตร

48 ขุดลอกคลองบึงละหาน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 15 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

 หมู่ที ่3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 3.5 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว   60   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

49 ขดุลอกหนองสระน ้าสาธารณะ เพือ่ให้ประชาชนได้มี ขุดลอกสระน ้าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

(จ้านวน 15 ไร่) หมู่ที ่3 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ จ้านวน 15 ไร่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภคบริโภคเพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค กว้าง 50  เมตร  ลึก 3.5 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ ยาว   70   เมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน เพือ่ให้ประชาชนได้มี เจาะบ่อบาดาลภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 4 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

51 ก่อสร้างคลองไส้ไก่จาก เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 3 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ท่าข้าม ถึง หมู่บ้าน  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่5  ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

52 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพือ่ เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 15  เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

การเกษตร หมู่ที ่ 5 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ยาว 930 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

53 ขุดลอกล้าห้วยยางตอนบน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง   12    เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

เชื่อมต่อคลองหนองเรียบ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 2 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 6 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,500   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

54 ขุดลอกล้าห้วยยางตอนบน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง   12    เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ถึงชลประทานกระดูก แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 2 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 6 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,500   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

55 วางท่อทางน ้าเข้า-ออก เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 1.50 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

สระหลวง  หมู่ที ่ 7 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว   10    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก  1.80   เมตร  อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

56 ขุดลอกหนองเลียบ หมู่ที ่ 7เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง  17   เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  3,500  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค  ลึก    2    เมตร  อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

57 ขุดลอกคลองโกรกมะเคร็ง เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง  17   เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที ่ 7 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  1,000   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค  ลึก    2    เมตร  อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

58 ขุดลอกคลองส่งน ้าหนองเลียบ เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 3 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที ่8 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

59 ขุดลอกสระประจ้า เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 3 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ที ่9 แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 1.50 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

[153]



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน เพือ่ให้ประชาชนได้มี เจาะบ่อบาดาลภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 10 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

บริโภค ทีเ่พียงพอ

61 ขุดลอกคลองจากบ้าน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง  8    เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นายสะอิ ง - ลงบึงบริบูรณ์ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก  1   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

 หมู่ที ่11 ส้าหรับการอุปโภค  ยาว  300  เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

62 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มี  กวา้ง   5    เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าหว้ยยางจดุแยกประดู่ปุ่ม แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก   1     เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ถึงหนองเรือ  หมู่ที ่ 11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  1,000   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

63 ขุดลอกบึงปืด้ หมู่ที ่ 11 เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 3 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 1.50 เมตร  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ยาว 1,000 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

64 ขดุคลองไส้ไกร่ะบายน ้าเขา้สู่ เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 6 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

พื นทีก่ารเกษตรภายใน แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 2 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่บ้าน  หมู่ที ่11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 300 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

65 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มี  กวา้ง  2  เมตร  300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางถึงทะเลเหียง  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก  1.00 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 11 ส้าหรับการอุปโภค  ยาว 2,000  เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรมที่

งบประมาณ

[154]



เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ขุดลอกคลองส่งน ้าสาย เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 2  เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางถึงถนนสาย แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก   1    เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หนองปรือ หมู่ที ่ 11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 2,000   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

67 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้าบึงปื้ด เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง   3   เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

พร้อมหลักวดัระดับน ้า  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก   2  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว  5 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

68 ขุดลอกล้าห้วยโกรกมะเคร็ง เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 15  เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่ที ่ 14 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว 930 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค ลึก  2   เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

69 ขุดคลองไส้ไก่จากนานาย เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง 6 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ถึงนานายสาม ชนะภัย แหล่งเก็บกักน ้าใช้  ลึก 2 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 11 ส้าหรับการอุปโภค ยาว 300 เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

70 ขุดลอกคลองส่งน ้าจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มี  กวา้ง   5    เมตร  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยาง -บึงบริบูรณ์  แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว  1,000   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

หมู่ที ่ 5 ส้าหรับการอุปโภค ลึก   1     เมตร อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

71 เจาะบ่อบาดาลภายใน เพือ่จัดหาน ้าอุปโภค เจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีน ้าอุปโภค กองช่าง

หมู่บ้าน  หมู่ที ่ 9 บริโภคให้บริการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า บริโภคอย่างเพียงพอ

ประชาชนอย่างเพียงพอ อปุโภคบริโภค

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

72 ก้าจัดวชัพืขสระหนองฉิม เพือ่ให้ประชาชนได้มี ก้าจัดวชัพืชสระหนองฉิมน้อย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

น้อย  หมู่ที ่ 14 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ส้าหรับการอุปโภค อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

73 ขุดลอกคลองจากนา เพือ่ให้ประชาชนได้มี กวา้ง  12  เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

นางวรรณภาถงึชลประทาน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ยาว    1,500   เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีน ้า อุปโภค บริโภค เพียงพอ

ดอนกระดูก  หมู่ที ่ 6 ส้าหรับการอุปโภค  ลึก  2   เมตร  อปุโภคบริโภค ตลอดทั งปี

74 ขดุลอกคลองหนองเลียบจาก เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง 17 เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

นานายธงชยั  หาญสันเทยีะ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 1.50 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ถงึนานายสงัด ไทยจนัอดั ส้าหรับการอุปโภค ระยะทาง 900 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

 หมู่ที่ 8 การเกษตร

75 ขดุสระเพื่อกกัเกบ็น ้าใน เพือ่ให้ประชาชนได้มี กว้าง  200  เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

องค์การบริหารส่วน แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ลึก 3.00 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ต้าบลตาเนนิ ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

76 ขุดลอกหนองน า้ทาง เพือ่ให้ประชาชนได้มี ขดุลอกหนองน ้าทางเขา้  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

เข้าหมูบ่า้น หมูท่ี่ 6 แหล่งเก็บกักน ้าใช้ หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอุปโภค น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 ขุดลอกคลองส่งน า้ต่อ เพือ่ให้ประชาชนได้มี ขุดลอกคลองส่งน า้ต่อ  -  - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

จาก ม.1 ถึงสระน า้ แหล่งเก็บกักน ้าใช้ จาก ม.1 ถึงสระน า้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

หนองฉิมนอ้ย หมูท่ี่ 14 ส้าหรับการอุปโภค หนองฉิมนอ้ย น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่ 3  การพัฒนาศักยภาพภาพและขดึความสามารถดา้นการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ส่งเสริมและจดัต้ังกลุ่ม เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ ส่งเสริมและจดัต้ังกลุ่มแปรรูปอาหาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านกัปลัด

แปรรูปอาหารเพื่อจ าหนา่ย ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น เพื่อจ าหนา่ย หมู่ที่  1-14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากขึ้น
(ปลาร้าบอง)  หมู่ที่  1-14 มรีายได้

2 จดัฝึกอบรมอาชพีที่สนใจให้ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนรู้ จดัฝึกอบรมศึกษาดูงานกลุ่มที่สนใจ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมทีางเลือกใน ส านกัปลัด
ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น จดัศึกษาการท าอาชพีให้ ในการฝึกทักษะพัฒนาอาชพีให้เกดิความ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน การประกอบอาชีพเพิม่มาก

ตนเอง ช านาญน าไปประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ มรีายได้ ขึ้นและกระตุ้นให้เกิดรวม
และเปน็การขยายสินค้าหนึง่ต าบลหนึง่ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์

3 อดุหนนุงบประมาณให้ เพื่อส่งเสริมสินค้าของ อดุหนนุงบประมาณให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมทีางเลือกใน ส านกัปลัด
แกก่ลุ่มอาชพี ผลิตสินค้า กลุ่มอาชพี แกก่ลุ่มผู้ผลิตสินค้า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน การประกอบอาชีพเพิม่มาก

14  หมู่บา้น มรีายได้ ขึ้นและกระตุ้นใหเ้กิดรวมกลุ่ม

4 กลุ่มอาชพีเสริม เพื่อสนบัสนนุกลุ่มอาชพี สนบัสนนุกลุ่มอาชพีหรือ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ  50 ครัวเรือนมรีายได้เพิ่ม ส านกัปลัด
หรือเกษตรกรที่จดัต้ัง เกษตรกรที่จดัต้ังกลุ่มเพื่อ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากขึ้นและมอีาชพีเสริม
กลุ่มเพื่อประกอบอาชพี ประกอบอาชพี จ านวน 4 กลุ่ม มรีายได้

กลุ่มละ 20,000 บาท เพิ่มขึ้น

           แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ฝีกอบรมกลุ่มเศรษฐกจิชมุชน เพื่อใหป้ระชาชนมอีาชพี ฝึอบรมเกี่ยวกบักลุ่มอาชพีต่าง ๆ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านกัปลัด

และรายได้เพิ่มมากขึ้น หมู่ที่ 1 - 14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากขึ้น
มรีายได้
เพิ่มขึ้น

6 ส่งเสริมกลุ่มอาชพีเยบ็ผ้า  เพื่อส่งเสริมสินค้าใน สนบัสนนุกลุ่มอาชพี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่  1-14 หมู่บา้นพฒันาใหเ้ปน็ เยบ็ผ้าของ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

สินค้าโอทอ็ปและสร้าง มรีายได้
รายได้ใหแ้กค่รอบครัว เพิ่มขึ้น

7 สนบัสนนุกลุ่มอาชพีเยบ็ปกั เพื่อส่งเสริมสินค้าใน สนบัสนนุกลุ่มอาชพี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
 ที่นอนเส่ือพบัหมู่ที่  1-14 หมู่บา้นพฒันาใหเ้ปน็ เย็บปักที่นอน  เส่ือพับ  ทั้ง 14 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

สินค้าโอทอ็ปและสร้าง มรีายได้
รายได้ใหแ้กค่รอบครัว เพิ่มขึ้น

8 ส่งเสริมอาชพีทอเส่ือ  เพื่อส่งเสริมสินค้าใน สนบัสนนุกลุ่มอาชพีทอเส่ือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่ 1-14 หมู่บา้นพฒันาใหเ้ปน็ หมู่ที่  1-14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

สินค้าโอทอ็ปและสร้าง มรีายได้
รายได้ใหแ้กค่รอบครัว เพิ่มขึ้น

9 ท าหมี่โคราช   หมู่ที่ 1-14 เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม ทั้ง 14 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  50 ครัวเรือนมรีายได้เพิ่มมากขึ้น ส านกัปลัด
ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน

มรีายได้
เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 สนบัสนนุกลุ่มเตาเผา เพื่อสนบัสนนุเทคนคิ กลุ่มเตาเผาถา่นถงั หมู่ที่ 11,12,14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชามคีวามรู้ในการ ส านกัปลัด

ถา่นถงั หมู่ที่ 11,12,14 การจดัท าเตาเผาถา่น (ขนาดบรรจ ุ200 ลิตร) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี จดัท าเตาเผาถา่น

ที่มคุีณภาพ รายได้เพิ่มขึ้น

11 ส่งเสริมและจดัต้ังกลุ่มท าไม้ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมและการจดัต้ังกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
เสียบลูกชิ้น และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ท าไมเ้สียบลูกชิ้น หมู่ที่ 2 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

12 ส่งเสริมกลุ่มท าขนมเปยีะ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการท าขนมเปยีะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่ 1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น
13 ฝึกอบรมวิชาชพีผู้สูงอายุ เพื่อใหผู้้สูงอายไุด้มอีาชพี ผู้สูงอายทุั้ง  14  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  กลุ่มผู้สูงอายไุด้มรีายได้ ส านกัปลัด

เสริมพฒันารายได้ใหก้บั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี เสริมและหารายได้ใหก้บั

ตนเอง รายได้เพิ่มขึ้น ตนเอง
14 โครงการเข้าร่วมโครงการคาราวาน เพื่อเปน็การขยายโอกาส เข้าร่วมโครงการคาราวานแก้จนร่วมกับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนในต าบลได้รับ ส านกัปลัด

แก้จนร่วมกับจังหวัด อ าเภอ และ สร้างรายได้ ลดรายจา่ย จงัหวัด อ าเภอและหนว่ยงานอื่นที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน บริการด้านต่างๆ 
หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และส่งเสริมใหป้ระชาชน เกี่ยวขอ้ง พื้นที่ได้รับการ จากโครงการฯ

มงีานท า ช่วยเหลือ

15 ฝึกอบรมการท าและ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ฝึกอบรมการท าและจดัดอกไมส้ด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
จดัดอกไมส้ด และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ฝึกอบรมการจดัท าบายศรี เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ฝึกอบรมการจดัท าบายศรี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ผู้เข้า ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด

และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่วมอบรมมี หารายได้ใหต้นเอง
เกษตรกรในต าบล ความรู้ในการ

ประกอบอาชีพ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ เพื่อลดต้นทนุการผลิตและ จดัฝึกอบรมให้ความรู้และรวมกลุ่มจดัหา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นและ ส านกัปลัด

เหมาะสมกบัพชื ใชว้ัตถดิุบในชมุชนที่มตีาม ปยัจยัการผลิต (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขา้ร่วมอบรม ต้นทนุต่อไร่ลดลง กก.ศูนยฯ์
1.1 การใช้สารสกัดจากพชืสมุมไพร ธรรมชาติทดแทนที่ไม่ มคีวามรู้
1.2 การปอ้งกนัก าจัดศัตรูพชืแบบ ท าลายส่ิงแวดล้อม เพิ่มเติม
ผสมผสาน

2 โครงการฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจ เพื่อใหเ้กษตรกรเรียนรู้ถงึ จัดฝึกอบรมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ ลดค่าใชจ้า่ยเพิ่มรายได้ ส านกัปลัด
พอเพยีง การด าเนนิชวีิตแบบพอ ทศันศึกษาดูงานเกี่ยวกบัการเกษตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขา้ร่วมอบรม ภายในครัวเรือน

เพียงและส่งเสริมการท าการ ทฤษฎใีหม่ มคีวามรู้
เกษตรแบบผสมผสาน เพิ่มเติม

3 โครงการผลิตขา้วอนิทรีย์ เพื่อให้ราษฎรค านึงถึงพิษภัย ฝึกอบรมเกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ผู้ ลดปญัหาราคาขา่วตกต่ า ส านกัปลัด
ของสารเคมแีละมแีหล่งขา้ว จดัท าแปลงผลิตและขยายพนัธุ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขา้ร่วมอบรม และการใชส้ารเคมแีละผู้ผลิต กก.ศูนยฯ์
พนัธุ์ดีจากศูนยฯ์ขา้วชมุชน ทั้ง 14 หมู่บา้น มคีวามรู้ ขา้วอนิทรียเ์พิ่มขึ้น

เพิ่มเติม
4 โครงการส่งเสริมและผลิตพันธุ์ เพื่อมแีหล่งขา้วพนัธุ์ดีใน ฝึกอบรมเกษตรกร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ผู้ ผลิตจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ขา้ว ส านกัปลัด

ขา้วชมุชน (ขา้วขาวมะลิ 105 ) ท้องถิ่นและสร้างแหล่งส ารอง จดัท าแปลงผลิตและขยายพนัธุ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ขาวดอกมะลิ 105 กระจาย กก.ศูนยฯ์
ขา้วพนัธุ์ดีในชมุชน น าความรู้ที่ได้ ในชมุชน

ไปใช้ประโยชน์
ได้

5 โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ เพื่อฝึกอบรมและจดัท า ปจัจยัการผลิตมรีาคาถกู 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ผู้ ลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิต ส านกัปลัด
อดัเมด็ แปลงสาธิตการใชปุ้๋ยอนิ ต้นทุนการผลิตต่ าและดินมีสภาพดีขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ต่อไร่สูงขึ้นลดปญัหามลพษิ กก.ศูนยฯ์

ทรียอ์ดัเมด็ น าความรู้ที่ได้ และส่ิงแวดล้อมในชมุชน
ไปใช้ประโยชน์
ได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

                  แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมปุ๋ยอนิทรีย์ เพื่อใหป้ระชาชนหนัมา จดัอบรมประชาชนผู้สนใจ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 70 ผู้ กลุ่มเกษตรกรมีปุ๋ยอินทรีย์ ส านกัปลัด

 - ชวีภาพต าบลตาเนนิ ใชปุ้๋ยชวีภาพมากขึ้น ทั้ง 14 หมู่บา้น โดยด าเนนิกจิกรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ปุ๋ยชวีภาพที่มคุีณภาพไว้
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี น าความรู้ที่ได้ ใชภ้ายในกลุ่มของตนเอง

ไปใช้ประโยชน์
ได้

7 โครงการสนบัสนนุกลุ่มผสม เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน กลุ่มผสมปุ๋ยเคมเีต็มสูตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ผู้ ประชาชนมีความรู้ในการ ส านกัปลัด
ปุ๋ยเคมเีต็มสูตร หมู่ที่ 12 ผสมปุ๋ยเคมทีี่มคุีณภาพ หมู่ที่ 12 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ผสมปุ๋ยเคมทีี่มคุีณภาพ

ไว้ใชภ้ายในครัวเรือน น าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ได้

8 โครงการปรับปรุงบ ารุงดิน เพื่อจดัท าแปลงสาธิต ลดต้นทนุการผลิตฟื้นฟสูภาพดิน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ผู้ ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลดลงมีการใช้ ส านกัปลัด
6.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพชืสดในนาข้าว และจดัฝึกอบรม /ปรับปรุงสภาพดินลดสารพษิตกขา้ง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ สารสกัดธรรมชาติเพิม่ขึ้นมีการใช้ปุย๋ กก.ศูนยฯ์
6.2 ส่งเสริมการท าปุ๋ยอนิทรียแ์ละปุ๋ยชวีภาพ ในดิน น าความรู้ที่ได้ อนิทรียแ์ละปุ๋ยชวีภาพเพิม่ขึ้นแมลง

6.3 ส่งเสริมการปลูกพืชตระกลูถั่วเพือ่บ ารุงดิน ไปใช้ประโยชน์ได้ ทีเ่ป็นประโยชน์ตามธรรมชาติเพิม่

จ านวนมากขึ้น
9 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผัก เพื่อจดัท าแปลงสาธิต ลดต้นทนุการผลิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ผู้ ปัญหาสารพษิตกค้างลดลง ส านกัปลัด

ปลอดภยัจากสารพษิ และจดัฝึกอบรม ลดปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ มีการใช้สารสกดัธรรมชาติเพิม่ขึ้น กก.ศูนยฯ์
ผลผลิต น าความรู้ที่ได้ มีการใช้ปุย๋อนิทรีย์และปุย๋ชีวภาพ

ไปใช้ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น
10 โครงการจดัท าแปลงสาธติปลูก  เพื่อส่งเสริมและพฒันาพนัธุ์ จดัท าแปลงสาธิตปลูกมนั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์  ส านกัปลัด 

มนัส าปะหลังพนัธุ์ดี แจกจา่ยใหแ้กป่ระชาชน ส าปะหลังพนัธุ์ดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ มันส าปะหลังและขยายพันธุ์ กก.ศูนยฯ์
น าความรู้ที่ได้ ใหดี้ขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ได้

11 โครงการจดัท าแปลงสาธติการปลูก เพื่อส่งเสริมและพฒันาพนัธุ์ จดัท าแปลงสาธิตการปลูกออ้ย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ เป็นการพัฒนาและปรับปรุง  ส านกัปลัด 
ออ้ยพันธุ์ดีที่เหมาะสมในท้องถิ่น แจกจา่ยใหแ้กป่ระชาชน พนัธุ์ดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ พนัธุ์อ้อยและขยายพนัธุ์ให้ กก.ศูนยฯ์

น าความรู้ที่ได้ ดีขึ้น
ไปใช้ประโยชน์ได้

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

[163]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการสนับสนุนกล้ายางนา เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน สนบัสนนุพนัธุ์กล้ายางนาตามหวัไร่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนเกิดจติส านึกในการ  ส านกัปลัด 

หมู่ที่ 11 อนรัุกษย์างนาในพื้นที่ ปลายนา  หมู่ที่ 11 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม อนรัุกษไ์ม้ยางนาและร่วมกนั กก.ศูนยฯ์
โครงการน า ปลูกปา่เพื่อลดภาวะโลกร้อน

ความรู้ที่ได้ไป
ใชป้ระโยชน์

13 โครงการจดัหาเมล็ดพันธุ์พืชและ เพื่อส่งเสริมการปลูกพชื จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ์และพนัธุ์พชืทางการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมีอาชีพในการหาราย  ส านกัปลัด 
พนัธุ์พชืทางการเกษตร เกษตรได้มพีนัธุ์พชืที่ดีไว้เปน็พนัธุ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนยฯ์

พชืต่อไป 14 กลุ่มๆละ โครงการน า
20 รวม 280 คน ความรู้ที่ได้ไป

ใชป้ระโยชน์
14 โครงการสนับสนุนพนัธุพ์ชืทาง เพื่อส่งเสริมการปลูกพชื จดัซ้ือเมล็ดพนัธุ์และพนัธุ์ทางการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมีอาชีพในการหาราย  ส านกัปลัด 

การเกษตรเพื่อปลูกบ ารุงดิน เกษตรได้มพีนัธุ์พชืที่ดีไว้เปน็พนัธุ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ได้ให้ตนเองและครอบครัว กก.ศูนยฯ์
พชื ทั้ง 14 หมู่บา้น โครงการน า

ความรู้ที่ได้ไป
ใชป้ระโยชน์

15 โครงการส่งเสริมและการผลิต เพื่อเพิ่มรายได้ใหแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ผู้   กลุ่มเกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น ส านกัปลัด 
พนัธุ์ขา้วพนัธุ์ดี ครอบครัวเกษตรกร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เข้าร่วมโครงการ ใหแ้กค่รอบครัว กก.ศูนยฯ์

น าความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ได้

16 โครงการจดัต้ังศูนยอ์าสาสมัคร เพื่อใหม้ปีศุสัตว์ไว้ประจ า จดัต้ังศูนยอ์าสาสมคัรปศุสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 สัตวเ์ล้ียงของประชาชนทั่วไป ส านกัปลัด
ต าบลตาเนนิ ณ อบต.ตาเนนิ ที่หมู่บา้นในการรัษาโรค ต าบลตาเนนิ ณ อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไม่มีโรคติดต่อและมีสายพนัธ์

ในสัตว์ ที่ใชบ้ริการ ที่ดีในการเล้ียงสามารถขาย

ได้ราคา

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการจดัซ้ือเวชภณัฑ์ วคัซีน    เพื่อใหศู้นยอ์าสาสมคัร จดัซ้ือเวชภณัฑ์ วัคซีน วัสดุ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 80 สัตวเ์ล้ียงของประชาชนใน ส านกัปลัด

 วัสดุอปุกรณ์ ต าบลตาเนนิ ปศุสัตว์ประจ าต าบล อปุกรณ์  เชน่  ยา  วัคซีน  เขม็ฉดียา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของสัตว์เล้ียง ต าบลได้รับการช่วยเหลือและ

ได้มเีคร่ืองมอืที่ทนัสมยั ไซริงค์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ของ ได้รับการดูแล ไมม่โีรคติดต่อ
และใชไ้ด้ทนัเหตุการณ์ ศูนยอ์าสาสมคัรปศุสัตว์

18 โครงการลดการใชส้ารเคมี เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู้ ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมคีวามรู้ใน ส านกัปลัด

ในกลุ่มอาชพีเกษตรกร เกี่ยวกบัการใชส้ารเคมี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม การใชส้ารเคมอียา่ง

และการปอ้งกนัจาก โครงการน า ถกูต้อง
สารเคมี ความรู้ที่ได้ไป

ใชป้ระโยชน์

19 โครงการส่งเสริมการใชปุ้๋ยเคมี เพื่อลดต้นทนุและเพิ่มผลผลิตกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น ส านกัปลัด

ในนาขา้วอยา่งเหมาะสม ขา้วใหแ้กเ่กษตรกร กลุ่มละ 30 ราย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ใหแ้กค่รอบครัว กก.ศูนยฯ์
จ านวน 3 หมู่บา้น โครงการน า

ความรู้ที่ได้ไป
ใชป้ระโยชน์

20 เกษตรอนิทรีย ์ เพื่อชวีิต เพื่อพฒันาระบบการผลิตไป กลุ่มเกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 เพื่อปอ้งกนัและหลีกเล่ียง ส านกัปลัด
พอเพยีง สู่แนวทางเกษตรผสมผสาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม การปฏบิติัที่ท าใหเ้กดิ

ที่มคีวามหลากหลายของ โครงการน า มลพษิต่อส่ิงแวดล้อม

พชืและสัตว์ ความรู้ที่ได้ไป
ใชป้ระโยชน์

21 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า เพื่อเกษตรกรในพื้นที่ ฝึกอบรมใหแ้กผู้่สนใจ/ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรผู้ ประชาชนมคีวามรู้ใน ส านกัปลัด
การเกษตร มคีวามรู้การแปรรูป ต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขา้รับการ การแปรรูปสินค้าทาง

สินค้าการเกษตร ฝึกอบรม 80% การเกษตรและเพิ่มพนู
 สามารถแปร รายได้ใหแ้กค่รอบครัว
รูปสินค้าทาง มากขึ้น
การเกษตรได้

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 จดัซ้ือเคร่ืองสับมนัส าปะหลัง เพื่อใหเ้กษตรกรใชใ้น เคร่ืองสับมนัส าปะหลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกรผู้ ประชาชนมคีวามรู้ใน ส านกัปลัด

การผลิตสินค้าทางการ จ านวน 1 เคร่ือง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เขา้รับการ การแปรรูปสินค้าทาง
เกษตร ฝึกอบรม 80% การเกษตรและเพิ่มพนู

 สามารถแปร รายได้ใหแ้กค่รอบครัว
รูปสินค้าทาง มากขึ้น
การเกษตรได้

23 ส่งเสริมการจดัท าแปลง เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่อยู่ เกษตรกรผู้สนใจในพื้นที่ต าบลตา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรผู้ผลิตขา้วหอม ส านกัปลัด
เรียนรู้การผลิตขา้วหอมมะลิ ในพื้นที่ที่มศัีกยภาพในการ เนนิเขา้ร่วมโครงการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม มะลิเพิ่มขึ้นอนิทรีย์

อนิทรีย์ ท าเกษตรอนิทรีย์ โครงการมี มรีายได้
ความรู้เกี่ยวกับ

การผลิตขา้ว
หอมมะลิ

24 ส่งเสริมการเล้ียงไกพ่นัธุ์ไข่ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงไกพ่นัธุ์ไข ่หมู่ที่ 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านกัปลัด
 หมู่ที่  1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากขึ้น

มรีายได้

25 ส่งเสริมการเล้ียงจิ้งหรีด เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงจิ้งหรีด  หมู่ที่ 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมรีายได้เพิ่ม ส านกัปลัด
หมู่ที่  1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน มากขึ้น

มรีายได้

26 สนบัสนนุงบประมาณกลุ่ม เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มเล้ียงหม ูหมู่ที่ 1-14 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
เล้ียงหม ูหมู่ที่ 1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

มรีายได้
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 สนบัสนนุงบประมาณ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มจกัรสาน หมู่ที่ 1-14 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด

กลุ่มจกัรสานหมู่ที่ 1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง
มรีายได้
เพิ่มขึ้น

28 สนบัสนนุกลุ่มปลูกต้น เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มปลูกต้นดาวเรือง หมู่ที่ 1-14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
ดาวเรือง หมู่ที่ 1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

มรีายได้
เพิ่มขึ้น

29 สนบัสนนุกลุ่มปลูกผัก เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ กลุ่มปลูกผัก หมู่ที่ 1-14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  50 ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่   1-14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน หารายได้ใหต้นเอง

มรีายได้

เพิ่มขึ้น
30 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ ราษฎรมอีาชพีเสริมหลังเกบ็เกี่ยว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ครัวเรือนท าการเกษตรมี ส านกัปลัด

ทางการเกษตร หมู่ 1 - 14 ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิต ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น

รายได้เพิ่มขึ้น
31 เล้ียงปลาในกระชงั เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี เล้ียงปลาในกระชงั  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมีรายได้จากการเล้ียง ส านกัปลัด

หมทูี่ 3,11,6 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ จ านวน  3  หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ปลาในกระชงั

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

32 ส่งเสริมการเล้ียงกุ้ง  หมู่ที่ 3 เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี เล้ียงปลากุ้ง  หมู่ที่  3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
และสร้างรายได้ใหแ้ก่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[167]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 ส่งเสริมการเล้ียงปลา เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเล้ียงปลา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด

หมู่ที่ 1 -14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

34 ส่งเสริมการเล้ียงหม ูหมู่ที่ 1 -14 เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเล้ียงหมู 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

35 ส่งเสริมการปลูกข่าและตะไคร้ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการปลูกขา่และตะไคร้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่   1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

36 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกมะนาว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
ปลูกมะนาว หมู่ที่  1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

37 ส่งเสริมการเพาะเหด็ฟาง เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเพาะเหด็ฟาง เหด็นางฟา้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
เหด็นางฟา้  หมู่ที่ 1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น
38 ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ - เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ - กระบอื 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด

กระบอื หมู่ที่ 1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[168]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 ส่งเสริมการเล้ียงแพะ -แกะ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด

และสร้างรายได้ใหแ้ก่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

34 ส่งเสริมการเล้ียงหมหูลุม เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
และสร้างรายได้ใหแ้ก่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง
เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

32 ส่งเสริมการเล้ียงปด็ เพื่อเปน็การส่งเสริมอาชพี ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50  ประชาชนมอีาชพีในการ ส านกัปลัด
หมู่ที่ 1-14 และสร้างรายได้ใหแ้ก่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี หารายได้ใหต้นเอง

เกษตรกรในต าบล รายได้เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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                 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ เพื่อเปน็การชว่ยเหลือ ผู้สูงอายใุนเขตต าบลตาเนนิ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ100 ผู้สูงอายุมีชีวิตและความเป็นอยู่ ส านกัปลัด
 14  หมู่บา้น ผู้สูงอายุ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  ของผู้สูงอายไุด้ ที่ดีขึ้น

รับเงินเบี้ยยงั
ชพีผู้สูงอายุ

2 สนบัสนนุเบี้ยยงัชพีผู้พกิาร เพื่อเปน็การชว่ยเหลือ ผู้พกิารในเขตต าบลตาเนนิ   3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ100 ผู้พกิารมชีวีิตและความเปน็อยู่ ส านกัปลัด
14  หมู่บา้น ผู้พกิาร (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  ของผู้สูงอายไุด้ ที่ดีขึ้น

รับเงินเบี้ยยงั
ชพีผู้พกิาร

3 สนบัสนนุเบี้ยยงัชพี เพื่อเปน็การชว่ยเหลือ ผู้ติดเชื้อเอดส์ในเขตต าบลตาเนนิ    100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ100 ผู้ติดเชื้อเอดส์มชีวีิตและ ส านกัปลัด
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 14  หมู่บา้น ผู้ติดเชื้อเอดส์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  ของผู้สูงอายไุด้ ความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

รับเงินเบี้ยยงั
ชีพผู้ติดเชื้อเอดส์

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาคุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เขม้แขง็และยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคมและสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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                 แผนงานงบกลางแผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองกันหนาว/ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับการชว่ยเหลือ ส านกัปลัด
เส้ือกนัหนาวเพือ่ช่วยเหลือผู้ประสบ ของประชาชนที่ประสบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ประสบภัยพิบัติ และสามารถตอบสนองความ
ภยัหนาวต าบลตาเนนิ ภยัหนาว ได้รับการชว่ย ต้องการของประชาชนได้

เหลือ ทนัทว่งที
2 จดัอบรมเยาวชนชดุ เพื่อปอ้งกนัเยาวชนให้  เยาวชนหมู่บา้นละ 10 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 การรณรงค์คร้ังนี้ได้ผลการ ส านกัปลัด

ปอ้งกนัยาเสพติด หา่งไกลยาเสพติด จ านวน 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ตอบรับเปน็อยา่งดี
โครงการรู้จกั
วิธีปอ้งกนั
และปราบปราม

ยาเสพติด
3 ผู้ประสานพลังแผ่นดิน เพื่อเปน็การปอ้งกนัและ ผู้ประสานพลังแผ่นดิน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 หมู่บา้นปลอดยาเสพติด ส านกัปลัด

ปราบปรามปญัหา ระดับหมู่บา้นทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของกลุ่ม ทั้ง 14 หมู่
ยาเสพติด ผู้ประสาน

แผ่นดินได้
รับประโยชน์

4 โรงเรียนสีขาว เพื่อใหโ้รงเรียนในต าบล โรงเรียนทัง้ 5 แหง่ ในเขตพืน้ทีเ่ปน็ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมคุีณภาพชวีิตที่ดี ส านกัปลัด
เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน หา่งไกลยาเสพติด

ได้รับประโยชน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[171]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปอ้งกนั บ าบดั รักษา ฟื้นฟู เพื่อเปน็การปอ้งกนัและลด เยาวชนและประชาชนกลุ่มเส่ียงที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 เยาวชนและประชาชนผู้ติดสาร ส านกัปลัด

ผู้ใชส้ารเสพติด จ านวนผู้ใชส้ารเสพติด เขา้ท าพนัธสัญญากบัอ าเภอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม เสพติดได้รับการบ าบดัรักษา
โครงการได้
รับการบ าบดั
รักษา ฟื้นฟู
จากสารเสพติด

6 สนบัสนนุศูนยพ์ฒันา เพื่อเปน็การส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชน  14  หมู่บา้นมี ส านกัปลัด
ครอบครัวในชุมชน ต าบลตาเนิน สร้างครอบครัวใหอ้บอุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ครอบครัวที่อบอุ่นและเขม้แขง็

และเขม้แขง็ ได้รับความ
อบอุ่น

7 ประชมุเชงิปฏบิติัการเพื่อ เพื่อเปน็การปอ้งกนัและ อดุหนนุการปฏบิติังานระดับอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชน  14  หมู่บา้น ส านกัปลัด
ประสิทธิภาพผู้ประสานพลัง ปราบปรามปญัหา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม มกีระบวนการในการแกไ้ข
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ยาเสพติด โครงการมี ปญัหายาเสพติดตามยทุธ-
ระดับอ าเภอ ความรู้เพิ่ม ศาสตร์ร้ัวชมุชน

8 จดัระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เพื่อขบัเคล่ือนกระบวนการ อดุหนนุการปฏบิติังานระดับอ าเภอ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ประชาชน  14  หมู่บา้น ส านกัปลัด
ด าเนนิตามนโยบาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ มคีวามพงึพอใจ นโยบาย
กระทรวงมหาดไทยด้าน ร่วมโครงการ การจดัระเบยีบสังคม 
การปอ้งกนัและแกไ้ข มคีวามรู้ เกดิความผาสุกในครอบครัว
ปญัหายาเสพติด เพิ่มขึ้น และมคีวามปลอดภยัในชวีิต 

ร่างกาย และทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น

9 พฒันาชมุชนหนา้บา้น เพื่อพฒันาชมุชนให้ พฒันาหมู่บา้นใหน้า่อยู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนดูแลรักษาความ ส านกัปลัด
นา่มอง  รักษาความสะอาดภายใน ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) หมู่บา้นมกีาร สะอาดภายในหมู่บา้น

หมู่บา้น พฒันาหมู่บา้น
ใหส้ะอาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 สนบัสนนุกองทนุ เพื่อเปน็การส่งเสริมและ ประชาชน  14  หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน  14  หมู่บา้นมี ส านกัปลัด

สวัสดิการชมุชนต าบลตาเนนิ สร้างครอบครัวใหอ้บอุ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของกองทนุ ครอบครัวที่อบอุ่นและเขม้แขง็
ได้รับประโยชน์

11 สภาเยาวชนต าบลตาเนนิ เพื่อเปดิเวทสีาธารณะให้ กลุ่มเด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชนในต าบลตาเนนิ ส านกัปลัด
กลุ่มเด็ก เยาวชนในต าบล  ในต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของกลุ่ม กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดง
ตาเนนิได้แสดงความรู้ เยาวชนในพื้น ออกในส่ิงที่สร้างสรรค์
ความสามารถในการเปน็ ที่ได้รับ
กลไกร่วมกนัพฒันาชมุชน ประโยชน์
ต่อไป

12 บ าบดัทกุขบ์ ารุงสุข เพื่อส่งเสริมกระบวนการ การบ ารุงทกุข ์บ ารุงสุข ที่เหน็เปน็ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมส่ีวนส่งเสริม ส านกัปลัด
แบบ ABC เรียนรู้และการมส่ีวนร่วม รูปธรรม อาท ิเชน่ การปลดหนี้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน กระบวนการเรียนรู้และการมี

ของชมุชนในการพฒันา การเพิ่มรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ในพื้นที่ได้ ส่วนร่วมของชมุชนในการ
และแกไ้ขปญัหาของตนเอง ความสามคัคีในชมุชนและสังคม รับประโยชน์ พฒันาและแกไ้ขปญัหาของ
ต้ังแต่ระดับครัวเรือนหมู่บา้นเขม้แขง็ ตนเอง
หรือชมุชนในต าบลตาเนนิ

13 เยาวชนปอ้งกนัภยั เพื่อใหค้วามรู้และฝึกทกัษะ กลุ่มเด็กเยาวชนในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็กเยาวชนได้รับการเรียนรู้ ส านกัปลัด
ในการปอ้งกนัภยัประเภท ต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของกลุ่ม และฝึกทกัษะในการปอ้งกนั
ต่าง ๆ เยาวชนมี ภยั

ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันภัย

14 ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปอ้งกนัและปราบ จดักจิกรรมปอ้งกนัและการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ชมุชนเกดิความเขม้แขง็ ส านกัปลัด
ยาเสพติดของศูนย์ปฏบิัติการ ปรามการแพร่ระบาดของ แพร่กระจายของยาเสพติด (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม และการแพร่ระบาดยา
และปราบปรามยาเสพติด  ยาเสพติดในเขตพื้นที่ จ านวน 1 คร้ัง/ปี กจิกรรม เสพติดลดลง
อบต.ตาเนิน ได้รับความ
(ศป.ปส.อบต.ตาเนนิ) รู้เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 พลังแผ่นดินพฒันาต าบล เพื่อปอ้งกนัและปราบ จดักจิกรรมในพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ปญัหาการโจรกรรม ส านกัปลัด

ตาเนนิ ปรามการโจรกรรมและ จ านวน 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ปญัหายาเสพติดในพื้นที่
ปญัหายาเสพติด กจิกรรม ต าบลตาเนนิลดลง

ได้รับความ
รู้เพิ่มขึ้น

16 แกไ้ขปญัหายาเสพติด เพื่อแกไ้ขปญัหายาเสพ จดักจิกรรมในพื้นที่   14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ปญัหาการแพร่ระบาด ส านกัปลัด
ติดในพื้นที่ หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ยาเสพติดลดลง

กจิกรรม
ได้รับความ
รู้เพิ่มขึ้น

17 ปอ้งกนั บ าบดั และแกไ้ข 1.เพื่อรณรงค์ปลูกจติ  - จดักจิกรรมรณรงค์อบรมให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.เยาวชนและประชาชน ส านกัปลัด
ปญัหายาเสพติด ส านกึสร้างกระแสต่อต้าน ความรู้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม มจีติส านกึ มส่ีวนร่วมต่อ

ยาเสพติด  - จดักจิกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ กจิกรรม ต้านยาเสพติด
2.เพื่อส่งเสริมและสนบั ใหก้บัประชาชนกลุ่มเด็ก ได้รับความ 2.เยาวชนใชเ้วลาว่างใน
สนนุการจดักจิกรรมให้ เยาวชนในสถานศึกษาและ รู้เพิ่มขึ้น การท ากจิกรรมที่เปน็
กลุ่มเยาวชนใชเ้วลา นอกสถานศึกษาที่เปน็กลุ่ม ประโยชนม์ากขึ้น
ว่างใหเ้กดิประโยชน์ เส่ียงต่อการค้าหรือเสพยา 3.ชมุชนเขา้มามส่ีวนร่วม

เสพติดและสนบัสนนุการ ในการปอ้งกนัและแกไ้ข
บ าบดัผู้เสพยาเสพติด ปญัหายาเสพติด

18 ประชารัฐร่วมใจ  เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น อดุหนนุสถานตี ารวจภธูรเนนิสง่า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ปญัหายาเสพติดในพื้น ส านกัปลัด
ต้านภยัยาเสพติด (ปกักลด) มคีวามรู้ในการปอ้งกนั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ที่รับผิดชอบลดลง

ตนเอง  ครอบครัว  และ ความรู้เพิ่มขึ้น 
ชมุชนจากปญัหา
อาชญากรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการดูแลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ เพื่อเปน็การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร  ผู้ปว่ยเอดส์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ ส านกัปลัด
ผู้ปว่ยเอดส์ และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง หมู่ที่ 1 -14 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายุ มขีวัญและก าลังใจในการดูแล

อาย ุผู้พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย สุขภาพ
เอดส์ได้ดูแล
สุขภาพ

2 โครงการดูแลผู้สูงอาย ุ ผู้ป่วยเร้ือรัง เพื่อเปน็การดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง หมู่ที่ 1 -14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอาย ุผู้ปว่ยเร้ือรัง ส านกัปลัด
โดยภาคีเครือขา่ย และส่งเสริมสุขภาพผู้สูง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายุ มขีวัญและก าลังใจในการดูแล

อาย ุผู้ปว่ยเร้ือรัง ผู้ปว่ยเร้ือรัง สุขภาพ
ได้ดูแลสุขภาพ

3 โครงการยกระดับคุณภาพชวีติ เพื่อใหผู้้พกิาร/ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  จ านวน 30  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  -ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้ ส านกัปลัด
ของผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้ในการประกอบ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้พกิารและ ทกัษะในการประกอบอาชพี

อาชพีเพิ่มพนูรายได้แก่ ผู้ด้อยโอกาส  -สามารถน าความรู้ไปประกอบ

ครอบครัว มคุีณภาพชวีิต อาชีพเสริมเพิม่รายได้แก่ครอบครัว

ที่ดีขึ้น
4 โครงการส่งเสริมและพฒันา เพื่อส่งเสริมและปรับเปล่ียน ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร  จ านวน  50  คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอาย/ุผู้พกิารมสุีขภาพจติ ส านกัปลัด

ศักยภาพผู้สูงอาย ุผู้พิการในการ พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอาย ุ ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ดูแลสุขภาพและสภาวะจติที่ดี และผู้พกิารใหม้สุีขภาพที่ ผู้พกิารมี ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก

พงึประสงค์โดยผสมผสาน สุขภาพและ ครอบครัวและชมุชน
การดูแลสุขภาพทั้งกาย สภาวะจติที่ดี
และจติใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการตาเนนิร่วมใจ เพื่อส่งเสริมใหค้รอบครัว ผู้สูงอายใุนเขตต าบลตาเนนิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายมุสุีขภาพจติ ส านกัปลัด

หว่งใยผู้สูงอายุ มคีวามใส่ใจหว่งใยผู้สูงอายุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายไุด้ ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
รับการดูแล ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก
และใส่ใจ ครอบครัวและชมุชน
สุขภาพ

6 โครงการอบรมและใหค้วาม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบ ผู้สูงอายใุนเขตต าบลตาเนนิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายมุสุีขภาพจติ ส านกัปลัด
รู้ด้านการดูแลสุขภาพ องค์รวมทั้งร่างกาย จติใจ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายไุด้ ที่ดี สามารถอยู่ในสังคมอย่างมี
ผู้สูงอายุ  ใหก้บัผู้สูงอายุ รับการดูแล ความสุขรวมถึงได้รับการดูจาก

และใส่ใจ ครอบครัวและชมุชน
สุขภาพ

7 โครงการจดัสวัสดิการทาง เพื่อสนบัสนนุการบริการ ผู้สูงอายใุนเขตต าบลตาเนนิได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 ผู้สูงอายุได้รับการจัดสวัสดิการ ส านกัปลัด
สังคมแกผู้่สูงอายุ สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ การสนบัสนนุการจดับริการทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายไุด้ ทางสังคมอยา่งทั่วถงึ

ผู้สูงอายุ สวัสดิการทางสังคม  งบประมาณ รับการบริการ
หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

8 โครงการจดัสวัสดิการทาง เพื่อสนบัสนนุการบริการ คนพิการในเขตต าบลตาเนินได้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 คนพิการได้รับการจัดสวัสดิการ ส านกัปลัด
สังคมแกค่นพกิาร สวัสดิการทางสังคมใหแ้ก่ การสนบัสนนุการจดับริการทาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) คนพกิารได้ ทางสังคมอยา่งทั่วถงึ

คนพกิาร สวัสดิการทางสังคม  งบประมาณ รับการบริการ
หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม

9 โครงการชว่ยเหลือและ เพื่อสนบัสนนุการจดั ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมภายในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการจดั ส านกัปลัด
สงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส บริการทางสังคมใหแ้ก่ ต าบลตาเนนินได้รับการสนบัสนนุ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ด้อยโอกาส สวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง
ทางสังคม ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การจดับริการทางสังคม งบประมาณ ได้รับการชว่ย

เชน่ ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ยากไร้ หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง เหลือ
คนไร้ที่พึ่ง เปน็ต้น ได้ตามความเหมาะสม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ กลุ่มสตรีในต าบลตาเนนิ กลุ่มสตรีต าบลตาเนิน งบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 กลุ่มสตรีต าบลตาเนินได้รับการ ส านกัปลัด

พฒันาศักยภาพสตรี ได้รับการสนบัสนนุมี หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กลุ่มสตรีได้รับ ส่งเสริมกจิกรรมเพื่อพฒันา
ต าบลตาเนนิ ส่วนร่วมในกจิกรรมที่ ได้ตามความเหมาะสม การพฒันา ศักยภาพแกก่ลุ่มสตรีด้านต่าง ๆ

เปน็ประโยชนต่์อตนเอง
ชมุชน และสังคม และ
เพื่อใหม้เีวทแีลกเปล่ียน
และการสร้างเคร่ือขา่ย
ความร่วมมอืด้านการรวม
กลุ่มกจิกรรมทางสังคม
ด้านต่าง ๆ

11 ส่งเสริมและสนบัสนนุอาชพี เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ กลุ่มอาชพีหรือประชาชนที่สนใจ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 กลุ่มอาชพีหรือประชาชนดใน ส านกัปลัด
โดยการฝึกอบรมอาชีพหรือการ ความรู้และทกัษะด้าน ในเขตต าบลตาเนนิ งบประมาณ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) กลุ่มอาชพีได้ ต าบลตาเนนิได้รับการส่งเสริม
ศึกษาดูงานด้านอาชีพให้กับกลุ่ม อาชพีเพื่อใหเ้กดิการ หรือปริมาณงานเปล่ียนแปลง รรับการพฒันา และสนับสนุนความรู้และทักษะ

อาชพีหรือประชาชนใน เรียนรู้และสนบัสนนุ ได้ตามความเหมาะสม ด้านอาชพีใหเ้กดิการเรียนรู้
ต าบลตาเนนิ กจิกรรมการรวมกลุ่ม และการรวมกลุ่มจากการใช้

ของประชาชนในต าบล เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตน
ตาเนนิ โดยการใชเ้วลา เองและครอบครัวในการสร้าง
ว่างใหเ้กดิประโยชนต์นเอง โอกาสและทางเลือกในการ
และครอบครัว ประกอบอาชพีคตลอดจนการ

สร้างเครือขา่ยความร่วมด้าน
อาชพี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมซ้อมแผนปอ้งกนั เพื่อใหผู้้เขา้รับการอบรม ด าเนินการฝึกซ้อมการป้องกันภยั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเปา้หมายที่เขา้ ส านกัปลัด
ภยัทางถนนและอคัคีภยั มคีวามรู้เกี่ยวกบัการปอ้งกนั ทางท้องถนนให้แก่ อปพร.หรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมอบรม รับการอบรมมคีวามรู้ความเขา้

ภยัทางถนนและอคัคีภยั ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป มคีวามรู้เกี่ยว ใจเกี่ยวกบักฎจราจร สามารถ
กบัการปอ้งกนั ปอ้งกนัตามทอ้งถนนและปอ้ง
ภยั กนัอคัคีภยัภายในชมุชนได้

2 กอ่สร้างปอ้มยามและจดุ เพื่อเปน็จดุตรวจและจดุ ขนาดกว้าง 7.60 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 50  - ผู้ปฏบิติังานด้านการปอ้งกนั ส านกัปลัด
บริการประชาชน บริการประชาชนใน ยาว 15.20 เมตร ตามแบบที่ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ได้รับบริการ และบรรเทาสาธารณภยัใชเ้ปน็

เทศกาลต่างๆ  ก าหนด (สถานที่ด าเนนิการที่ ประชาชน ศูนยฐ์านขอ้มลูในการปฏบิติั
ท าการ อบต.ตาเนนิ) หนา้ที่ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ

3 ฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัภยั เพื่อฝึกอบรมทบทวน อปพร.และชุดปฏิบัติการต่างๆ ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มคีวามพร้อม ความช านาญ มี ส านกัปลัด
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และฝึกซ้อมแผน ต. ตาเนนิได้อบรมและฝึกซ้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของ อปพร. ประสบการณ์ในการรับมือกับภยั

การปอ้งกนัและระงับภยัที่ แผนปอ้งกนัภยั ได้รับการฝึก ที่อาจจะเกดิขึ้น
อาจจะเกดิขึ้น อบรมทบทวน

แผนปอ้งกนั
ภยั

4 ฝึกอบรมอาสาสมคัร เพื่อใหส้มาชกิ อปพร. มี สมาชกิอาสาสมคัร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 มคีวามพร้อม  ความช านาญ ส านกัปลัด
ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน ความรู้ความเขา้ใจทกัษะ ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สมาชกิ มปีระสบการณ์ในการรับมอื
 (จดัต้ัง  อปพร.) ความสามารถในเร่ืองการ (สมาชกิ อปพร.) อปพร.มี กบัภยัที่อาจจะเกดิขึ้น

ปอ้งกนัและบรรเทา        ความรู้เกี่ยว
สาธารณภยัประเภทต่าง ๆ กบัการปอ้ง

ภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 รณรงค์ใหค้วามรู้ด้านการปอ้งกนัเพื่อใหป้ระชาชนและทกุ จดักจิกรรมรณรงค์ในรูปแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 ประชาชนทกุภาคส่วน ส านกัปลัด

และบรรเทาสาธารณภยั ภาคส่วนมส่ีวนร่วมใน ต่าง ๆ อาท ิเชน่ อบรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ร่วมมอืกนัในการปอ้งกนั
การปอ้งกนัและบรรเทา สัมมนานทิรรศการ ร่วมทั้ง กจิกรรม และบรรเทาสาธารณภยั
สาธารณภยั การจดัท าส่ือในรูปแบบต่าง ๆ ได้รับความ

เชน่ ปา้ยประชานสัมพนัธ์ รู้เพิ่มขึ้น
แผ่นพบั โปสเตอร์ สต๊ิกเกอร์ 
 แผ่น CD-ROM ฯลฯ

6 ฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพนู เพื่อทบทวนความรู้และ อปพร.  องค์การบริหารส่วน  -  - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ50 อปพร.องค์การบริหารส่วน ส านกัปลัด
ศักยภาพใหแ้ก ่อปพร. พฒันาศักยภาพใหแ้ก่ ต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ต าบลตาเนนิใหม้คีวามพร้อม
องค์การบริหารส่วนต าบล อปพร. องค์การบริหารส่วน กจิกรรม ในการปฏบิติัหนา้ที่
ตาเนนิ ต าบลตาเนนิใหม้คีวาม ได้รับความ

พร้อมในการปฏบิติัหนา้ที่ รู้เพิ่มขึ้น

7 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง จัดซ้ือป้ายจราจรจัดกิจกรรมรณรงค์ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก ส านกัปลัด
สาธารณภยัและอบุติัเหตุ ทอ้งถนนและอ านวยความ และประชาสัมพนัธ์ในการปอ้งกนั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน การใชถ้นนและ
 สะดวกใหก้บัประชาชน และลดอบุติัเหตุทางถนนแก่ ได้รับความ ลดอบุติัเหตุ

ประชาชนในต าบล ชว่งเทศกาล  ปลอดภยัจาก
 ปลีะ 2  คร้ัง อบุติัเหตุ

8 โครงการร่วมใจ  สวมหมวกนิรภยั เพื่อเปน็การลดอบุติัเหตุ มปีระชาชนเขา้ร่วมการรณรงค์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมคีวามปลอดภยั ส านกัปลัด
ขาดเขม็ขดัขบัอยา่งมวีินยั ทางถนน การปฏบิติัตามกฎหมายจราจร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย ในการเดินทางสัญจร

ประมาณ 2,000 คนพร้อมจดัท า จากอบุติัเหตุ
สติกเกอร์รณรงค์ความปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง มกีารก าหนดจดุตรวจและแต่งต้ังเจา้หน้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก ส านกัปลัด

ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทอ้งถนนและอ านวยความ ที่ปอ้งกันและลดอบติัเหตุทางถนนในช่วง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย การใชถ้นนและลดอบุติัเหตุ
สะดวกใหก้บัประชาชน เทศกาลปใีหม่ จากอบุติัเหตุ

10 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ เพื่อปอ้งกนัอบุติัเหตุทาง มกีารก าหนดจดุตรวจและแต่งต้ังเจา้หน้า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ประชาชนปลอดภยัจาก ส านกัปลัด
ทางถนนในชว่งเทศกาล ทอ้งถนนและอ านวยความ ที่ปอ้งกันและลดอบติัเหตุทางถนนในช่วง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนปลอดภัย การใชถ้นนและลดอบุติัเหตุ
สงกรานต์ สะดวกใหก้บัประชาชน เทศกาลสงกรานต์ จากอบุติัเหตุ

11 ทมีปอ้งกนัการบาดเจบ็ทาง เพื่อปอ้งกนัและลดอบุติั เครือขา่ยอาสาสมคัรกู้ภยั   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถปอ้งกนั ส านกัปลัด
ถนน  (RTI)  องค์การบริหาร เหตุทางถนน  เชน่  อสม.ต าบลตาเนนิ  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  ผู้เขา้ร่วม และลดอบุติัอบุติัเหตุทาง
ส่วนต าบลตาเนนิ ถนนช ารุด  วิสัยทศันไ์มดี่  อปพร.ตาเนนิ  ผู้น าชมุชน อบรมมคีวามรู้ ถนนที่เกดิขึ้นได้

แกไ้ขจดุเส่ียง เพิ่มขึ้น 
12 ผู้กอ่การดีการด าเนนิงาน เพื่อใหเ้ด็กชว่ยเหลือตัวเอง นกัเรียนในเขตต าบลตาเนนิ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถลอย ส านกัปลัด

ปอ้งกนัการจมน้ า ได้เมื่อมเีหตุตกน้ า  อาสาสมคัรกู้ภยั  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)  ผู้เขา้ร่วม น้ าได้และใชอ้ปุกรณ์รอบ
 องค์การบริหารส่วนต าบล และปอ้งกนัเด็กจมน้ าเสีย อสม.ต าบลตาเนนิ อบรมมคีวามรู้ ตัวเพื่อชว่ยเหลือตนเอง
ตาเนนิ ชวีิต   อปพร.ตาเนนิ  ผู้น าชมุชน  เพิ่มขึ้น และคนตกน้ าได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 จดัหาวัสดุ สาธารณสุข เพื่อปอ้งโรคที่มไีด้ทนัทว่งที่ 1.1 น้ ายาพ่นหมอกควนั ทรายอะเบท 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 สามารถกนัโรคในสัตว์ ส านกัปลัด

ปอ้งกนัโรคในคนและสัตว์ ส าหรับก าจดัและปอ้งกนัการแพร่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน และสามารถควมคุมได้
ระบาดของยงุจ านวน 2 คร้ัง ในพื้นที่
1.2 จัดซ้ือวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ ได้รับ
จ านวน 1 คร้ัง ประโยชน์
1.3 จัดซ้ือหรือสนับสนุนเวชภัณฑ์
ให้แก่สาธารณสุข ประจ า 14 หมูบ่้าน

ปลีะ  1  คร้ัง
1.4 จัดซ้ือชุดตรวจหาสารตกค้างใน

อาหารที่ตลาดร้านค้า จ านวน 2 ชนิด

รวม 15 ชดุ
 1.5 จดัซ้ือยาปอ้งกนัการระบาด

ไข้หวดันก
2 สนบัสนนุการจดัหาเคร่ือง เพื่อใหท้กุหมู่บา้นใชดู้แล จดัหาเคร่ืองมอืในการตรวจโรค 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รู้จกัการดูแลและ ส านกัปลัด

มอืตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ ตรวจเองภายในหมู่บา้นใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กับหมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้สูงอายุ รักษาเอง
และผู้มอีาย ุ40 ปขีึ้นไป การป้องกันและรักษาตนเอง และประชาชน

ได้รับการดูแล
สุขภาพ

3 เคร่ืองตรวจเบาหวาน เพื่อใหท้กุหมู่บา้นใชดู้แล จดัหาเคร่ืองมอืในการตรวจโรค 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รู้จกัการดูแลและ ส านกัปลัด
โรคหวัใจแบบดิจติอลเคร่ืองวดั ตรวจเองภายในหมู่บา้นใน จ านวน  14  เคร่ือง ให้กับหมู่บ้าน อบต.,สาธารณสุข อบต.,สาธารณสุข อบต.,สาธารณสุข อบต.,สาธารณสุข อบต.,สาธารณสุข ของประชาชน รักษาเอง
ความดันในกลุ่ม อสม. การป้องกันและรักษาตนเอง ในพื้นที่ได้
 จ านวน 14 หมู่บา้น รับการตรวจ

สุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

      แผนงานสาธารณสุข

ที่
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ควบคุมและปอ้งกนั เพื่อเปน็การควบคุมและ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์และอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 ผู้ปว่ยหรือผู้ติดเชื้อได้รับการ ส านกัปลัด

โรคเอดส์ ปอ้งกนัโรคเอดส์ แกนน าสาธารณสุขประจ าครอบครัว (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน ดูแลและผู้ปว่ยโรคเอดส์ใน
14 หมู่บา้น ได้รับขา่วสาร ต าบลลดลง

5 ควบคุมโรคติดต่อและไม่ เพื่อปอ้งกนัและควบคุมโรค ควบคุมโรคติตต่อและไมติ่ดต่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรู้จกัวิธีการปอ้งกนั ส านกัปลัด
ติดต่อภายในหมู่บา้น ติดต่อและไมติ่ดต่อใหก้บั ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของหมู่บา้น และควบคุมโรคติดต่อและไม่

ประชาชน ไมม่โีรค ติดต่อ
ติดต่อ

6 ส่งเสริมสุขภาพในชมุชน เพื่อส่งเสริมใหม้คีวามรู้ใน ส่งเสริมสุขภาพในชมุชนทั้ง 14 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มคีวามรู้ความสามารถในการ ส านกัปลัด
การดูแลสุขภาพของ หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน สร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนในชุมชนได้ถูกต้อง มสุีขภาพ

แขง็แรง
7 ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก เพื่อปอ้งกนัโรคไขเ้ลือด ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนรู้จกัวิธีการปอ้งกนั ส านกัปลัด

ออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
ได้รับประโยชน์
และรู้วิธีควบ
คุมโรคไข้
เลือดออก

8 ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน เพื่อส่งเสริมการมส่ีวนร่วม โรงเรียนทั้ง 5 แหง่ ในเขตพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมคุีณภาพชวีิตที่ดี ส านกัปลัด
(อสม.นอ้ย) ของชมุชนในการพฒันา ต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนมสุีข และหา่งไกลจาก

สุขภาพนกัเรียน บคุลากร ภาพที่ดีขึ้น ยาเสพติด
ในโรงเรียน และชมุชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 รณรงค์เพื่อสร้างจติส านกึ เพื่อใหป้ระชาชนมสุีขภาพ ประชาชน  14  หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ประชาชน  14  หมู่บา้นมี ส านกัปลัด

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่ดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี สุขภาพแขง็แรง
สุขภาพ สุขภาพที่ดี

ขึ้น
10 ฟื้นฟผูู้ปว่ยนอนติดเตียง เพื่อสร้างเสริมการมส่ีวนร่วม ผู้ปว่ยนอนติดเตียงในเขตพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ชมุชนมส่ีวนร่วมในการ ส านกัปลัด

ของชมุชนและองค์กรชมุชน ต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้ปว่ย ดูแลและฟื้นฟผูู้ปว่ยนอน
ในการดูแล นอนติดเตียง ติดเตียง

ลดลง
11 ต าบลนมแมเ่พื่อสายใยรัก สร้างการมส่ีวนร่วมของ หญงิต้ังครรภ ์ หญงิหลังคลอดที่ม ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ชุมชนมีระบบการดูแล เฝ้าระวัง ส านกัปลัด

แหง่ครอบครัว ทอ้งถิ่น ชมุชน เพื่อปกปอ้ง เด็กแรกเกดิ – 6 เดือน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็กแรกเกดิ อนามัยแม่และเด็กที่มีประสิทธภิาพ

ส่งเสริม สนบัสนนุ การเล้ียง ได้ด่ืมนม ส่งผลให้เกิดต าบลนมแม่เพื่อ

ลูกด้วยนมแม่ สายใยรักแหง่ครอบครัว
12 จดัระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ เพื่อบริการทางการแพทย์ จดัต้ังหนว่ยกู้ชพีพร้อมใหบ้ริการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ประชาชนสามารถเรียกใช้ ส านกัปลัด

(EMS) ประจ าต าบล ส าหรับผู้ปว่ยฉกุเฉนิและ ฃประชาชน  24  ชั่วโมง  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน บริการประชาชนตลอด 24
ประสบอบุติัเหตุได้บริการ 1 ต าบล 1 หนว่ยกู้ชพี ได้รับ ชั่วโมง  โดยประชาชนได้รับ
ที่มมีาตรฐานอยา่งทนั ประโยชน์ บริการจาก อบต.อยา่งรวดเร็ว

ท่วงที
13 จา้งเหมาฉดีวัคซีนปอ้งกนั เพื่อรณรงค์ปอ้งกนั จ านวน 14 หมู่บา้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ปอ้งกนัการเกดิโรคพษิ ส านกัปลัด

โรคพษิสุนขับา้ โรคพษิสุนขับา้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของสุนขัและ สุนขับา้
แมวได้รับ
การฉดีวัคซีน
ปอ้งกนัโรค
พษิสุนขับา้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ควบคุมปอ้งกนัโรคพษิ เพื่อสร้างภมูคุ้ิมกนัโรคให้ สุนขัในเขตต าบลตาเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ปอ้งกนัการเกดิโรคพษิ ส านกัปลัด

สุนขับา้ แกสุ่นขัที่ได้รับวัคซีนปอ้งกนั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของสุนขัและ สุนขับา้ในพื้นที่ลด
โรคพษิสุนขับา้ แมวได้รับ นอ้ยลง

การฉดีวัคซีน
ปอ้งกนัโรค
พษิสุนขับา้

15 โครงการพระราฃด าริ เพื่อตอบสนองการด าเนนิ อบรมรณรงค์และปอ้งกนั 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมสุีขภาพดีขึ้น ส านกัปลัด
ด้านสาธารณสุข งานตามแนวทางโครงการ ด้านสาธารณสุข (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สุขภาพ

พระราชด าริด้านสาธารณสุข (หมู่บา้นละ 20,000  บาท) ประชาชนดีขึ้น
16 โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวน เพื่อส ารวจขอ้มลูจ านวน สุนขัและแมวที่อยู่ในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส ารวจขอ้มลู สามารถรู้จ านวนประชากร ส านกัปลัด

สัตว์และขึ้นทะเบยีนสัตว์ สัตว์ ปลีะ 2 คร้ัง และ ต าบลบา้นกุ่ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) จ านวนสัตว์ สุนขั/แมวทั้งที่มเีจา้ของ
ขึ้นทะเบยีนสัตว์  และขึ้น และไมม่เีจา้ของ

ทะเบยีนสัตว์
17 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพื่อปอ้งกนัและควบคุม ฉดีวัคซีนปอ้งกนัและควบคุม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อตัราการแพร่ สามารถควบคุมการแพร่ ส านกัปลัด

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ โรคพษิสุนขับา้ โรคพษิสุนขับา้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ระบาดโรค ระบาดของโรคพษิสุนขับา้ได้
ลดลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 สนบัสนนุทนุด าเนนิชวีิต เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในต าบล 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละ 100 นักเรียนมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน กองการศึกษา

ใหก้บัเด็กนกัเรียน ของเด็กนกัเรียนที่เรียนดี ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน  ศาสนา
แต่ยากจน ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

2 สนบัสนนุบคุลากร วัสดุ  เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนได้มส่ืีอ นกัเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนนิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมส่ืีอการเรียนที่มี กองการศึกษา
อปุกรณ์และส่ือการเรียนการสอนให้ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน มาตรฐานทนัสมยั  ศาสนา
โรงเรียน ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

3 สนบัสนนุส่ือการเรียนแก่ เพื่อเปน็การส่งเสริมให้ นกัเรียนของศูนยก์ารเรียนชมุชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ศูนยก์ารเรียนชมุชนมส่ืีอการ กองการศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลตาเนิน ประชาชนได้มส่ืีอการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เรียนการสอนที่ทนัสมยั  ศาสนา

เรียนที่ได้มาตรฐาน ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

4 จดัซ้ือวัสดุ ส่ือและอปุกรณ์ เพื่อใหเ้ด็กได้มส่ืีอ เด็กนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมส่ืีอ กองการศึกษา
การเรียนการสอนให้เพิ่มเติมให้แก่ การเรียนที่มมีาตรฐาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน การเรียนที่มีมาตรฐาน ทันสมัย  ศาสนา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

5 จดัหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อจดัหาอาหารเสริม (นม) จดัหาอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนระดับกอ่นประถม กองการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนวัยเรียนและ เพิ่มเติมใหแ้กน่กัเรียนกอ่น โรงเรียนในเขตต าบลตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน และระดับปฐมศึกษามี  ศาสนา
ระดับปฐมศึกษาให้แก่โรงเรียน วัยเรียนและระดับประถม จ านวน  5  แหง่ ได้รับประโยชน์ อาหารเสริม (นม) ด่ืมครบ และวฒันธรรม

สังกดั สพฐ. ศึกษาของโรงเรียนสังกดั ตามจ านวนวันที่กรมส่งเสริม
สพฐ. ก าหนด

6 สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ เพื่อสนบัสนนุอาหารกลาง สนบัสนนุค่าอาหารกลางวันใหแ้ก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมสุีขภาพที่ดีได้รับ กองการศึกษา
นักเรียนระดับก่อนประถมและ วันให้แก่นักเรียนก่อนวัยเรียน นกัเรียนสังกดั สพฐ. ทั้ง 5 แหง่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ประทานอาหารที่มปีระโยชน์  ศาสนา
ระดับประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาของ ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

โรงเรียนและสังกดั สพฐ.

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

         แผนการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 สนบัสนนุอาหาร เสริม (นม) เพื่อจดัอาหารเสริม (นม) จดัหาอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ใหแ้กเ่ด็กในศูนยพ์ฒันา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ของ อบต.ตาเนนิ มอีาหาร  ศาสนา
เด็กเล็กขององค์การบริหาร ของ อบต.ตาเนนิ ได้รับประโยชน์ เสริม (นม) ด่ืมครบตาม และวฒันธรรม

ส่วนต าบลตาเนนิ  จ านวนที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นก าหนด

8 สนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ เพื่อสนบัสนนุอาหารกลาง จดัหาอาหารกลางวันใหแ้กเ่ด็ก 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 100 เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก วันใหแ้กเ่ด็กในศูนยพ์ฒันา ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน อบต.ตาเนนิ มอีาหารกลางวัน  ศาสนา

เด็กเล็กขององค์การบริหาร อบต.ตาเนนิ ได้รับประโยชน์ ส าหรับบริโภคอยา่งถกู และวฒันธรรม

ส่วนต าบลตาเนนิ  สุขลักษณะ

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเปน็การสนบัสนนุ นกัเรียนของโรงเรียนในต าบลตาเนนิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรม กองการศึกษา
กจิกรรมของทางโรงเรียน และนกัเรียนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ที่เปน็ประโยชน ์และสร้าง  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ ความสามคัคี และวฒันธรรม

10 จดัอบรมเตรียมความพร้อม เพื่อเปน็การเตรียมความ โรงเรียนในพื้นที่ต าบลตาเนนิ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เยาวชนที่จบการศึกษาและ กองการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กที่จบการศึกษาภาคบงัคับ พร้อมใหแ้กเ่ด็กที่จบการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ผู้ที่ไมไ่ด้ศึกษาต่อมคีวามรู้  ศาสนา
และไมไ่ด้ศึกษาต่อ ศึกษาภาคบงัคับและไมไ่ด้ ได้รับประโยชน์ ความเขา้ใจและมคีวามพร้อม และวฒันธรรม

ศึกษาต่อใหม้คีวามรู้ความ ในการที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน
เขา้ใจ และมคีวามพร้อมใน
การที่จะเขา้สู่ตลาดแรงงาน

11 ส่งเสริมการอา่นออก เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถอา่นออก กองการศึกษา
เขยีนได้ มกีารอา่นออก เขยีนได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน เขยีนได้อยา่งคล่อง  ศาสนา

ในพื้นที่ได้รับ และวฒันธรรม

ประโยชน์

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ส่งเสริมกจิกรรมทศันศึกษา เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กนกัเรียน ส่งเสริมกจิกรรมเด็กระดับปฐมวัย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยได้ศึกษาแหล่ง กองการศึกษา

เพื่อการเรียนรู้ รู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากปฐมวัยในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เรียนรู้จากสถานที่จริงและ  ศาสนา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  3 ศูนย ์ ได้รับ ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็ก ได้ และวฒันธรรม

ประโยชน์ มส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษา
ใหก้บัเด็กปฐมวัย

13 สายใยสัมพนัธ์ครู นกัเรียน เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ผู้ปกครอง  นกัเรียนและ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กที่จบการศึกษามคีวาม กองการศึกษา
ผู้ปกครอง อบต.ตาเนนิ ระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก บคุลากรในส่วนการศึกษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ภมูิใจในการเรียนในสถานศึกษา  ศาสนา

นกัเรียนและผู้ปกครอง และผู้ปกครอง และสร้างความสัมพนัธ์อนัดี และวฒันธรรม

ได้รับประโยชน์ ส าหรับผู้ที่เกี่ยวขอ้ง
14 ส่งเสริมและสนบัสนนุการ เพื่อส่งเสริมพฒันาการให้ จดักจิกรรมส าหรับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวัยที่เขา้ร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

จดักิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวยัของ เด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก ่ เด็กปฐมวัย อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ทกุคนมพีฒันาการครบทั้ง 4  ศาสนา
ศุนยพ์ฒันาเด็กเล็กในสังกดั ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ตาเนนิ จ านวน 3 ศูนย์ ได้รับประโยชน์ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม

อบต.ตาเนนิ ด้านสังคมและด้านสติ สติปญัญา)
ปญัญา

15 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนในเขตต าบลตาเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนได้เรียนรู้จากแหล่ง กองการศึกษา
รู้สู่อาเชยีน ภาษาองักฤษแกน่กัเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เรียนรู้นอกหอ้งเรียน  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

16 ทกัษะวิชาการสู่อาเซียน เพื่อเพิ่มทกัษะด้านวิชาการ โรงเรียนในเขตต าบลตาเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมคีวามรู้งานด้าน กองการศึกษา
ใหแ้กเ่ด็กนกัเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน วิชาการเพิ่มขึ้น  ศาสนา

ได้รับประโยชน์ และวฒันธรรม

17 สนบัสนนุค่าวัสดุงานบา้น เพื่อจดัหาวัสดุ  วัสดุงานบา้นจดัใหม้วีัสดุ   วัสดุงานบา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง  3  แหง่ กองการศึกษา
งานครัวเด็กเล็กกอ่นวัยเรียน งานครัว  และวัสดุอื่น ๆ งานครัว  และวัสดุอื่น ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน มวีัสดุ  วัสดุงานบา้นงานครัว   ศาสนา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อใหก้บัศูนยพ์ฒันา อใหก้บัศูนยพ์ฒันา ได้รับประโยชน์ และวัสดุอื่น  ๆ  เพื่อ และวฒันธรรม

เด็กเล็ก  ทั้ง  3  แหง่ เด็กเล็ก  ทั้ง  3  แหง่ ประโยชนใ์นการพฒันาการ
ด้านต่าง  ๆ  อยา่งเพยีงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ประชมุผู้ปกครองเด็กของ เพื่อแจง้นโยบายและเสริม  -จดัปฐมนเิทศหรือประชมุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 ผู้ปกครองมคีวามรู้ ความ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สร้างความรู้ ความเขา้ใจ ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ปกครอง เขา้ใจในการบริหารงาน  ศาสนา
ระหว่างผู้ปกครองกบั คร้ัง ได้รับประโยชน์ และการดูแลเด็กเล็กของ และวฒันธรรม

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 3  - ภาคเรียนที่ 1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
แหง่ (พฤษภาคม)

 - ภาคเรียนที่  2
(พฤศจกิายน)

19 พฒันาบคุลากรของศูนย์ เพื่อพฒันาครูผู้ดูแลเด็ก  -จดัส่งครูผู้ดูแลเด็กและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา
พฒันาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็กในศูนย์ ผู้ดูแลเด็กในศูนยพ์ฒันา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บคุลากรได้ ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ได้  ศาสนา

พฒันาเด็กเล็กใหม้คีวามรู้ เด็กเล็ก ทั้ง 3 แหง่ เขา้รับ รับความรู้ พฒันาทกัษะ และศักยภาพ และวฒันธรรม

ความสามารถในการดูแล การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ในการจดัประสบการณ์
เด็กใหดี้ยิ่งขึ้น การเรียนรู้เพิ่มขึ้น

20 จดังานสัปดาหว์ิชาการ  -เพื่อจดังานสัปดาหว์ิชา  -จดังานสัปดาหว์ิชาการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100  -บคุลาการครูของศูฯย์ กองการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  การศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บคุลากรมี พฒันาเด็กเล็กของ อบต.  ศาสนา
อบต.ตาเนนิ ของ อบต.ตาเนนิ จ านวน 1 คร้ัง /ปกีารศึกษา ความรู้เพิ่ม ได้น าเสนอผลงานทาง และวฒันธรรม

 - เพื่อน าเสนอผลงานใน  - กจิกรรมประกวดครู ขึ้น ด้านวิชาการ
การจดัการศึกษาระดับ ผู้ดูแลเด็กผู้สร้างสรรค์ส่ือ  - บตุลากรครูของศูนย์
กอ่นวัยเรียนของศูนยพ์ฒันา การเรียนการสอนดีเด่น พฒันาเด็กเล็กของ อบต.
เด็กเล็ก มศัีกยภาพและทกัษะใน
 - เพื่อพฒันาศักยภาพ การจดัท าส่ือการเรียน
ทกัษะในการจดัท าส่ือการ การสอนอยา่งเพยีงพอ
เรียนการสอนของบคุลากร
ครูในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 ส่งเสริมสุขภาพและอนามยั  - เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กใน  -ฝึกอบรมบคุลากรครู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100  -เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา

เด็กปฐมวัย ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กของ  ผู้ปกครองและเด็กเล็กใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เด็กเล็กมร่ีางกายแขง็แรง  ศาสนา
อบต.  ทั้ง  3  แหง่  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ ได้รับประโยชน์ เจริญเติบโตสมวัย และวฒันธรรม

มสุีขภาพแขง็แรง  -จดัหาวัสดุ อปุกรณ์เกี่ยว ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็
 ปลอดโรคต่าง ๆ กบัการส่งเสริมสุขภาพใน  -ผู้ปกครองมคีวามรู้และ
 -เพื่อใหบ้คุลากรครู  เด็กเล็กและปลอดภยัจาก ทกัษะในการปอ้งกนัภยั
ผู้ปกครองและเด็กเล็กมี สารเคมทีี่เปน็อนัตรายต่อ จากโรคต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
ความรู้และทกัษะในการ เด็ก  -เด็กเล็กรู้จกัเลือกท า
ปอ้งกนัโรคต่าง ๆ  - จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ กจิกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ

และอนามยัที่ดีส าหรับเด็ก และอนามยั
22 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กมี  - จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เด็กมรีะเบยีบวินยั มคีวาม กองการศึกษา

และคุณลักษณะที่พงึประสงค์ ระเบยีบวินยั มคีวามรับ คุณธรรม จริยธรรม และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน รับผิดชอบ และมคุีณธรรม  ศาสนา
ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์ ผิดชอบและมคุีณธรรม คุณลักษณะที่พงึประสงค์ ได้รับประโยชน์ จริยธรรม และวฒันธรรม

การบริหารส่วนต าบลเนนิ 3 จริยธรรม ใหก้บัเด็กในศูนยพ์ฒันา
แหง่ เด็กเล็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลตาเนนิทั้ง 3
แหง่

23 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก  -เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กใน  -จดักจิกรรมทศันศึกษาแหล่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  -เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา กองการศึกษา
สถานที่ของเด็กในศูนย์ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 เรียนรู้ภายนอกใหก้บัเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ ได้  ศาสนา
พฒันาเด็กเล็กสังกดั แหง่ได้ศึกาเรียนรู้เพิ่ม ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ ได้รับประโยชน์ เรียนรู้เพิ่มเติมประสบการณ์ และวฒันธรรม

องค์การบริหารส่วนต าบล พฒันาการจากการเรียนรู้ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มอียู่ใน จากสถานที่จริงที่มอียู่ใน
ตาเนนิ ด้วยประสบการณ์จริงที่มี ทอ้งถิ่นและสถานที่ใกล้เคียง ชมุชนและสถานที่ใกล้

อยู่ในทอ้งถิ่นและสถานที่ เคียง
ใกล้เคียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 จดัการเรียนการสอนโดยหลัก เพื่อน าหลักปรัชญาพอ  -จดัหาปราชญช์าวบา้นผู้มี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก กองการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพยีงและภมูปิญัญา ความรู้และทกัษะด้านหลัก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน เล็กของ อบต.ตาเนนิ ทั้ง  ศาสนา
และภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ทอ้งถิ่นมาปรับใช ้และ ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ได้รับประโยชน์ 3 แหง่ มคีวามรู้เร่ืองหลัก และวฒันธรรม

บรูณาการจดัการเรียน และภมูปิญัญาทอ้งถิ่นมา ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
การสอนใหก้บัศูนยพ์ฒันา ถา่ยทอดความรู้ใหแ้ก่ และภมูปิญํญาทอ้งถิ่น
เด็กเล็กขององค์การบริหาร เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันาเด็ก
ส่วนต าบลตาเนนิทั้ง 3 แหง่ เล็ก อบต.ตาเนนิ ทั้ง 3 แหง่

25 อดุหนนุสถานศึกษาในการจดั เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ อดุหนนุสถานศึกษาในการจดั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เด็กและเยาวชนได้มส่ีวน กองการศึกษา
กจิกรรมปอ้งกนัและแกไ้ข เขา้ใจเกี่ยวกบัโทษของ กจิกรรมปอ้งกนัและแกไ้ข (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียน ร่วมในการรณรงค์และ  ศาสนา
ปญัหายาเสพติด ยาเสพติดแกเ่ด็กและเยาวชนปญัหายาเสพติด รับความรู้ เฝ้าระวังปอ้งกนัมใิหม้ี และวฒันธรรม

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง  5  โรงเรียน เพิ่มขึ้น การแพร่ระบาดของยา
อบต.ตาเนนิ เสพติด

26 กอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กล็ก เพื่อใหม้ศูีนยพ์ฒันาเด็ก กอ่สร้างศูนยพ์ฒันาเด็กล็ก 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 มศูีนยพ์ฒันาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น กองการศึกษา

เล็กที่จะรองรับเด็กเพยีงพอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนมี  ศาสนา

สถานที่เรียนรู้ และวฒันธรรม

27 สนบัสนนุค่าใชจ้า่ย เพื่อสนบัสนนุปละส่งเสริม โรงเรียนทั้ง 5แหง่ และ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ใน กองการศึกษา
การบริหารสถานศึกษา ศักยภาพการจดัการศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ด้านต่าง ๆ จากแหล่ง  ศาสนา

ของโรงเรียน ประโยชน์ และวฒันธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 จดัหาวัสดุ/หนงัสือประจ า เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน โรงเรียนตาเนนิราษฎร์วิทยาคาร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมนีสัิยรักการอา่น กองการศึกษา

หอ้งสมดุโรงเรียน รักการอา่นหนงัสือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ หนงัสือเพิ่มขึ้น ศาสนาและ
ประโยชน์ วัฒนธรรม

29 พฒันาหอ้งสมดุเพื่อการ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน โรงเรียนบา้นโกรกกลุา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมนีสัิยรักการอา่น กองการศึกษา
ศึกษา รักการอา่นหนงัสือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ หนงัสือเพิ่มขึ้น ศาสนาและ

ประโยชน์ วัฒนธรรม
30 พฒันาหอ้งสมดุเพื่อการ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน โรงเรียนบา้นสามหลักพฒันา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมนีสัิยรักการอา่น กองการศึกษา

ศึกษาโรงเรียนบา้นสาม รักการอา่นหนงัสือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ หนงัสือเพิ่มขึ้น ศาสนาและ
หลักพฒันา ประโยชน์ วัฒนธรรม

31 พฒันาและส่งเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียน โรงเรียนบา้นหนองขาม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมคีวามรู้ทางด้าน กองการศึกษา
ผู้เรียนมุ่งสู่ความเปน็เลิศ มคีวามคิดค้นทางด้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ วิทยาศาสตร์มากขึ้น ศาสนาและ
ด้ายวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประโยชน์ วัฒนธรรม

32 พฒันาแหล่งเรียนรู้ เพื่อพฒันาเปน็แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบา้นหนองแขม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 โรเงรียนเปน็แหล่งเรียนรู้ กองการศึกษา
ใหก้บันกัเรียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ศาสนาและ

ประโยชน์ วัฒนธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน จดัการออกก าลังกายเนื่องในกจิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ประชาชนทั่วไปที่มาออก ส านกัปลัด

และออกก าลังกาย หนัมาออกก าลังกายเพื่อ กรรมเทศกาล และวันส าคัญให้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ ก าลังกายมสุีขภาพแขง็แรง 
สุขภาพ กบัประชาชนจ านวน 3 โครงการ ออกก าลังกาย มากขึ้น

2 โครงการสนับสนุนเคร่ืองเสียง เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน 1.1 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 100 ประชาชนทั่วไปที่มาออก ส านกัปลัด
ส าหรับการออกก าลังกายเต้น หนัมาออกก าลังกายเพื่อ ก าลังกายเต้นแอโรบคิใหก้บัหมู่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ ก าลังกายมสุีขภาพแขง็แรง 
แอโรบคิใหท้ั้ง 14  หมู่บา้น สุขภาพ บา้นๆ ละ 1 ชดุ ทั้ง 14 หมู่บา้น ออกก าลังกาย มากขึ้น
และ อบต.ตาเนนิ 1.2 จดัซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับการออก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ก าลังกายเต้นแอโรบิคให้กับ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)
ตาเนนิ จ านวน  1 ชดุ 

3 โครงการสวนพกัผ่อนและ เพื่อสนบัสนนุการเล่นกฬีา กอ่สร้างสวนสาธารณะส าหรับให้ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนใหค้วามสนใจใน กองชา่ง
ออกก าลังกาย และออกก าลังกายในกบั ประชาชนออกก าลังกาย ณ ที่ท าการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี การมาออกก าลังกายกนัมากขึน้

เยาวชนใหห้า่งไกลยาเสพ อบต. จ านวน 1 แหง่ สถานที่ออก
ติด  จดัซ้ือชดุส าหรับนัง่พกัผ่อนส าหรับ ก าลังกาย

ประชาชน จ านวน 5 ชดุ
4 โครงการจดัท าสนามเด็กเล่น เพื่อเปน็การพฒันาเด็กอกี กอ่สร้างสนามเด็กเล่น จ านวน 2 สนาม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 มเีด็กใหค้วามสนใจในการเขา้ กองชา่ง

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทางด้านการกฬีา พร้อมอปุกรณ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนมี มาเล่นในสนามเด็กเล่นอยู่
อบต.ตาเนนิ สนามขนาด 500 x500 เมตร สถานที่ออก เปน็ประจ า

ก าลังกาย

        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนได้ สนับสนุนงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไปที่มาออก ส านกัปลัด

กลุ่มออกก าลังกาย ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (ค่าน้ า,ค่าไฟ) ใหก้บักลุ่มออกก าลังกาย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของกลุ่มได้ ก าลังกายมสุีขภาพแขง็แรง 
เต้นแอโรบคิ หมู่ที่ 4 ท าใหร่้างกายแขง็แรง เต้นแอโรบิค ประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ใชป้ระโยชน์ และหนัมาออกก าลังกายมากขึน้

6 โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ เพื่อเปน็การส่งเสริม ประชาชนเขา้ร่วมกจิกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมกีารออกก าลังกาย ส านกัปลัด
การเล่นกฬีาของประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม เพิ่มมากขึ้น

กจิกรรมมสุีข
ภาพแขง็แรง

7 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้าน เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา ราษฎรทัง้ 14 หมูบ่้าน เข้าร่วมแข่งขัน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ราษฎรมสุีขภาพกายที่แขง็แรง กองการศึกษา
ยาเสพติดต าบลตาเนนิ ของประชาชน กฬีา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน และหนัมาเล่นกฬีามากขึ้น  ศาสนา

ผู้เข้าร่วมโครงการ และวฒันธรรม

ได้รับประโยชน์
8 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกฬีา เพื่อส่งเสริมการเล่นกฬีา สมาชิก อบต. 4 ต าบลเข้าร่วมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 สมาชกิ อบต. ส านกัปลัด

อบต.สัมพนัธ์ ของสมาชกิ พนกังาน แขง่ขนักฬีา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) สมาชกิ อบต. มสุีขภาพที่แขง็แรง
และลูกจา้ง พนกังานได้รับ

ประโยชนแ์ละ
มีสุขภาพแข็งแรง

9 โครงการลานกฬีาและสนาม เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชน กอ่สร้างลานกฬีา พร้อมอปุกรณ์ให้ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนทั่วไปที่มาออก กองชา่ง
เด็กเล่น หนัมาออกก าลังกายเพื่อ หมู่บ้าน และชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมีสถานที่ ก าลังกายมสุีขภาพแขง็แรง 

สุขภาพ ออกก าลังกาย มากขึ้น
10 โครงการส่งเสริมพลศึกษา  เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมกีารออกก าลังกาย กองการศึกษา

 กฬีา  นนัทนาการ ประชาชนได้เล่นกฬีาและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ เพิ่มมากขึ้น  ศาสนา
 และสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อ ออกก าลังกาย และวฒันธรรม

สุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง

เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการ To Be Number One เพื่อเปน็การพฒันาสุขภาพ เด็ก  เยาวชน และประชาชนทุกระดับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 50 เด็ก  เยาวชน และประชาชน ส านกัปลัด

และส่งเสริมการกฬีา เพื่อ ในต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เข้าร่วมโครงการ ทกุระดับมสุีขภาพและ
สร้างโอกาสใหเ้ยาวชนได้ ได้รับประโยชน์ พลานามยัที่ดี
พฒันาทกัษะด้านกฬีาเพื่อ
หลีกเล่ียงการหมกมุ่นและ
มั่วสุมส่ิงอบายมขุและ
ยาเสพติด

12 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อใหผู้้สูงอายมุกีาร  ผู้สูงอาย ุหมู่ที่ 1 -14 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ผู้สูงอายมุีสุขภาพกายที่แขง็แรง ส านกัปลัด
ก าลังกายผู้สูงอายุ ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้สูงอายไุด้ และหนัมาเล่นกฬีามากขึ้น

ท าใหร่้างกายแขง็แรง ออกก าลังกาย
และมสุีขภาพ
แขง็แรง

13 จดัการแขง่ขนักฬีาเด็ก เพื่อส่งเสริมความเปน็ ผู้ปกครองและเด็กนกัเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  60 เด็กมคีวามสามคัคี มรีะเบยีบ กองการศึกษา
และเยาวชนต้านยาเสพ ระเบยีบวินยั ปลูกฝังการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลตาเนิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ปกครองและ รู้จกัมนี้ าใจนกักฬีา รู้แพ้  ศาสนา
ติดต าบลตาเนนิ เล่นกฬีา รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั นกัเรียนได้ รู้ชนะ รู้อภยั และวฒันธรรม

ออกก าลังกาย
14 ซ่อมแซมปรับปรุงลานกฬีา เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุ ด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงลาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็ก  เยาวชน  และประชาชน กองการศึกษา

หมู่บา้น ให้เด็ก เยาวชนและประชาชน กีฬาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.ตาเนิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนมี ในพื้นที่ได้ออกก าลังกาย  ศาสนา
ในพื้นที่ได้ร่วมกนัออกก าลัง ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน/ สถานที่ออก และใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และวฒันธรรม

กาย ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิ เยาวชนได้มลีานกฬีาท ากจิกรรม ก าลังกาย หา่งไกลจากอบายมขุและส่ิง
ประโยชนห์า่งไกลจาก ออกก าลังกายร่วมกนั เสพติด
อบายมขุและส่ิงเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพื่อสนบัสนนุการเล่นกฬีา ก่อสร้างลานกีฬา  ทั้ง 14 หมู่บ้าน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนได้มสีนามกฬีา กองชา่ง

ใหก้บัเยาวชน (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) (อบจ.) ประชาชนได้ ออกก าลังกายอยา่งพอเพยีง
ออกก าลังกาย และทั่วถงึ

16 กอ่สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อส่งเสริมการออก กอ่สร้างสนามเด็กเล่นประจ า 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 เด็ก  เยาวชน  และประชาชน กองการศึกษา
ประจ าหมู่บา้น  หมู่ที่ 9 ก าลังกายและมสุีขภาพที่ หมู่บา้นหมู่ที่ 9 (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เด็ก เยาวชน ในพื้นที่ได้ออกก าลังกาย  ศาสนา

แขง็แรง สนามขนาด 500 x500 เมตร มสีถานที่ออก และใช้เวลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และวฒันธรรม

ก าลังกาย หา่งไกลจากอบายมขุและส่ิง
เสพติด

17 โครงการส่งแสริมวฒันธรรมและ เพื่อเปน็การส่งเสริมภมูิ ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 ราษฎรมจีติส านกึในการ กองการศึกษา
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ปญัญาชาวบา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนเขา้ อนรัุกษว์ัฒนธรรมทอ้งถิ่น  ศาสนา

ร่วมอนรัุกษ์ และวฒันธรรม

ภมูปิัญญาท้องถิ่น

18 โครงการงานสืบสานประเพณี เพื่อเปน็การสืบสาน ผู้สูงอายใุนเขตพื้นที่บริการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 50 ลูกหลานได้แสดงออกต่อบพุการี กองการศึกษา
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประเพณีรดน้ าด าหวัและ อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ ผู้สูงอายหุรือผู้ใหญใ่นชมุชน  ศาสนา
ระดับต าบลในเขตต าบลตาเนิน ประเพณีสงกรานต์ของ และพนกังานส่วนต าบล ร่วมอนรัุกษ์ และเปน็การอนรัุกษป์ระเพณี และวฒันธรรม

ไทยใหค้งสืบไป ประเพณีสงกรานต์ ท้องถิ่นอันดีงามให้สืบทอดต่อไป

ของไทย
19 ปรับปรุงลานกฬีา เพื่อปรับปรุงสนามกฬีาให้เหมาะ สนามกฬีา อบต.ตาเนนิ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ อบต.ตาเนนิมสีนามกฬีา กองชา่ง

สมกบัการออกก าลังกาย กว้าง 15  ม.  หนา  0.10  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน ที่ได้มาตรฐานและสามารถ
ยาว    25     ม. พื้นที่ได้ใช้ ใชป้ระโยชนไ์ด้

ประโยชน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการจดังานประเพณี เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ประชาชนในเขตต าบลตาเนนิ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ อนรัุกษไ์ว้ซ่ึงประเพณี กองการศึกษา

ลอยกระทง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน วัฒนธรรมทอ้งถิ่น  ศาสนา
 ได้ร่วมนรัุกษ์ และวฒันธรรม

ประเพณีลอย
กระทง

21 โครงการจดังานสืบสาน เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนนิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ อนรัุกษไ์ว้ซึงประเพณี กองการศึกษา
ประเพณีแหเ่ทยีนพรรษา ทอ้งถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน วัฒนธรรมทอ้งถิ่น  ศาสนา

ได้ร่วมนรัุกษ์ ในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น และวฒันธรรม

ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา

22 โครงการกอ่เจดียท์ราย เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ประชาชนในเขตต าบลตาเนนิ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ อนรัุกษไ์ว้ซึงประเพณี กองการศึกษา
ทอ้งถิ่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน วัฒนธรรมทอ้งถิ่นในศิลป  ศาสนา

ได้ร่วมนรัุกษ์ วัฒนธรรมทอ้งถิ่น และวฒันธรรม

ประเพณีกอ่
พระเจดีย์ทราย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปลูกจติส ำนกึและ เพื่อปลูกจติส ำนกึและ ประชำชนและเยำวชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชำชนและเยำวชน ส ำนกัปลัด
สร้ำงควำมตระหนกัในกำรร่วม สร้ำงควำมตระหนกัใน  14  หมู่บำ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน 14 หมู่บ้ำนมีจิตส ำนึกในกำรมี
คิดร่วมท ำในกำรอนรัุกษท์รัพยำกร กำรมส่ีวนร่วมในกำร มจีติส ำนกึใน ส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชำติและ

อนรัุกษธ์รรมชำติ กำรอนรัุกษ์ ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชำติ

2 อบรมเยำวชนและ เพื่อปลูกจติส ำนกึและสร้ำง เยำวชนและประชำชน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 เยำวชนและประชำชน  ส ำนกัปลัด
ประชำชนเพื่อสร้ำงอำสำสมคัร ควำมตระหนกัในกำรมส่ีวน  14  หมู่บำ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน มจีติส ำนกึในกำรดูแลรักษำ
เครือขำ่ยดูแลรักษำและอนรัุกษ์ ร่วมในกำรอนรัุกษธ์รรมชำติ มจีติส ำนกึใน และอนรัุกษท์รัพยำกรธรรม
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม กำรอนรัุกษ์ ชำติ

ธรรมชำติ
3 รักโลกส่ิงแวดล้อม เพื่อใหเ้ด็กเยำวชนและ จดักจิกรรมและฝึกอบรมให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 เด็กเยำวชนและประชำชน ส ำนกัปลัด

ประชำชนตระหนกัถงึ ควำมรู้แก่ประชำชนในเขตพืน้ที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน มจีติส ำนกึในกำรอนรัุกษ์
ควำมส ำคัญของส่ิงแวกล้อม ในพื้นที่ได้รับ ส่ิงแวดล้อม
และร่วมกนัสร้ำงส่ิง ประโยชน์
แวดล้อมที่ดี ลดภำวะ
โลกร้อน

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่   7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
         แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 รณรงค์รักษำควำมสะอำด เพื่อใหป้ระชำชนมส่ีวน จดักจิกรรมดูแลรักษำควำม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชำชนมจีติส ำนกึในกำร ส ำนกัปลัด

เนื่องในวันส ำคัญของชำติ ร่วมในกำรดูแลรักษำ สะอำดในชมุชนเนื่องในวัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน ดูแลรักษำควำมสะอำด
ควำมสะอำดภำยใน ส ำคัญของชำติ อยำ่งนอ้ย ในพื้นที่ได้รับ ชมุชน
ชมุชน 3 คร้ัง/ปี ประโยชน์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ปรับปรุงภมูทิศัน ์หมู่ที่ 1 เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนนิกำรในหมู่ที่ 1 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ภำยในหมู่บ้ำนสะอำด ส ำนกัปลัด

ภำยในหมู่บำ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม
ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

2 ปรับปรุงภมูทิศันถ์นนรอบหนองเมก็ เพื่อควำมสวยงำมและ ด ำเนนิกำรในหมู่ที่ 2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชำชนได้ใชป้ระโยชน์ ส ำนกัปลัด
เพื่อใชเ้ปน็สถำนที่ออกก ำลังกำย เปน็สถำนที่พกัผ่อนออก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน ร่วมกนัในกำรพกัผ่อน
หมู่ที่ 2 ก ำลังกำยส ำหรับชมุชน ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์
3 ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนินกำรในหมู่ที่ 1,5,11,12 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนกัปลัด

บงึบริบรูณ์ รอบบงึบริบรูณ์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม
ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

4 ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนนิกำรในหมู่ที่ 8 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนกัปลัด
บงึบำ้นโกรกกลุำ หมู่ที่ 8 รอบบงึบำ้นโกรกกลุำ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม

ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

5 ส่งเสริม ปรับปรุง แกไ้ข เพื่อแกไ้ขปญัหำลดภำวะ ในเขตพื้นที่ต ำบลตำเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชำชนมจีติส ำนกึในกำร ส ำนกัปลัด
อนรัุกษ ์ฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมและ โลกร้อน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน อนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม
ทรัพยำกรธรรมชำติ ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์
6 ปรับปรุงภมูทิศันท์ ำควำม เพื่อปรับปรุงภมูทิศันแ์ละ ด ำเนินกำรส ำรวจสระน้ ำในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ภมูทิศันร์อบสระน้ ำสำธำรณะ ส ำนกัปลัด

สะอำดสระน้ ำสำธำรณะประจ ำ ท ำควำมสะอำดสระน้ ำ ต ำบลตำเนินเพือ่ด ำเนินกิจกรรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำมและมีสระน้ ำที่สะอำด
หมู่บำ้น สำธำรณะในต ำบลตำเนนิ ตำมโครงกำร ในพื้นที่ได้รับ ในกำรรองรับน้ ำส ำหรับอปุโภค

ประโยชน์ บริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

     แผนงานการเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ปรับปรุงภมูทิศันศู์นยพ์ฒันำ เพื่อส่งเสริมบรรยำกำรที่ ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก อบต.ตำเนิน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมสีภำพแวดล้อมที่ดี กองกำรศึกษำ

เด็กเล็ก เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นหนองขำม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ในกำรเรียน  ศำสนำ
ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม

8 ปรับปรุงภมูทิศันภ์ำยนอก เพื่อใหม้ภีมูทิศันท์ี่ดี และ ปรับปรุงภมูทิัศน์ภำยนอกอำคำร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เกดิประสิทธิภำพในกำร กองกำรศึกษำ
อำคำร ศพด.โกรกกลุำ เปน็กำรเพิ่มประสิทธิภำพ ศพด.โกรกกลุำ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของนกัเรียน ปฎบิติังำนมำกขึ้น  ศำสนำ

ในกำรปฏบิติังำนยิ่งขึ้น ได้รับประโยชน์ และวัฒนธรรม
9 ปรับปรุงภมูทิศันท์ี่ท ำกำร เพื่อใหม้ภีมูทิศันท์ี่ดี และ ปรับปรุงภมูิทัศน์ที่ท ำกำร อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เกดิประสิทธิภำพในกำร ส ำนกัปลัด

อบต.ตำเนนิ เปน็กำรเพิ่มประสิทธิภำพ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังำนและ ปฎบิติังำนมำกขึ้น
ในกำรปฏบิติังำนยิ่งขึ้น ประชำชนที่มำ

ติดต่อรำชกำร
10 จดัภมูทิศัน ์อบต.ตำเนนิ เพื่อจดัภมูทิศันแ์ละ อบต.ตำเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ภมูทิศันร์อบอบต.ตำเนนิ ส ำนกัปลัด

สภำพแวดล้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังำนและ สวยงำม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชนที่มำ
ใหน้ำ่อยู่ ติดต่อรำชกำร

11 ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อม ด ำเนนิกำรในหมู่ที่ 11 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนกัปลัด
บงึปดื  หมู่ที่  11 รอบบงึปดื (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม

ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

12 ปรับปรุงภมูทิศันร์อบ เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อม สระหนองฉมินอ้ย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์รอบบึงบริบูรณ์สะอำด ส ำนกัปลัด
สระหนองฉมินอ้ย หมู่ที่ 14 รอบสระหนองฉมินอ้ย (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม

ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[200]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ปลูกต้นไม้ เพื่อบ ำรุงรักษำธรรมชำติ สถำนกจิกรรมปลูกต้นไม ้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เปน็ร่มเงำแกผู้่เดินทำงไปมำ ส ำนกัปลัด

ตำมขำ้งทำงที่รำชกำร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน ได้เปน็อยำ่งดีและร่มร่ืน
วัด โรงเรียน ในพื้นที่ได้รับ
จ ำนวน 2 คร้ัง ประโยชน์

14 ปลูกปำ่เฉลิมพระเกยีรติ .เพื่อฟื้นฟปูำ่ไมต้ำมสภำพ จ ำนวน  100  ไร่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ปลูกปำ่  จ ำนวน  100 ไร่ ส ำนกัปลัด
ธรรมชำติใหม้คีวำมอดุม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน
สมบรูณ์ ในพื้นที่ได้รับ

ประโยชน์
15 ปรับปรุงภมูทิศัน์ เพื่อปรับสภำพแวดล้อม จ ำนวน  20 ไร่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ปรับปรุงภมูทิศัน์ ส ำนกัปลัด

ใหเ้หมำะสม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน จ ำนวน 20  ไร่
ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

16 ปลูกไมย้นืต้นเฉลิมพระเกยีรติ เพื่อดูแลและอนรัุกษ์ ปลูกไมย้นืต้นอยำ่งนอ้ย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มต้ีนไมเ้พิ่มขึ้นและ ส ำนกัปลัด
ส่ิงแวดล้อม 1 คร้ัง/ปี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สภำพแวดล้อมในต ำบล

ในพื้นที่ได้รับ มอีำกำศที่ดีขึ้น
ประโยชน์

17 ปล่อยสัตว์น้ ำเฉลิมพระ เพื่อเปน็กำรอนรัุกษพ์นัธุ์ จดักจิกรรมปล่อยพนัธุ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 แหล่งน้ ำเกดิควำมสมดุล ส ำนกัปลัด
เกยีรติ สัตว์น้ ำและเพิ่มควำม ปลำในแหล่งน้ ำในวัน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน

สมบรูณ์ใหแ้กแ่หล่งน้ ำ ส ำคัญต่ำง ๆ ไมน่อ้ยกว่ำ ในพื้นที่ได้รับ
 1 คร้ัง/ปี ประโยชน์

18 จดัภูมิทัศน์ด้ำหน้ำ อบต.ตำเนิน เพื่อจดัภมูทิศันแ์ละ ด้ำนหนำ้ อบต.ตำเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ภมูทิศันร์อบอบต.ตำเนนิ ส ำนกัปลัด
สภำพแวดล้อม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังำนและ สวยงำม
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ประชำชนที่มำ
ใหน้ำ่อยู่ ติดต่อรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[201]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ปลูกต้นไมบ้นถนนบำ้นค่ำย - เพื่อดูแลและอนรัุกษ์ ปลูกต้นไมบ้นถนน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ภมูทิศันร์อบอบต.ตำเนนิ ส ำนกัปลัด

ละหำน ส่ิงแวดล้อม บำ้นค่ำย - ละหำน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน สวยงำม
ในพื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

[202]



แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก ำจดัขยะมลูฝอย เพื่อควำมสะอำดของส่ิง 1.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ จ ำนวน 2  คร้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 กำรจดักำรระบบกำรทิ้ง ส ำนกัปลัด
แวดล้อมและรักษำธรรม 1.2 คัดแยกขยะเพือ่ใช้ประโยชน์ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยมำก
ชำติ และขุดฝังกลบอย่ำงถูกหลักวชิำกำร รู้จกัวธิกีำรก ำจดั ยิ่งขึ้น

ขยะที่ถกูต้อง
2 จดัซ้ือถงัขยะชมุชน เพื่อเปน็ที่จดัเกบ็ขยะ จดัซ้ือถังขยะเพือ่แจกจำ่ยประชำชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ทกุหมู่บำ้นมภีำชนะ ส ำนกัปลัด

หมู่ที่ 1-14 14 หมู่บำ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของหมู่บำ้น รองรับขยะมลุฝอยที่ใช้
มีภำชนะรองรับ อยำ่งเพยีงพอ
ขยะมลูฝอยใช้

3 ส่งเสริมธนำคำรขยะ เพื่อเปน็กำรเพิ่มรำยได้ จ ำนวน  2  แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชำชนได้ทรำบถงึ ส ำนกัปลัด
ภำยในหมู่บำ้น จำกกำรจ ำหนำ่ยขยะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขำ้ร่วม ประโยชนจ์ำกขยะและท ำให้

โครงกำรได้ มรีำยได้เพิ่มขึ้น
รับประโยชน์

4 จดัซ้ือรถดูดส่ิงปฏกิลู เพื่อใชใ้นกำรดูดส่ิงปฏกิลู จดัซ้ือรถดูดส่ิงปฏกิลู  1  คัน 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 100 อบต. มรีถดูดส่ิงปฏกิลู ส ำนกัปลัด
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน

ได้รับบริกำร
ดูดส่ิงปฏกิลุ

5 ส่งเสริมกำรคัดแยกและ ส่งเสริมใหเ้ยำวชน  -อบรมเยำวชน ประชำชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ปริมำณขยะมลูฝอยลดลง ส ำนกัปลัด
ลดขยะจำกชมุชน นกัเรียน และประชำชน ในต ำบลตำเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขำ้ร่วม กำรก ำจดัขยะมปีระสิทธิ

ทั่วไปมส่ีวนร่วมใน  จ ำนวน 5 รุ่นๆละ50 คน อบรมได้รับ ภำพมำกยิ่งขึ้น
กำรบริหำรจดักำรขยะ ประโยชนก์ำร
ในชมุชน คัดแยกขยะ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จดักำรขยะในชมุชน เพื่อใหช้มุชนมสีภำพ จดักจิกรรม/ฝึกอบรม/ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ชมุชนมกีำรบริหำรจดักำร ส ำนกัปลัด

แวดล้อมที่ดี สะอำด ศึกษำดูงำนใหค้วำมรู้แก่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชำชน ขยะที่เหมำะสมและ
ถกูสุขลักษณะและ เด็กเยำวชนและประชำชน ได้รับประโยชน์ ถกูสุขลักษณะมสีภำพ
สร้ำงลักษณะนสัิย ในเขตพื้นที่ แวดล้อมที่ดี
ในกำรรักษำควำม

สะอำด
7 จำ้งเหมำบริกำรก ำจดัขยะ เพื่อจดักำรขยะมลูฝอย ด ำเนนิกำรฝังปลบขยะมลูฝอย50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชำชนมี กำรบริหำรจดักำรขยะ ส ำนกัปลัด

มลูฝอยโดยวิธีฝังกลบ สะสมในพื้นที่เปน็ไป และของเสียอนัตรำยในบอ่ขยะ(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ควำมพงึพอใจ มลูฝอยสะสมทั่วไปอยำ่ง
อยำ่งมปีระสิทธิภำพ ของ อบต.ตำเนนิ ในกำรบริหำร มปีระสิทธิภำพเปน็ไป
ตำม Roadmap กำร จดักำรขยะ ตำม  Roadmap นโยบำย
จดักำรขยะมลูฝอย มลูฝอยใน ของจงัหวัดชยัภมูแิละ
และของเสียอนัตรำย พื้นที่ไมน่อ้ย รัฐบำล

กว่ำร้อยละ
80

8 จำ้งเหมำฝังกลบขยะ เพื่อเปน็กำรรักษำควำม จำ้งเหมำฝังกลบขยะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เปน็กำรรักษำควำมสะอำด ส ำนกัปลัด
สะอำดบอ่ขยะ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชำชนได้รับ บอ่ขยะ

ประโยชน์
9 บริหำรจดักำรขยะมลูฝอย เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ กจิกรรมลด คัดแยกและใช้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 องค์กรปกครองส่วนทอ้ง ส ำนกัปลัด

ใหก้บัองค์กรปกครองส่วน ประโยชนข์ยะมลูฝอยหรือ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชำชนได้รับ ถิ่นมปีระสิทธิภำพใน
ทอ้งถิ่นในกำรบริหำรจดักำร ของเสียอนัตรำยในหมู่บำ้น ประโยชน์ กำรบริหำรจดักำรขยะ
ขยะมลูฝอย มลูฝอยเพิ่มขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

[204]



แผนงานบริหารงานทั่วไป
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการทบทวนการจดัท าแผน เพื่อเปน็การปรึกษาหารือ จดัเวทปีระชาคมมู่บา้น/ต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วม อบต.สามารถรับรู้ถงึปญัหา ส านกัปลัด

พฒันาทอ้งถิ่นองค์การบริหารส่วน กนัในการแกไ้ขปญัหาของ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) เวทปีระชาคม ต่างๆ และสามารถรับรู้ถึงปัญหา

ต าบลตาเนนิ ต าบล ไมน่อ้ยกว่า ความต้องการต่างๆ และ
ร้อยละ 80 สามารถแก้ไขปัญหาของต าบล

ของเปา้หมาย
ที่ต้ังไว้

2 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อใหร้าษฎรมคีวามรู้ จัดการอบรม  ผู้เข้าร่วมอบรม 200 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ส านกัปลัด
การเลือกต้ัง เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม เกี่ยวกับการเลือกต้ังมากขึ้น

โครงการมี
ความรู้เกี่ยว
กบัการเลือกต้ัง

3 รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหร้าษฎรมคีวามรู้ รณรงค์ ประชาสัมพนัธ ์การมีส่วน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนในต าบลตาเนนิมี ส านกัปลัด
การมส่ีวมร่วมในการเลือกต้ัง เกี่ยวกบัการเลือกต้ัง ร่วมในการเลือกต้ัง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ความรู้เกี่ยวกับการเลือกต้ัง

ได้รับทราบ มากขึ้น
เกี่ยวกบัการ
รณรงค์การ
เลือกต้ัง

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  8  การบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี มปีระสิทธภิาพ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงและการบริหาร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 อบรมราษฎร์รัฐรวมใจใส่ เพื่อใหพ้นกังานและ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 พนกังานและประชาชนมี ส านกัปลัด

ใจเรียนรู้กฏ ประชาชนมคีวามรู้เกี่ยวกบั จ านวน  80  คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม ความรู้เกี่ยวกบัการกฏหมาย

กฎหมาย โครงการมี
ความรู้เกี่ยวกบั
กฎหมาย

5 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกบั จดัการอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมคีวามรู้เกีย่วกบั ส านกัปลัด
ประชาธิปไตยและเครือขา่ย ประชาธิปไตยและเครือข่าย ประชาธิปไตยและเครือข่ายประชารัฐ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม ประชาธิปไตยมากขึ้น
ประชารัฐ ประชารัฐ โครงการมี

ความรู้เกี่ยวกบั
ประชาธิปไตย

6 ราษฎร์รัฐรวมใจ เพื่อส่งเสริมการปฏบิติังาน คณะผู้บริหาร  สมาชกิสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 การปฏิบัติงานของพนักงาน ส านกัปลัด
ทอ้งถิ่นใสสะอาด ของพนกังานเจา้หนา้ที่ให้  พนกังาน   เจา้หนา้ที่ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของคณะ เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบ

เปน็ไปตามธรรมาภบิาล และประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร ด้วยกฏหมาย ตามหลัก

และส่งเสริมการมส่ีวนร่วม สมาชกิฯ ธรรมาภิบาลประชาชนมี

ของประชาชนในการรับรู้ พนกังานมี ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูล

ขอ้มลูขา่วสาร การมส่ีวน ความร ข่าวสารการบริหารจดัการ

ร่วมการบริหารจดัการและ และการตรวจสอบ

การตรวจสอบ
7 ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน พนกังานเจา้หนา้ที่และประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  -เจ้าหน้าที่และประชาชนมี ส านกัปลัด

ด้านกฏหมาย กฎหมายใหก้บัเจา้หนา้ที่ จ านวน  80  คน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของผู้เขา้ร่วม ความรู้ระเบียบกฎหมายเพิม่ขึ้น

และประชาชน โครงการมี  - เจ้าหน้าที่และประชาชน

ความรู้เกี่ยว สามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ

กบักฏหมาย ได้ตามกฏหมาย

เพิ่มขึ้น

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วม                เพื่อใหป้ระชาชนได้ร่วมคิด ประชาชนทั้ง 14 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มผู้ีเขา้ร่วม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ส านกัปลัด

ของชมุชนในการจดัท าแผน  ร่วมท าและร่วมพฒันา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชมุไม่ พฒันา โดยร่วมกนัคิด 
พฒันาต าบล ต าบล ส่งเสริมประชาคม นอ้ยกว่า ร่วมกนัวาง

ใหเ้ขม้แขง็ ร้อยละ 80 แผนพฒันาทอ้งถิ่น
ของเปา้หมาย
ที่ต้ังไว้

9 ส่งเสริมกจิกรรมคณะกรรมการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน คณะกรรมการหมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 คณะกรรมการมคีวามรู้ ส านกัปลัด
หมู่บา้น กฏหมายและอ านาจ ทั้ง 14 หมู่บา้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของคณะ ด้านกฏหมายเพิ่มขึ้น

หนา้ที่ของคณะกรรมการ กรรมการหมู่
หมู่บา้น บา้นมคีวาม

เกี่ยวกบั
กฎหมาย
เพิ่มขึ้น

10 ฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ 1.เพื่อใหบ้คุลากรในสังกดั พนกังานส่วนต าบลและพนกังาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรมมี ส านกัปลัด
เบื้องต้นเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ อบต.ตาเนนิ มคีวามรู้เบื้อง จา้ง อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ความรู้เบิ้องต้นเกี่ยวกบั
และเง่ือนไข การลงโทษ ต้นเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์ กจิกรรม หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการ

ทางวินยั การใหอ้อกจาก และเง่ือนไขการลงโทษทาง ได้รับความ ลงโทษทางวินยั การให้
ราชการ การอทุธรณ์และ วินยั การใหอ้อกจาก รู้เพิ่มขึ้น ออกจากราชการ การ

การร้องทุกข์  และแนวทางการ ราชการ การอทุธรณ์และ อุทธรณ์และแนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติตามประมวล การร้องทกุขแ์ละ ตามประมวลจริยธรรม

จริยธรรมของข้าราชการ แนวทางการปฏบิติัตาม ขา้ราชการ อบต.

อบต.ตาเนิน ประมวลจริยธรรมของ
ขา้ราชการ อบต.ตาเนนิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฏ 1.เพื่อใหค้วามรู้ความ พนกังานส่วนต าบล ผู้น าชมุชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรม ส านกัปลัด

หมายการป้องกันและแก้ไข เขา้ใจและตระหนกัถงึ อาสาสมคัร ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม มคีวามรู้ความเขา้ใจ และ

ปัญหายาสพติดและการจัด พษิภยัของยาเสพติด เยาวชนในต าบลตาเนนิ โดย กจิกรรม ตระหนกัในพษิภยัของยา

ระเบียบสังคม การส่งเสริม มทีกัษะในการปฏเิสธ ด าเนนิกจิกรรม เชน่ การจดัฝึก ได้รับความ เสพติดที่ทักษะในการปฏิเสธ

ประชาธปิไตยให้แก่หน่วย การใชแ้ละการชกัจงูให้ อบรม*การจดักจิกรรมใหค้วาม รู้เพิ่มขึ้น การใช้และการถูกชักจูงใช้

งานภาครัฐ ภาคเอกชน ใชย้าเสพติด รู้ด้านกฏหมาย/การปอ้งกนัแกไ้ข ยาเสพติด

เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ผู้น าชุมชน 2.เพื่อใหท้กุภาคส่วน ปญัหายาเสพติด/การจดัระเบยีบ 2.ทกุภาคส่วนของคนมจีติ

อาสาสมัคร ประชาชน ของสังคมมจีติส านกึ สังคม/การส่งเสริมหลักล ส านกึ มคีวามตะหนกัร่วม

 เยาวชนในต าบลตาเนิน มคีวามตระหนกัใน ประชาธิปไตย กันในการต่อต้านยาเสพติด

การต่อต้านยาเสพติด และเขา้มส่ีวนร่วมในการ
แลเขา้มามส่ีวนร่วม แกไ้ข
ในการแกไ้ขปญัหายา
เสพติด
3.เพื่อใหค้วามรู้ความ
เขา้ในการกฏหมาย
เบื้องต้น

12 พฒันาและเพิ่มศักยภาพการ เพื่อเปน็การเพิ่มพนูความรู้ จัดการส่งอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 90  ของ พนกังานส่วนต าบล และ ส านกัปลัด
บริหารงานและศึกษาดูงานขององค์การ แกพ่นกังานส่วนต าบลและ ในการปฏิบัติงานและศึกษาต่อใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครงการ สมาชกิมปีระสิทธิภาพใน
บริหารส่วนต าบลตาเนินส าหรับคณะ สมาชกิ อบต. ระดับที่สูงขึ้น น าความรู้ที่ได้มา การท างานมากขึ้น
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ปฏบิติังานใหเ้กดิ
ต าบลและพนกังานจา้ง ประโยชนสู์งสุด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 เพิม่ประสิทธภิาพในการจัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิม่ประสิทธภิาพในการเกบ็ขอ้มลู 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ มขีอ้มลูส าหรับการ ส านกัปลัด

เก็บข้อมูลต าบล ในการจดัเกบ็ขอ้มลูต าบล ของต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครัวเรือนในเขต บริหารงานต่อไป

อบต.ได้รับการ

ส ารวจและจดัเกบ็

ความจ าเป็นพืน้ฐาน

14 เพิม่ประสิทธภิาพใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จดัท าระบบแผนที่ภาษแีละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ มคีวามสะดวกรวดเร็วใน ส านกัปลัด

การจัดเก็บภาษี ในการจดัเกบ็ภาษี ทะเบยีนภาษี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้น การจดัเกบ็ภาษี

ที่ได้รับประโยชน์

15 จัดท าวารสาร อบต. เพื่อเปน็การเผยแพร่ จดัท าวารสาร อบต. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมคีวามรู้ ส านกัปลัด

ขา่วสารเกี่ยวกบั อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่  ความเขา้ใจการด าเนนิ

ได้ทราบผลการ งานของ อบต.มากขึ้น

ปฏบิติังานของ

อบต.

16 โครงการอบรมเพิม่ประสิทธภิาพ เพื่อใหช้มุชนมผู้ีน าที่มี ผู้น าชมุชน ทั้ง 14 หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 100 ของ ชมุชนมผู้ีน าที่มคีวามรู้ ส านกัปลัด

ผู้น าชุมชน ความรู้ความสามารถในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมอบรม ความสามารถในการ

บริหารจดัการชมุชน มคีวามรู้เกี่ยวกบั บริหารจดัการชมุชน

การบริหารจดัการ

ชมุชนเพิ่มขึ้น

17 โครงการส่งเสริมให้บุคลากรเข้า เพื่อเพิ่มความรู้ใหแ้ก่ จดัส่ง พนกังาน พนกังานจา้ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 พนกังานและลูกจา้งมี ส านกัปลัด

รับการฝึกอบรม จากหน่วยงาน บคุลากรของเพนกังาน เชา้รับการฝึกอบรมจากหนว่ยงาน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนักงานส่วนต าบล ความรู้มากขึ้น กองคลัง,

ต่าง ๆ ส่วนต าบล ต่าง ๆ มีความรู้เพิ่มเติม กองการศึกษาฯ

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

[209]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 ส่งเสริมความรู้ด้านงาน เพื่อพฒันาความรู้เกี่ยวกบั พนกังนส่วนต าบล, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ พนกังานมคีวามเขา้ใจ ส านักปลัด

ธุรการใหก้บับคุลากร อบต.ตาเนนิ งานสารบรรณที่ถกูต้อง สมาชกิ อบต.และก านนั (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนักงานส่วนต าบล เกี่ยวกบังานสารบรรณ
ตามระเบยีบ ผู้ใหญบ่า้น มคีวามรู้เกี่ยวกบั ที่ถกูต้อง

งานธุรการเพิ่มขึ้น
19 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด เพื่อเปน็การรักษาความ จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ตลาดมคีวามสะอาดและ ส านกัปลัด

ตลาดชมุชน สะอาดตลาดชมุชน ตลาดชมุชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ตลาดมคีวาม เปน็ระเบยีบเรียบร้อย
สะอาดยิ่งขึ้น

20 กอ่สร้างอาคารอาสาสมคัรปอ้งกนัภยัเพื่อใหก้ารบริหารงานของ กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ การบริหารงานของ ศูนย์ ส านกัปลัด
ฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วน ศูนย ์อปพร.สามารถบริหาร สูง  4  เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการมคีวาม อปพร.สามารถบริหารงาน

ต าบลตาเนนิ งานได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ พงึพอใจ ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ
21 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม เพื่อใหบ้คุลากรในองค์กร จดักจิกรรม 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 บคุลากรมคีวามรู้ ส านกัปลัด

อาเซียน มคีวามพร้อมส าหรับการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานมี เขา้ใจพร้อมรับการ
เขา้สู่ประชาคมอาเซียน ความพร้อม เขา้สู่ประชาคม

เขา้สู่อาเซียน อาเซียน

ที่
งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้านกฏหมายการ 1.เพื่อใหค้วามรู้ความ พนกังานส่วนต าบล ผู้น าชมุชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 50 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ส านกัปลัด

ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาสพติด เขา้ใจและตระหนกัถงึ อาสาสมคัร ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามรู้ความเขา้ใจ
และการจดัระเบียบสังคม การส่งเสริม พษิภยัของยาเสพติด เยาวชนในต าบลตาเนนิ โดย ได้รับความรู้ และตระหนกัในพษิ
ประชาธปิไตยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ มทีกัษะในการปฏเิสธ ด าเนนิกจิกรรม เชน่ การจดัฝึก เพิ่มขึ้น ภยัของยาเสพติด
ภาคเอกชน  เจา้หนา้ที่ของรัฐ การใชแ้ละการชกัจงูให้ อบรม*การจดักจิกรรมใหค้วาม ที่ทกัษะในการปฏเิสธ
ผู้น าชมุชน  อาสาสมคัร ประชาชน ใชย้าเสพติด รู้ด้านกฏหมาย/การปอ้งกนัแกไ้ข การใชแ้ละการถกูชกัจงู
 เยาวชนในต าบลตาเนนิ 2.เพื่อใหท้กุภาคส่วน ปญัหายาเสพติด/การจดัระเบยีบ ใหใ้ชย้าเสพติด

ของสังคมมจีติส านกึ สังคม/การส่งเสริมหลัก 2.ทกุภาคส่วนของคน
มคีวามตระหนกัใน ประชาธิปไตย มจีติส านกึ มคีวาม
การต่อต้านยาเสพติด ตระหนกัร่วมกนัใน
แลเขา้มามส่ีวนร่วม การต่อต้านยาเสพติด
ในการแกไ้ขปญัหายา และเขา้มส่ีวนร่วมใน
เสพติด การแกไ้ขปญัหายา
3.เพื่อใหค้วามรู้ความ เสพติด

เขา้ในการกฏหมาย

เทดิทนูต่อสถาบนั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 จดักจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติฯ 1.เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ 1.จดักจิกรรมพระเกยีรติร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50ผู้เขา้ 1.เป็นการเฉลิมพระเกียรติ ส านกัปลัด

การปกปอ้งสถาบนัส าคัญ พระบาทสมเด็จพระเจา้ กบัภาครัฐ เอกชน ประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ร่วมกจิกรรมมี พระบาทสมเด็จพระเจา้
ของชาติ อยู่หวัฯ สมเด็จพระนางเจา้ เนื่องนโวกาสวันส าคัญต่าง ๆ ความจงรักภักดีต่อ อยู่หวัฯ สมเด็จพระ

พระบรมราชนินีาถและ 2.จดักจิกรรม อบรม พระมหากษตริย์ นางเจ้าพระบรมราชินินาถ

พระบรมวงศานวุงศ์ ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ สร้าง และพระบรมวงศานวุงศ์
2.เพื่อแสดงออกซ่ึงความ ความมส่ีวนร่วมในการปกปอ้ง เนื่องในวโรกาสส าคัญ
จงรักภกัดีต่อสถาบนั เทดิทนูสถาบรัฯ ต่าง ๆ
พระมหากษตัริย์ 3.จดักจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ 2. ประชาชนได้แสดง
3.เพื่อส่งเสริมการจดั เอกชนและประชาชนในการ ออกซ่ึงความจงรัก
กจิกรรมร่วมกบัภาครัฐ สร้างความรักความสามคัคี ภกัดีต่อสถาบนั
เอกชน ประชาชนในการ ในหมู่คณะและในองค์กร พระมหากษตัริย์
สร้างความสามคัคีในหมู่ 4.ประสานงานและสนบัสนนุ 3.การส่งเสริมกจิกรรม
คณะ การด าเนนิการตามแผนงาน/ ร่วมกบัภาครัฐ เอกชน
4.เพื่อใหป้ระชาชน โครงการที่ศูนยป์รองดอง ประชาชนในการ
ตระหนกัและจติส านกึ สมานฉนัทเ์พื่อการปฏรูิป สร้างความสามคัคีใน
เทดิทนูต่อสถาบนั ระดับทอ้งถิ่น อ าเภอและ หมู่คณะ

จงัหวัดก าหนด 4.ประชาชนตระหนกั
และมจีติส านกึเทดิทนู
ต่อสถาบนั

24 กจิกรรม 5 ส. เพื่อส่งเสริมและสร้าง จดักจิกรรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 เกดิความเปน็ระเบยีบ ส านกัปลัด
ความเปน็ระเบยีบในการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม เรียบร้อยในการ
ปฏบิติังาน กจิกรรมได้ ปฏบิติังาน

รับประโยชน์

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจติ เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมจดักจิกรรมจ านวน 1 คร้ัง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 บคุลากรมจีติส านกึ ส านกัปลัด

ส านกึปอ้งกนัการทจุริตคอรัปชั่น ในการท าความดี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ในคุณธรรมและ
กจิกรรมได้ จริยธรรม
รับประโยชน์

26 อบต.ตาเนนิพบประชาชน เพื่อเปน็การอ านวยความ จดักจิกรรมออกใหบ้ริการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัด
สะดวกใหแ้กป่ระชาชน ประชาชนในพื้นที่ต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม สะดวกในการใช้
ในการติดต่อราชการและ ตาเนนิ กจิกรรมได้ บริการจาก อบต.
ใหบ้ริการงานต่าง ๆ รับประโยชน์
ของ อบต.

27 โครงการวันแมแ่หง่ชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี จดักจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เพื่อเทดิทนูรักษาสถาบนั ส านกัปลัด
ต่อพระบรมราชชนนี กบัหนว่ยงานอื่น ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ พระมหากษติัรย์
พนัปีหลวง ร่วมแสดงความ

จงรักภกัดีและ

เฉลิมพระเกียรติ

28 โครงการวันพอ่แหง่ชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภกัดี จดักจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เพื่อเทดิทนูรักษาสถาบนั ส านกัปลัด
ต่อพระบาทสมเด็จพระ กบัหนว่ยงานอื่น ๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้ พระมหากษติัรย์
มหาภมูิพลอดุลยเดชมหราช ร่วมแสดงความ

บรมนาถบพติร จงรักภกัดีและ

เฉลิมพระเกียรติ

29 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรมใหก้บั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ได้พัฒนาบ ารุงศาสนาและ ส านกัปลัด
ใหก้บัคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ จริยธรรมให้กับคณะผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชกิสภาฯ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง จริยธรรมคุณธรรมใน
พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง การมคุีณธรรม การด าเนนิชวีิตประจ าวัน
 อบต.ตาเนนิ ต าบล พนักงานจ้าง อบต.ตาเนิน อบต.ตาเนนิ จริยธรรมใส

การท างาน

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
30 วันทอ้งถิ่นไทย 1.เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณา จดังานวันทอ้งถิ่นไทย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 1.บคุลากรในสังกดั ส านกัปลัด

ธิคุณแหง่พระบาทสมเด็จ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมงานได้ อบต.ตาเนนิ ได้ส านกึ
พระจลุจอมเกล้าเจา้อยู่หวั รับประโยชน์ พระมหากรุณาธิคุณของ
รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรด พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

กระหมอ่มจดัต้ัง"สุขาภบิาล รัชกาลที่ 5ที่ได้ทรงโปรดเกล้า

ทา่ฉลอม" อนัเปน็จดุเร่ิม โปรดกระหมอ่มจดัต้ัง
ต้นของการกระจายอ านาจ "สุขาภิบาลท่าประชาชนได้

การปกครองในระบอบ รับความเร่ิมต้นของการ
ประชาธิปไตย กระจายอ านาจในองค์กร
2.เพื่อเปน็การสร้างความ ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
รัก ความสามคัคี ความ 2.บคุลากรในสังกดั
สัมพนัธ์อนัดี และการมี อบต.ตาเนนิ เกดิความรัก
ส่วนร่วมของบคุลากรใน ความสามัคคีความสัมพนัธ์

อบต.ตาเนนิ อนัดี เกดิการมส่ีวนร่วม
3.เพื่อส่งเสริมความปรอง กนัมากยิ่งขึ้น
ดอง ความสมานฉนัทอ์นั
เปน็บอ่เกดิความรัก
ความสามคัคี อนัน าไปสู่
ความเขม้แขง็ของหนว่ย
งานตามนโยบายรัฐบาล

31 โครงการกอ่สร้างที่อา่นหนงัสือ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ สถานทีอ่่านหนังสือพิมพ์ 14 หมูบ่้าน 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมทีี่ส าหรับอา่น ส านกัปลัด
ประจ าหมู่บา้น ขา่วสาร  ขอ้มลูต่างๆ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน หนงัสือเพิ่มพนูความรู้

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 ฝึกอบรมหลักสูตรการจดัท าความรู้ 1.เพื่อใหผู้้เขา้รับการฝึก ผู้บริหาร สมาชกิสภา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ50 1.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม ส านกัปลัด

เพื่อพฒันาองค์กรไปสู่การเปน็ อบรมมคีวามรู้ ความ พนกังานส่วนต าบลและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น

องค์กรแหง่การเรียนรู้ เขา้ใจเบื้องต้นเกี่ยวกบั พนกังานจา้งในสังกดั ได้รับความรู้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

(Knowledge Management: การจดัการความรู้ อบต.ตาเนนิ เพิ่มขึ้น ความรู้  (Knowledge 
KM) (Knowledge Management:KM)

Management:KM) และการจัดการความรู้ของ

และจดัการความรู้ของ อบต.ตาเนนิ เปน็ไปอยา่ง
อบต.ตาเนนิ เปน็ไปอยา่ง มรูีปธรรม
มรูีปธรรม 2.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
2.เพื่อใหม้กีารแลกเปล่ียน มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้
เรียนรู้จากประสบการณ์ จากประสบการณ์ใน
ในการท างานเปน็คณะ การท างานเปน็คณะ
3.มกีารส่งเสริมให้ 3.ผู้เขา้รับการฝึกอบรม
บคุลากรมกีารพฒันา ได้พฒันาความรู้ความ

ความรู้ความสามารถ สามารถเพิ่มขึ้นอยา่ง

อยา่งต่อเนื่อง ต่อเนื่อง

33 โครงการหนงัสือพมิพแ์ละ เพื่อใหป้ระชาชนได้รับรู้ จดัซ้ือวารสารหนงัสือพมิพใ์หก้บั 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ประชาชนพนักงานลูกจา้งได้ ส านกัปลัด
วารสาร ขา่วสาร  ขอ้มลูต่างๆ หมู่บ้าน 14 หมู่และที่ท าการ อบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน อา่นเพิ่มพนูความรู้

พื้นที่ได้รับ
ประโยชน์

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ  เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกบั จดัประชุมประชาคมต าบล  จ านวน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมเวที ประชาชนได้รับความรู้เร่ือง ส านกัปลัด

การอบรมประชมุสัมมนาและ การท าประชาคม และ 2 คร้ัง สนบัสนนุประชาคม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาคมไม่ การท าประชาคม 
จดักจิกรรมใหค้วามรู้กบัประชาชน เปน็การรวมกลุ่มประชาคม สัมมนาใหก้บัผู้แทนชมุชน นอ้ยกว่าร้อยละ
การประชมุประชาคม จ านวน 2 คร้ังจัดประชุมประชาชน 50ของเปา้หมาย

ทั้ง 14 หมู่บา้น ที่ต้ังไว้
35 กอ่สร้างเวทกีารแสดง เพื่อจะได้มีเวทีในการจัดกิจ กอ่สร้างหรือจดัท าเวทเีพื่อใชใ้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขา้ร่วมเวที ประชาชนมีสถานที่ในการ กองชา่ง

ปราศรัย/ เสวนาและจดักจิกรรม กรรมอบรมในวาระต่างๆ กจิกรรมแสดงการปราศรัยและ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาคมไม่ จดักจิกรรมต่างๆ อยา่ง
ประจ าต าบล ในโอกาสวันส าคัญจ านวน 1 เวที นอ้ยกว่าร้อยละ พร้อมเพรียง

50ของเปา้หมาย
ที่ต้ังไว้

36 โครงการปรับปรุง บ ารุงรักษา เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ อุดหนุนหมูบ่้านในการจัดหาอุปกรณ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าว ส านกัปลัด
การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ ขอ้มลูขา่วสารใหป้ระชาชน หอกระจายขา่ว และบ ารุงรักษา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน สารอยา่งรวดเร็วและเขา้ใจ

ขอ้มลูขา่วสาร ได้รับทราบข่าวสารอยา่งทั่วถึง จ านวน  14 หมู่บา้น พื้นที่ได้รับ ในขา่วสารนั้น
ประโยชน์

37 โครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใชใ้นการประชา- จัดท าเว๊ปไซต์ต าบลและเช่าพื้นที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านกัปลัด
ส าหรับบคุลากรและประชาชน สัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ เว๊ปไซต์ต าบล (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน ขา่วสารอยา่งรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ พื้นที่ได้รับ เขา้ใจในขา่วสารนั้น 
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ ประโยชน์ อยา่งทั่วถงึ

38 โครงการจัดท าป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อใชใ้นการประชา- จดัท าป้ายส่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนรับทราบขอ้มลู ส านกัปลัด
ขอ้มลูขา่วสาร สัมพนัธ์ขอ้มลูขา่วสารให้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของอบต. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนใน ขา่วสารอยา่งรวดเร็วและ

ประชาชนได้รับทราบ ประจ าหมู่บา้นทั้ง 14 หมู่บา้น พื้นที่ได้รับ เขา้ใจในขา่วสารนั้น 
ขา่วสารอยา่งทั่วถงึ ประโยชน์ อยา่งทั่วถงึ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
39 อบรม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร เพื่อใหพ้นกังานส่วนต าบล จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80 พนกังานส่วนต าบลและ ส านกัปลัด

ของทางราชการ พ.ศ. 2540 มคีวามรู้และปฏบิติัตาม ส่วนต าบลและประชาชนใน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วม ประชาชนมคีวามรู้
แกพ่นกังานส่วนต าบลและ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ ทอ้งถิ่น จ านวน 1 คร้ัง/ปี กจิกรรมได้ สามารถปฏบิติัหนา้ที่ตาม
ประชาชนในต าบลตาเนนิ ทางราชการ พ.ศ.  2540 รับความรู้เพิ่ม พ.ร.บ.ขอ้มลูขา่วสาร

 ได้อยา่งถกูต้อง ขึ้น ของทางราชการ พ.ศ.
2540  ได้อยา่งถกูต้อง

40 ปั่นดีมสุีข 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี ประชาชนในต าบลตาเนนิ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 1.ประชาชนมสีมรรถภาพ ส านกัปลัด
สมรรถภาพร่างกายแข็งแรง ได้แก ่เด็ก เยาวชน และ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครง ร่างกายแขง็แรงสมบรูณ์
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกล ประชาชนทั่วไป การได้ออก มสุีขภาพดีหา่งไกลโรค
โรคเบาหวาน โรคความดัน ก าลังกาย 2. ประชาชนได้รับการ
โลหติสูง โรคหลอดเลือด ส่งเสริมและเกดิการ
หวัใจและโรคมะเร็งบาง ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ชนดิ สุขภาพด้านการรับ
2.เพื่อปรับเปล่ียนและ ประทานอาหารและ
ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ การออกก าลังกายที่
ของประชาชน ด้านการ เหมาะสม
รับประทานอาหาร และ 3.ประชาชนมเีจตคติที่
การออกก าลังกายที่ ดีต่อการออกก าลังกาย
เหมาะสม 4.เกดิการรวมกลุ่มใน
3.เพื่อส่งเสริมประชาชน การปั่นจกัรยานเพื่อ
ทกุเพศทกุวัยมเีจตคติที่ ออกก าลังกายมากขึ้น
ดีในการออ าก าลังกาย

41 ต่อเติมอาคารส านกัปลัด เพื่อให้ประชาชนได้รับ ต่อเติมอาคารส านกัปลัด 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับความ ส านกัปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลดตาเนนิ ความสะดวกการเข้ารับ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้รับ สะดวกในการเขา้รับ

บริการ ประโยชน์ การติดต่อราชการ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
42 โครงการการจดังานพระราชพธิี เพื่อถวายความจงรักภกัดี อดุหนนุการจดังานจดังาน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 100 การจดังานพระราชพธิี ส านกัปลัด

รัฐพธิีและงานพธิีอ าเภอเนนิสง่า ถวายเปน็ราชสักการะใน พระราชพธิี รัฐพธิีและงานพธิี (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนแสดง รัฐพธิีและงานพธิี
จงัหวัดชยัภมูิ วโรกาสวันเฉลิมพระชนม อ าเภอเนนิสง่า ความจงรักภกัดี บรรลุผล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

และพระราชวงศ์
43 พฒันาส่งเสริมประสิทธิภาพศูนย์ เพื่อปรับปรุงและพมันาศูนย์ อดุหนนนุองค์การบริหารส่วน 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 ร้อยละ 100 เปน็แหล่งรวบรวมศูนย์ ส านกัปลัด

รวมขอ้มลูขา่วสารการซ้ือหรือ รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือหรือ ต าบลหนองฉมิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานได้รับ ขอ้มลูขา่วสาร
การจา้งขององค์กรปกครองส่วน การจ้างขององค์การบริหาร ขอ้มลูขา่วสาร
ทอ้งถิ่นระดับอ าเภอเนนิสง่า  ส่วนต าบลระดับอ าเภอและ

ศูนย์ประสานองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น อ าเภอเนินสง่า

ให้สามารถบริการหน่วยงาน

ทางราชการและประชาชน

ทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

44 โครงการชว่ยเหลือผู้ด้อยโอกาสและ เพื่อใหก้ารสงเคราะหแ์ก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภยัพบิติั 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ100 กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ส านกัปลัด
ผู้ประสบภยัพบิติัอ าภอเนนิสง่า ผู้ประสบภยัพบิติัในเขต ในเขตอ าเภอเนนิสง่า (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้ประสบภยัพบิติั ภยัพบิัติในเขตอ าเภอเนินสง่า

อ าเภอเนนิสง่า (อดุหนนุอ าเภอเนนิสง่า) ได้รับการชว่ย ได้รับความช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วน

เหลือ
45 จา้งนกัเรียน นกัศึกษาท างาน เพื่อเปน็การจดัหางาน นกัเรียน นกัศึกษา ในต าบลที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 นกัเรียน นกัศึกษา ส านกัปลัด

ชว่งปดิภาคเรียนนต าบล แนะแนวอาชพี จา้งแรงาน ว่างงานในชว่งปดิภาค่รียน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้เขา้ร่วมโครงการ ที่ว่างงานในชว่งปดิ
นกัเรียน นกัศึกษาใน โครงการมี ภาคเรียนมงีานท า 
ชว่งปดิภาคเรียนใหม้ี รายได้เพิ่มขึ้น และมรีายได้เสริม
รายได้เสริม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนการศึกษา
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ังเสาธงพร้อมฐาน เพื่อปลูกฝังความรักชาติให้เกิด ติดต้ังเสาธงพร้อมฐาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม กองการศึกษา

กับนักเรียน ครู บุคลากรทาง ศพด.บา้นหนองขาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับผล นกัเรียนเหมาะสมกบัเปน็  ศาสนา
การศึกษาชุมชน และประชาชน ประโยชน์ สถานที่ราชการ และวฒันธรรม

ทั่วไป

2 กอ่สร้างปา้ยชื่อศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของ ปา้ยหนิแกรนติพร้อมตัว 100,000 100,000  -  -  - ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเ อบต.ตาเนิน กองการศึกษา

โกรกกลุา หน่วย งานองค์กร  หนงัสือทองเซาะร่อง (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ มปีา้ยเปน็เอกลักษณ์      ศาสนา
หรือสถานศึกษา ผลประโยชน์ ประจ าสถานศึกษา และวฒันธรรม

3 ติดต้ังระบบสัญญาณอนิเตอร์เนต็  เพื่อใหค้รูและบคุลากรทาง ติดต้ังระบบสัญญาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100 เปน็แหล่งค้นคว้าอยา่งไร้ กองการศึกษา

การศึกษาได้รับกาติดต่อ ศพด.บา้นหนองขาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ พรมแดนของประชาชน   ศาสนา
ส่ือสารอยา่งกว้างขวาง ผลประโยชน์ เยาวชน และวฒันธรรม

4 จดัส่งบคุลากรฝึกอบรมเกี่ยวกบั เพื่อใหผู้้ดูแลเด็กมคีวามรู้ บคุลาการทางการศึกษาได้เขา้รับ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวยัได้รับการพัฒนา กองการศึกษา

การศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกบัเด็กปฐมวัย การอบรม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บคุลากรส่วนการ ตรงตามศักยภาพ  ศาสนา
ศึกษาฯ มคีวามรู้ และวฒันธรรม

เพิ่มเติมเกี่ยวกบั
ปฏบิติัหนา้ที่

5 จา้งเหมาคนท าความสะอาด เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กมี จา้งเหมาคนท าความสะอาด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สภาพแวดล้อมที่สะอาดและศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้ แวดล้อมสะอาดและน่าอยู่  ศาสนา
นา่อยู่  ทั้ง  3  ศูนย์ รับประโยชน์ และวฒันธรรม

6 กอ่สร้างศาลาที่พกัส าหรับผู้ปกครอง เพื่อเปน็ที่พกัผู้ปกครองมมุ กว้าง 4 เมตร x 4 เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและเด็กเยาวชน กองการศึกษา

 ศพด.โกรกกลุา ผู้ปกครองระหว่างรอ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ และมีที่พักรอระหวา่งรับเด็ก  ศาสนา
รับ - ส่งเด็ก ผลประโยชน์ กลับบ้าน และวฒันธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 กอ่สร้างหลังคาโครงเหล็กสนาม เพื่อความเปน็มาตรฐาและ กอ่สร้างหลังคาโครงเหล็ก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100  สนามเด็กเล่นมหีลังคาที่มี กองการศึกษา

เด็กเล่น ศพด.อบต.ตาเนนิ ความปลอดภยัและสร้าง สนามเด็กเล่น ศพด.อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ มาตรฐานและปลอดภยั  ศาสนา
บรรยากาศที่เอื้อต่อ ประโยชน์ และเอื้อต่อการเรียนรู้ และวฒันธรรม

การเรียนรู้

8 จดัท าหลังคาสแลม เพื่อปอ้งกนัแสงแดดใหก้บั จดัท าหลังคาสแลม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพือ่ส่งเสนิมกระบวนการเรียนรู้ กองการศึกษา

เด็กบริเวณสนามเด็กเล่น ขนาด 2x100  เมตร อยา่งหนา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ กจิกรรมกลางแจง้  ศาสนา
กลางแจง้ ศพด.โกรกกลุา ผลประโยชน์ และวฒันธรรม

ศพด.ตาเนนิ

9 กอ่สร้างหอ้งน้ า เพื่ออ านวยความสะดวก หอ้งน้ า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 เพื่อความสะดวกในการใช้ กองการศึกษา

(ศพด.บา้นหนองขาม) ใหก้บัครู (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ครูได้ใชป้ระโยชน์ หอ้งน้ า  ศาสนา
และวฒันธรรม

10 เทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคาร เพื่ออ านวยความสะดวก เทพื้นคอนกรีตบริเวณอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เพื่อความสะดวกในเล่น กองการศึกษา

ศพด.บา้นโกรกกลุา ใหก้บัเด็กนกัเรียนในร่วม ศพด.บา้นโกรกกลุา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้ใช้ กจิกรรมกลางแจง้ของ  ศาสนา
อนัตรายต่อผู้เรียน ใหเ้ปน็ มพีื้นที่เกบ็วัสดุ ของผู้เรียนใหป้ลอดภยั และวฒันธรรม

ระเบยีบเรียบร้อย อปุกรณ์ และสะอาด
11 ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงเปน็อาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 กิจกรรมกลางแจ้งของ กองการศึกษา

เศูนยพ์ฒันาด็กเล็ก  อบต.ตาเนนิ ใชใ้นการปฏบิติัหนา้ที่ ศูนยพ์ฒันาด็กเล็ก  อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ เอื้อต่อการจดัการเรียน  ศาสนา
ของพนกังานส่วนต าบล ประโยชน์ การสอน และวฒันธรรม

12 ติดต้ังกนัสาดด้านขา้งและ เพื่อกนัแดดและกนัฝน ติดต้ังกนัสาดด้านขา้งและ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมร่ีมใน กองการศึกษา

หลังอาคาร หลังอาคาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้ใช้ การท ากจิกรรมการเรียน  ศาสนา
ประโยชน์ รู้กลางแจง้ และวฒันธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 จดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนามพร้อมติดต้ัง เพื่อส่งเสริมพฒันาความ ติดต้ังเคร่ืองเล่นสนามบริเวณ 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละ 80 นกัเรียนมสุีขภาพร่างกาย กองการศึกษา

พร้อมทั้ง 4 ด้านใหแ้ก่  -ศพด.อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ แขง็แรง   สนกุสนาน  ศาสนา
นกัเรียนของศพด.ทั้ง  - ศพด.บา้นโกรกกถลา ประโยชน์ จติใจแจม่ใส และวฒันธรรม

3 ศูนย์  -ศพด.บา้นหนองขาม
14 ปรับปรุง  ซ่อมแซมและท าหลังคา เพื่อพัฒนาด้านสนามเด็กเล่น ปรับปรุง  ซ่อมแซมและท าหลังคา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น ใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ สนามเด็กเล่น  (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ที่มมีาตรฐาน  ที่เอื้อต่อ  ศาสนา
 - ศพด. อบต.ตาเนนิ ประโยชน์ การเรียนรู้ และวฒันธรรม

15 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 นกัเรียนมสุีขอนามยัที่ดี กองการศึกษา

ใหอ้ยู่ในสภาพที่ใชง้านได้ ศพด.อบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ สะอาดและปลอดภยั  ศาสนา
และปลอดภยัส าหรับเด็ก ประโยชน์ และวฒันธรรม

16 จดัท าร้ัวและปา้ยศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก จดัท าร้ัวและปา้ยศูนยพ์ฒันา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็กที่เขา้รับบริการมคีวาม กองการศึกษา

อบต.ตาเนนิ มคีวามปลอดภยัต่อเด็กที่ เด็กเล็กอบต.ตาเนนิ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ปลอดภยั  ศาสนา
เข้ารับบริการและมีป้ายเป็น ประโยชน์ และวฒันธรรม

เอกลักษณ์เหมาะกบัเปน็
สถานศึกษา

17 ซ่อมแซมร้ัว  ทาสีร้ัวและท าปา้ย เพื่อใหส้นามเด็กเล่นมร้ัีวที่ ซ่อมแซมร้ัว  ทาสีร้ัวและท าปา้ย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีร้ัวสนาม กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น มั่นคงแขง็แรง และมปีา้ย สนามเด็กเล่น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ เด็กเล่นทีม่ัน่คงแข็งแรงและมี  ศาสนา
เปน็เอกลักษณ์ ศพด.อบต.ตาเนนิ ประโยชน์ ปา้ยเปน็เอกลักษณ์ และวฒันธรรม

18 กอ่สร้างหลังคาพร้อมโครงสร้าง เพื่อกนัแดดกนัฝนในการ กว้าง  6  เมตร  ยาว  12  เมตร 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมร่ีมใน กองการศึกษา

สนามเด็กเล่น ปฏบิติักจิกรรมกลางแจง้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ การท ากจิกรรมการเรียน  ศาสนา
ของผู้เรียน ประโยชน์ รู้กลางแจง้ และวฒันธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ต่อเติมอาคารด้านหนา้จั่วศูนยพ์ฒันา เพื่อปอ้งกนัชว่งฝนตกและ ต่อเติมอาคารด้านหนา้จั่ว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 เด็กและผู้ปกครองได้ใช้ กองการศึกษา

เด็กเล็กบา้นโกรกกลุา อากาศร้อนเพื่อคุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโกรกกลุา (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ประโยชนสู์งสุด  ศาสนา
การเปน็อยู่ที่ดีขึ้น ประโยชน์ และวฒันธรรม

20 ต่อเติมอาคารหอ้งเกบ็วัสดุ-อปุกรณ์ เพื่อเกบ็วัสดุ-อปุกรณ์ ต่อเติมอาคารหอ้งเกบ็วัสดุ- 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 100 เกบ็วัสดุ-อปุกรณ์ต่อการ กองการศึกษา

เอกสาร ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย อปุกรณ์เอกสาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ ใชง้านเป็นระเบียบเรียบร้อย  ศาสนา
ต่อการใชง้าน  -ศพด.บา้นโกรกกลุา ประโยชน์ และวฒันธรรม

21 กอ่สร้างหอ้งอาหารเด็ก ศพด.บา้น เพื่อเด็กนกัเรียนมหีอ้งทาน กอ่สร้างหอ้งอาหารเด็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมหีอ้ง กองการศึกษา

หนองขาม อาหารที่สะอาดและ ศพด.บา้นหนองขาม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ อาหารรับประทานอาหารที่  ศาสนา
ปลอดภยั ประโยชน์ ถกูสุขอนามยั และวฒันธรรม

22 กอ่สร้างถนน คสล.สาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง   5   ม.  หนา  0.15  ม. 550,000 550,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองการศึกษา

ทางเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก คมนาคมใชอ้ยา่งเหมาะสม  ยาว  100  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว  ศาสนา
บา้นโกรกกลุา และสะดวกสบาย ปริมาตร 75   ลบ.ม. มคีวามสะดวก และวฒันธรรม

มากขึ้น
23 กอ่สร้างโครงหลังคาเชื่อมต่ออาคาร เพื่อกนัแดดกนัฝนใน กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 เด็กนกัเรียนมร่ีมใน กองการศึกษา

เรียนกบัอาคารหอ้งน้ า การปฏบิติักจิกรรมกลาง (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) นกัเรียนได้รับ การท ากจิกรรม  ศาสนา
แจง้ ประโยชน์ และวฒันธรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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แผนงานเคหะและชมุชน
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เทพื้นคอนกรีตเสริมหล็กด้านหนา้ เพื่ออ านวยความสะดวก เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนที่มาติดต่องาน กองชา่ง

อบต. ใหก้บัประชาชนที่ติดต่องาน หนา้ อบต.กว้าง  5 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนักงานส่วนต าบล ได้รับความสะดวกและ
หนา  0.10  ม.ยาว   50     ม. ได้ใชป้ระโยชฃน์ มคีวามพงึพอใจ

2 เทพื้นคอนกรีตเสริม เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังบริเวรที่ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนที่มาติดต่องาน กองชา่ง
เหล็กโรงจอดรถยนต์ จอดรถและมีความเหมาะสม พร้อมวางท่อระบายน้ า กวา้ง 12  ม (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนักงานส่วนต าบล ได้รับความสะดวกและ
อบต.ตาเนนิ ในการใชง้านมากยิ่งขึ้น หนา  0.10ม. ยาว   24   ม. ได้ใชป้ระโยชฃน์ มคีวามพงึพอใจ

3 กอ่สร้างหอ้งน้ าตลาด เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้มา หอ้งน้ าตลาดชมุชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ประชาชนที่มาซ้ือของที่ กองชา่ง
ชมุชน ใชบ้ริการตลาดชมุชน กว้าง 4 ม. ยาว 8 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่ ตลาดได้รับความสะดวก

ได้ใชป้ระโยชน์ และมคีวามพงึพอใจ
4 กอ่สร้างร่องระบายน้ า เพื่อใชร้ะบายน้ าที่ทว่มขงั ร่องระบายน้ าตลาดชมุชน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ตลาดชุมชนมีรางระบายน้ า กองชา่ง

ตลาดชมุชน ภายในตลดชมุชน กว้าง 0.60 ม.  หนา 0.10 ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่ นเพื่อไมใ่หเ้กดิน้ าทว่มขงั
ยาว  60   ม. ได้ใชป้ระโยชน์

5 เทพื้นคอนกรีตตลาด เพื่ออ านวยความสะดวกกบั เทพื้นคอนกรีตตลาดชมุชน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีความพงึพอใจ กองชา่ง
ชมุชน ผู้มาใชบ้ริการตลาดชมุชน กว้าง 50 ม. หนา   0.10  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่ และได้รับความสะดวก

ยาว  60      ม. ได้ใชป้ระโยชน์
6 ปรับปรุงหอ้งน้ าส าหรับผู้พกิาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้ หอ้งน้ าส าหรับผู้พกิาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 ผู้พกิารมคีวามสะดวกใน กองชา่ง

แกผู้่พกิาร กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ผู้พกิารได้ใช้ การใชบ้ริการหอ้งน้ า
ประโยชน์

7 กอ่สร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารเอนกประสงค์ อาคารเอนกประสงค์ขนาดกว้าง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 100 มอีาคารอเนกประสงค์ กองชา่ง
ที่สามารถใชง้านได้อยา่ง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่ ใชง้านได้เปน็อยา่งดี
มปีระสิทธิภาพ หรือมพีื้นที่ไมน่อ้ยกว่า ได้ใชป้ระโยชน์ สามารถใชเ้ปน็สถานที่

 192 ตารางเมตร การจดักจิกรรม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV เพื่อปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมี่ได้รับผล กองชา่ง

ยาเสพติดและปอ้งการ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนในพื้นที่ ประโยชนแ์ละชว่ย
เกดิอาชญากรรม ได้ใชป้ระโยชน์ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติด
9 กอ่สร้างถนน คสล. เพอิใหป้ระชาชนมเีส้นทาง ถนน คสล.  หลัง อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ ประชาชนมเีส้นทาง กองชา่ง

หลัง อบต.ไปโรงจอดรถ คมนาคมใชอ้ยา่งสะดวก กว้าง  4    ม. หนา  015     ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานส่วนต าบลคมนาคมที่สะดวก
ยาว    60    ม. ได้ใชป้ระโยชน์

ได้ใชป้ระโยชน์
10 เทพื้นคอนกรีตอาคารที่ท าการ เพื่ออ านวยความสะดวก ขนาดกว้าง  1   ม. 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 ร้อยละ 100 ของ  ทรัพยสิ์นของอบต. กองชา่ง

อบต.ตาเนนิ ใหก้บัประชาชนผู้มาติดต่อ หนา 0.10   ม.  ยาว   16  ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานส่วน ได้รับการซ่อมแซมและ
ราชการ ต าบลและผู้มาติด ต่อเติมตามความ

ต่อราชการ เหมาะสม
11 กอ่สร้างถนน คสล. เพอิใหป้ระชาชนมเีส้นทาง กว้าง  5 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมเีส้นทาง กองชา่ง

ขา้ง อบต. (ขา้ง รพสต.) คมนาคมใชอ้ยา่งสะดวก หนา 0.15 ม. ยาว 100   ม. (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชน คมนาคมที่สะดวก
ได้รับผลประโยชน์

12 ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชมุชน เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัปรับปรุงซ่อมแซมตลาดชมุชน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 50 ผู้ใช้ ปะชาชนมีความพงึพอใจ กองชา่ง
ผู่มาใชบ้ริการตลาดชมุชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) บริการมคีวาม ที่มาใช้บริการตลาดชุมชน

พงึพอใจ
13 กอ่สร้างปา้ยตลาด เพื่อใหป้ระชาชนทราบถงึแหล่ง ปา้ยตลาดชมุชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ประชาชนทราบถงึ กองชา่ง

การซ้ือสินค้าของชมุชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ประชาชนได้รับ แหล่งการซ้ือสินค้า
ประโยชน์

วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

[224]



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 กอ่สร้างปา้ยยนิดีต้อนรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปา้ยขนาดกว้าง เฃ1.40 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 การบริการใหแ้ก่ กองชา่ง

เขา้สู่องค์การบริหารส่วนต าบล การใหบ้ริการแกป่ระชาชน ยาว 2.60 เมตร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ประชาชนมปีระสิทธิ
ตาเนนิ ได้รับประโยชน์ ภาพมากขิ้น

15 ต่อเติมโรงจอดรถ เพื่อใหม้ทีี่จอดรถที่ใช้ ต่อเติมโรงจอดรถ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80 มทีี่จอดรถส าหรับ กองชา่ง
(อาคาร ศูนย ์อปพร.) กนัแดดและกนัฝนได้ (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน กนัแดดและกนัฝน

มคีวามสะดวก
มากขึ้น

16 กอ่สร้างอาคารที่ท าการ เพื่อความเปน็สัดส่วน กอ่สร้างอาคารที่ท าการ อบต. 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 100 มสีถานที่ท างานที่ กองชา่ง
อบต. ในการปฏบิติังาน ตาม แบบ อบต. 2 ชั้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) พนกังานและ เปน็สัดส่วน

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

17 กอ่สร้างร้ัวบอ่ขยะองค์การบริหาร เพื่อปรับปรุงสถานที่ด าเนนิ ร้ัวบอ่ขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการใหแ้ก่ กองชา่ง
ส่วนต าบลตาเนนิ การจดัเกบ็ขยะใหดี้ขึ้น (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ประชาชนมปีระสิทธิ

ได้รับประโยชน์ ภาพมากขิ้น
18 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการใหแ้ก่ กองชา่ง

รอบสนามกฬีาองค์การบริหาร ความสะดวกการออก รอบสนามกฬีาองค์การบริหาร (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ประชาชนมปีระสิทธิ

ส่วนต าบลตาเนนิ ก าลังกาย ส่วนต าบลตาเนนิ ได้รับประโยชน์ ภาพมากขิ้น

19 ติดต้ังไฟฟห่อ้งน้ าและตลาด เพื่ออ านวยความสะดวกกับ ติดต้ังไฟฟห่อ้งน้ าและตลาด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการใหแ้ก่ กองชา่ง
ชุมชนต าบลตาเนิน ผู้มาใช้บริการตลาดชุมชน ชุมชนต าบลตาเนิน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ประชาชนมปีระสิทธิ

ได้รับประโยชน์ ภาพมากขิ้น
20 ปรับปรุงหอ้งท างานกองชา่ง เพื่อความสะดวกในการ ปรับปรุงหอ้งท างานกองชา่ง  -  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 การบริการใหแ้ก่ กองชา่ง

บริการประชาชน (งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.) ของประชาชน ประชาชนมปีระสิทธิ
ได้รับประโยชน์ ภาพมากขิ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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สูป่ระเทศในประชาคมอาเซียน  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง 6.00 เมตร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

แอสฟสัทติ์กคอนกรีต  สาย ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง  ไหล่ทางขา้งละ 1.00 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ทล.2180 หมู่ที่ 10บ้านเนินทอง เหมาะสมและสะดวก ยาว 6,300 เมตร มคีวามสะดวก

ต าบลตาเนนิ เชื่อมต่อบา้น สบาย มากขึ้น

ดอนเปล้า ต าบลบา้นเหล่ือม

อ าเภบา้นเหล่ือม จงัหวัด

นครราชสีมา
2 กอ่สร้างสะพานถนนเพื่อ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ขนาดกว้าง  9  เมตร 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

การเกษตรสายทา่ขา้ม คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  ยาว  35.00  เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  5 และสะดวกสบาย มคีวามสะดวก

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน  อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชยัภมูิ

        แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาสังคมและคุณภาพชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชือ่มโยง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 02/1
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เป้าหมาย ตวัชีว้ัด ผลลัพธท์ี่ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)     คาดว่าจะไดร้ับ รับผิด

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ชอบหลัก
3 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง กวา้ง  6.00 ม. หนา 0.15  ม. 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

เหล็กสายบา้นเนนิทอง คมนาคมใช้อย่างเหมาะสม  ระยะทาง  2,180 ม. (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ถงึบา้นโนนไร่ และสะดวกสบาย หรือมพีื้นที่เทคอนกรีตไม่ มคีวามสะดวก

 น้อยกวา่ 13,080 ตารางเมตร มากขึ้น
4 กอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้ กวา้ง   8   ม.  หนา  0.04  ม. 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต มเีส้นทางคมนาคมภายใน ยาว   5,100    ม. (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
สายบ้านโนนไร่ ถึง บ้านตาเนิน หมู่บา้นได้สะดวกยิ่งขึ้น  ปริมาตร   1,632   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

มากขึ้น
5 กอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนมคีวาม พื้นผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

สายบา้นโนนไร่ ต าบลตาเนนิ -  สะดวกในการขนส่ง หนา 0.15 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
เชื่อมต่อบา้นขี้เหล็ก ผลผลิตทางการเกษตร ยาว  เมตร  มคีวามสะดวก
 ต าบลกะฮาด มากขึ้น

6 ซ่อมสร้างผิวจราจรถนน เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง  8  เมตร 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
ลาดยางสายบา้นตาเนนิ ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง หนา 0.04  เมตร  (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ต าบลตาเนนิ เชื่อมต่อบา้น เหมาะสมและสะดวก ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มคีวามสะดวก
ชอ่ระกา ต าบลบา้นชอ่ระกา สบาย ยาว3,500  เมตร มากขึ้น
อ าเภอบา้นเหล่ือม จงัหวัด
นครราชสีมา

7 กอ่สร้างถนนลาดยางชนดิ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง 8  เมตร   14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง
แอสฟสัทติ์กคอนกรีตสาย ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง ยาว 3,500 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
ตาเนนิถงึบา้นชอ่ระกา เหมาะสมและสะดวก หนา  0.04  เมตร มคีวามสะดวก
หมู่ที่  11 สบาย  ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มากขึ้น

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 กอ่สร้างถนนลาดยางชนดิ เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง 8  เมตร  14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

แอสฟสัทติ์กคอนกรีตสาย ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง ยาว 3,500 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว

ภายในหมู่บา้น เหมาะสมและสะดวก หนา  0.04  เมตร มคีวามสะดวก

หมู่ที่  13 สบาย ปริมาตร 1,120  ลบ.ม. มากขึ้น
9 กอ่สร้างถนน คสล.สาย เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง 5 ม. ยาว 1,500 ม. 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

บา้นโนนคูณ-ดอนเมอืงพรม ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง ปริมาตร 1,125 ลบ.ม. (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
หมู่ที่  7 เหมาะสมและสะดวก  หนา 0.15 ม. มคีวามสะดวก

สบาย มากขึ้น
10 กอ่สร้างถนน คสล. จาก เพื่อใหป้ระชาชนมเีส้น กว้าง  6 ม. หนา 0.15 ม. 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนสามารถสัญจร กองชา่ง

บา้นโกรกกลุาถงึหนองผักช ี ทางคมนาคมใชอ้ยา่ง ยาว  3,000   ม.  (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ของประชาชน ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว
 หมู่ที่  8 เหมาะสมและสะดวก ปริมาตร  2,700   ลบ.ม. มคีวามสะดวก

สบาย มากขึ้น

รวม 10 โครงการ 138,500,000 138,500,000 138,500,000 138,500,000 138,500,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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มาตรการที ่ 7.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และท้องถ่ินในการจัดให้มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่และแหล่งน ้าชุมชุน  เพ่ือเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น ้าในภาคเกษตรอย่างเพียงพอ

เป้าหมาย ตวัชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ที่คาดว่าจะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 กอ่สร้างฝายละหานลูกนก เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถาน กว้าง  30   เมตร   30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

หมู่ที่  3 ทีเ่ก็บน า้ไว้ใช้ในการเกษตร ผนงัฝายสูง  3.50  เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
อปุโภคและบริโภค สันฝายสูง2.00 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ไว้ใชใ้นชว่งฤดูแล้ง

การเกษตร
2 กอ่สร้างคลองส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 2,3,4,10 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

ด้วยไฟฟา้ภายในหมู่บา้น แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ระยะทาง  5,000 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่ 2,3,4 ส้าหรับการอปุโภค กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
3 กอ่สร้างคลองส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ระยะทาง  2,000 เมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

คอนกรีตหมู่ที่ 6 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร
4 กอ่สร้างคลองส่งน ้า  เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

หมู่ที่  4 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ระยะทาง 2,500 เมตร ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

การเกษตร

ยุทธศาสาตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การจัดการ สินค้าและบริการสร้างมลูค่าเพ่ิมอย่างมปีระสิทธภิาพและยั่งยืน
    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที่  7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมแบบมสี่วนร่วมและยั่งยืน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นแหล่งน ้า
        แผนงาน การเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 กอ่สร้างคลองส่งน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี กอ่สร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

คอนกรีต หมู่ที่  14 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ หนิดาดจาก 3 แยก ปั๊มน ้ามนั- ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค หนองฉมินอ้ย  ระยะทาง จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ จงัหวัดชยัภมูิ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

700 เมตร การเกษตร
6 พฒันาบงึละหานลูกนก เพื่อปรับปรุงภมูทิศันบ์งึ ปรับปรุงพื นที่และมกีารกอ่ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 สามารถรองรับนกัทอ่ง กองชา่ง

เพื่อการทอ่งเที่ยวและ ละหานลูกนกเปน็แหล่ง สร้างอาคารและหอ้งสุขา (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี เที่ยวและมคีวามปลอด
อนรัุกษ์ ทอ่งเที่ยวและจดุบริการ อาคารกว้าง 8.00 เมตร การทอ่งเที่ยว ภยัสะอาดปราศจากวัชพชื

ด้านทอ่งเที่ยวและส่ิง ยาว 20 ม. และเปน็ที่พกัผ่อนหยอ่นใจ
อ้านวยความสะดวก หอ้งน ้า กว้าง 4 เมตร

ยาว 12 เมตร
7 คลองส่งน ้าคอนกรีต เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ก่อสร้างคลองส่งน ้าจากตาน ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

หมู่ที่ 12 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ บึงบริบูรณ์-ล้าห้วยยางตอนกลาง ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ประชาชนมี อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค ระยะทางประมาณ 500 เมตร จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ น ้าไว้ใชใ้น ตลอดทั งปี

กว้าง 2 เมตร การเกษตร
8 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถาน กอ่สร้างฝายน ้าล้นหว้ยยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง

 ล้าหว้ยยางหมู่ที่ 11 ทีเ่ก็บน า้ไว้ใช้ในการเกษตร หมู่ที่ 11 กว้าง 20 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า
สันฝายสูง2  ม. ผนังขา้งสูง 3.50 ม. น ้าไว้ใชใ้น

การเกษตร
9 ขดุลอกล้าหว้ยเสียว เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกล้าหว้ยเสียว 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

หมู่ที่ 4 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ กว้าง 5 เมตร ลึก 2 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค ยาว   2,500    เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ที่เพยีงพอ

10 ขดุลอกสระหนองแขม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกล้าสระหนองแขม 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
หมู่ที่  6 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ กว้าง 70 เมตร ยาว 100 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอปุโภค ลึก 3.00 เมตร อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ที่เพยีงพอ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 ขดุลอกคลองสระน ้า เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกคลองสระน ้า 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ที่ 6 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ชลประทานเนื อที่ 80ไร่ (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
ส้าหรับการอปุโภค กว้าง 100 เมตร ลึก 3เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ที่เพยีงพอ ยาว  100 เมตร

12 ขดุลอกสระหลวง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกสระหลวง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
หมู่ที่  7 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ กว้าง 100 เมตร (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอปุโภค  ลึก  3 เมตร  อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ที่เพยีงพอ ยาว   00  เมตร

13 ขดุลอกล้าหว้ยยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกล้าหว้ยยาง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
(สระน ้างาม)ถงึนา แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ (สระน ้างาม) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
นายส้าราญ เคนสันเทยีะ ส้าหรับการอปุโภค ขนาดกว้าง 15 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
หมู่ที่ 13 ยาว 1,000 ม.

14 ขุดลอกล้าหว้ยยาง(สายนาดี) เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขุดลอกล้าห้วยยาง(สายนาดี) 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
หมู่ที่ 13 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ ขนาดกว้าง 25 ม. (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอปุโภค ยาว 930 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
15 ขดุลอกล้าหว้ยยาง เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกล้าหว้ยยาง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง

(แยกสายโกรกผักหวาน) แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ (แยกสายโกรกผักหวาน) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที่ 13 ส้าหรับการอปุโภค กว้าง 12 ม.ยาว 800 ม. อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

16 ขดุลอกหนองประดู่ปุ่ม เพื่อใหป้ระชาชนได้มี ขดุลอกหนองประดู่ปมุ 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมนี ้าส้าหรับ กองชา่ง
 หมู่ที่  5 แหล่งเกบ็กกัน ้าใช้ มพีื นที่ประมาณ 19  ไร่ (งบ อบจ) (งบ อบจ) (งบ อบจ) (งบ อบจ) (งบ อบจ) ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ

ส้าหรับการอปุโภค อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี
บริโภค ที่เพยีงพอ

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ทีค่าดว่าจะได้รับ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้า เพือ่ให้ประชาชนได้มี ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน ้า 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 50 ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ล้าห้วยยางตอนกลาง แหล่งเก็บกักน ้าใช้ ล้าห้วยยางตอนกลาง ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน ประชาชนมนี ้า อปุโภค บริโภค เพยีงพอ
หมู่ที ่ 13 ส้าหรับการอุปโภค จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ จงัหวดัชัยภูมิ อุปโภคบริโภค ตลอดทั งปี

18 กอ่สร้างฝายกกัเกบ็น ้า เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถาน กอ่สร้างฝายน ้าล้นหว้ยยาง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ร้อยละ 50 ฝายกกัเกบ็น ้าได้ดี และมี กองชา่ง
 ล้าหว้ยยางหมู่ที่ 13 ทีเ่ก็บน า้ไว้ใช้ในการเกษตร ตอนกลาง (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) (งบ อบจ.) ประชาชนมี มาตรฐานในการเกบ็น ้า

น ้าไว้ใชใ้น
การเกษตร

รวม 18  โครงการ 159,060,000 159,060,000 159,060,000 159,060,000 159,060,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

1 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพือ่ใช้ในภารกิจของ เคร่ืองขยายเสียง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวทิยุ กิจการสภา ในการ พร้อมไมโครไฟน

ประชุมสภาฯ และการประชุมอืน่ๆ

2 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โทรทัศน์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
และวทิยุ ในการปฏบิติัราชการของ จ านวน  1  เคร่ือง

อบต.

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อดูแลความปลอดภยัทรัพยสิ์น โทรทัศน์วงจรปิด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวทิยุ ภายในบริเวณ อบต.

4 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ือง เพือ่จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ 1. สายสูบน  า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
ภายใน ดับเพลิง เพียงพอและเหมาะสมต่อการ 2. สายส่งน  า

ปฏิบัติงาน ท าให้งานป้องกัน 3.ข้อต่อสายส่งน  าพร้อม
และบรรเทาสาธารณภัย วาล์วเปิด -ปิด
มีประสิทธภิาพมากขึ น 4. หัวฉีดดับเพลิง

5. ชุดดับเพลิง
6. กรวย
ฯลฯ

5 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่เป็นการเพิม่ประสิทธภิาพ เคร่ืองพ่นยา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1  เคร่ือง 

           บัญชคีรุภณัฑ์
          แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

              องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน   อ าเภอเนินสง่า   จังหวัดชยัภมูิ

ที่ หมวดแผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ

แบบ ผ. 03
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

6 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพื่อใชใ้นการอ านวยความ รถจักรยานยนต์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองคลัง
พาหนะและขนส่ง สะดวกในการปฏบิติังานราชการ จ านวน  1   คัน

7 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์ยาน เพือ่ใช้ในการอ านวยความ รถจักรยานยนต์ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง
พาหนะและ สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1   คัน
ขนส่ง ราชการ

8 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพือ่ใช้ในการอ านวยความ เคร่ืองชั่งดิจิตตอล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองช่าง
สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1  เคร่ือง
ราชการ

9 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพือ่ใช้ในการอ านวยความ รถบรรทุก  (ดีเซล) 896,000 896,000 896,000 896,000 896,000 กองช่าง
พาหนะและ สะดวกในการปฏิบัติงาน จ านวน  1   คัน
ขนส่ง ราชการ

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพือ่ใช้ในการอ านวยความ รถยนต์โดยสาร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองการศึกษา
พาหนะและ สะดวกในการรับ-ส่งนักเรียน จ านวน  1  คัน  ศาสนา
ขนส่ง และวฒันธรรม

11 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เพือ่ประชาสัมพันธข์้อมูล ล าโพง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
และวทิยุ ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ

12 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพือ่ใช้อ านวยความสะดวก รถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด
พาหนะและ ในการรับส่งผู้ป่วย
ขนส่ง

13 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพือ่ใช้ในการอ านวยความ อุปกรณ์อ่านบัตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ สะดวกในการปฏิบัติงาน แบบเอนกประสงค์

ราชการ

งบประมาณ
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบหลัก

14 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพือ่ป้องกันการเกิดโรคระบาด  เคร่ืองพ่นหมอกควนั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
การเกษตร  ในชุมชน จ านวน 2 เคร่ือง

15 บริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพือ่ใช้ในการออกก าลัง เคร่ืองออกก าลังกาย 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 กองช่าง
กาย กลางแจ้ง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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ส่วนที ่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้น
จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แจ้งตามหนั งสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
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ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

แบบที่  2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  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  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

http://www.dla.go.th/
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3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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


