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ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน
๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ เปน 1 ใน 11 ตำบลของอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
หางจากที่วาการอำเภอกระสัง ประมาณ 9.5 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 20 นาที การ
เดินทางเขาสูตำบลใชถนนสายกระสัง – เมืองโพธิ์ หรือเสนทางหลวงชนบทสายหวยราช – เมืองไผ แลวเขาสู
ถนนทางหลวงสายหวยราช – บุรีรัมย ระยะทางประมาณ 19.5 กิโลเมตร ปจจุบันองคการบริห ารสวน
ตำบลเมืองไผมีอาคารสำนักงานเปนของตนเองตั้งอยูที่เลขที่ 224 หมูที่ 1 บานเมืองไผ ตำบลเมืองไผ
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย มีพื้นที่จำนวน 24,018 ไร หรือประมาณ 3๘.๔๓ ตารางกิโลเมตร โดยมี
อาณาเขตและพื้นที่ติดตอดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ทิศใต
ติดตอกับ
เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ตำบลกันทรารมย อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก
ติดตอกับ
ตำบลสามแวง ตำบลโคกเหล็ก และตำบลเมืองโพธิ์
อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย
แบงเขตปกครองออกเปน 13 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ 6 คันรุง
หมูที่ 7 สวายสอ
หมูที่ 8 บานโคกกลวย
หมูที่ 9 บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย
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แผนที่องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
อำเภอบากระสัง จังหวัดบุรีรัมย

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปของตำบลเมืองไผเปนที่ราบสูงแหงแลง และเปน ที่ราบลุม มีปาไมเป น
บางสวน ลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย พื้นทรายราบโลง พื้นที่สวนใหญใชประโยชนดานเกษตรกรรม
เปนหลัก
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมมี 3 ฤดู ประกอบดวย
ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต
อาจเกิด“ชวงฝนทิ้งชวง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนนอยนาน
นับเดือน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว ๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๔ องศา
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๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่ว ไปเปน ดินรวนปนทราย ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %
ลักษณะดินในพื้นที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ำ
มีแหลงน้ำที่ใชสำหรับ อุปโภค-บริโภค มีทั้งแหลงน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และในสวน
ที่องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไดดำเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อใหเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน ดังนี้
ตาราง ขอมูลแหลงน้ำสาธารณะ
ที่

หมูบาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13

หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ ๖ บานคันรุง
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย

ประเภท แหลงน้ำสาธารณะ
การใช
ลำหวย สระน้ำ
ประโยชน
1
3
1
4
2
3
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-

รวม
4
5
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไมมีปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไม
เปนไมยืนตน ผลัดใบ
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๒. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริ หารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ไดรับยกฐานะจากสภา
ตำบล โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๔๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๘๒ง วันที่ ๑๕
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง ไมวาจะเปนการ
เลือกผูใหญบาน สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน การแกไข
ปญหาขององคการบริหารสวนตำบล คือ ขอความรวมมือ ผูนำ เจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบใหระมัดระวัง
สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอำเภอทราบ การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขอมูลที่ถูกตอง เกี่ยวกับขอ
กฎหมายและพยายามแกไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบลเมืองไผ ในการ
จัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
จากผลการประชุมทุกครั้งที่องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเขารวม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย สงผลใหองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ดำเนินงานตาม
ความตอ งการของประชาชน และประชาชนได รับ และมี ส ว นรว มในการพั ฒ นาตำบลเมือ งไผ นอกจากนี้
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไดจัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตำบล พนักงานสวนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลาย
โครงการ เพื่อนำความรูและประสบการณที่ไดรับ มาพัฒ นาตำบลเมืองไผ ใหเจริญ เทาเทียมกับตำบลอื่น ๆ
และองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการตองระงับไวเนื่องจากขอจำกัดดานงบประมาณ โดยองคการบริหารสวน
ตำบลเมืองไผ แบงเขตการปกครอง ดังนี้
๒.๑ เขตการปกครอง
แบงเขตปกครองออกเปน 13 หมูบาน ประกอบดวย
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูท ี่ 7 บานสวายสอ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูท่ี 8 บานโคกกลวย
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูท่ี 9 บานตะโกเปยน
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูท่ี 10 บานสกวน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูท่ี 11 บานหนองโสน
หมูที่ 6 บานคันรุง
หมูท่ี 12 บานโคกลาง
หมูท ี่ 13 บานสวาย
องคการบริหารสวนตำบล เปนรูป แบบการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ประกอบดวย สภาองคการ
บริหารสวนตำบลและนายกองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนจำนวน
13 หมูบาน หมูบานละ 2 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 คน และมีนายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
เปนฝายบริหาร
การบริหารกิจการองคการบริหารสวนตำบล ประกอบดวยนายกองคการบริหารสวนตำบลที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน สามารถแตงตั้งรองนายกองคการบริห ารสวนตำบลอีกจำนวนไมเกิ น
2 คน และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบล จำนวน 1 คน เพื่อชวยเหลือการบริหารราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล ตามที่นายกฯ มอบหมาย
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีจำนวน ๒6 คน
อำนาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ คือ
(๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล เพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
กิจการขององคการบริหารสวนตำบล
๒) พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น ชอบแผนร า งข อ บั ญ ญั ติ อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล ร า ง
ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหาร
สวนตำบล
๓) ควบคุมการปฏิ บั ติงานของนายกองคก ารบริห ารสว นตำบล ให เป น ไปตามกฎหมาย
นโยบาย แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล ขอบัญญัติ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
คณะผูบริหาร ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบล มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
และรองนายกองค ก ารบริห ารส ว นตำบล จำนวน ๒ คน เลขานุ ก ารนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตำบล
จำนวน ๑ คน ซึ่งมาจากนายกองคการบริหารสวนตำบลแตงตั้ง
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีดังนี้
(๑) นายนรินทร วัชระศิริบรรลือ นายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
(๒) นายสมพร รอบแควน
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
(๓) นางจันฒนา อินเทศ
รองนายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
(๔) นายประกอบ บุญมาก
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
อำนาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตำบล มีดังนี้
(๑) กำหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององคการ
บริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามกฎหมายและนโยบาย
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตำบล
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกองคการบริหารสวนตำบลและเลขานุการนายกองคการ
บริหารสวนตำบล
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานขององคการบริหารสวนตำบลเปนไปดวยความเรียบรอย
(๕) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตำบล
(๖) ปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
ภารกิจและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหาร
สวนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒)
๑. พัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๖)
๒. มีหนาที่ตองทำตามมาตรา ๖๗ ดังนี้
๑) จัดใหมีและบำรุงทางน้ำและทางบก
๒) การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัด
ขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๓) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ
๔) ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุและพิการ
๗) คุมครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
๓. มีหนาที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตำบล ตามมาตรา ๖๘ ดังนี้
(๑) ใหมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(๒) ใหมีและบำรุงไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น
(๓) ใหมีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(๔) ใหมีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา
(๕) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกร และกิจการสหกรณ
(๖) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(๗) บำรุงและสงเสริมการประกอบอาชีพ
(๘) การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
(๙) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล
(๑๐) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม
(๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย
(๑๒) การทองเที่ยว
(๑๓) การผังเมือง
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดอำนาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่นของตนเองตามมาตรา ๑๖ ดังนี้
(๑) การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมี และบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภค และการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
(๗) คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสั ง คมสงเคราะห และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส
(๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
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(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเค็ม
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมี และควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(๒๒) การจัดใหมี และควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย และการอนามั ย
โรงมหรสพ และการสาธารณสถานอื่น ๆ
(๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสง และการวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(๓๑) กิจอื่นใด ที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กำหนด
โครงสรางและบุคลากรในการบริหารขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
แบงสวนราชการออกเปน 7 สวนราชการ ไดแก
๑. สำนักปลัด
๒. กองคลัง
๓. กองชาง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสวัสดิการสังคม
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
7. กองสงเสริมการเกษตร
จำนวนบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผทั้งหมด จำนวน 47 คน ดังนี้
- พนักงานสวนตำบล
จำนวน ๑9 คน
- พนักงานครู
จำนวน 3 คน
- ลูกจางประจำ
จำนวน 1 คน
- พนักงานจาง ตามภารกิจ
จำนวน 16 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จำนวน - คน
- ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)/(ทักษะ)
จำนวน ๘ คน
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๒.๒ การเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีการเลือกตั้งแบงออกเปน 2 ฝาย ไดแก
1. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล(ส.อบต.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระ
การทำงาน 4 ป จำนวน ส.อบต. มีทั้งหมด 26 คน จาก 13 หมูบาน
2. นายกองคการบริหารสวนตำบล(นายก อบต.) มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มี 1 คน
มีวาระการทำงาน 4 ป นายก อบต. สามารถแตงตั้งรองนายก อบต. ที่มิใช ส.อบต. ได 2 คน เพื่อชวย
บริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล
ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตำบลและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปจจุยังไมมีการเลือกตั้ง
๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร)
จำนวนประชากรในองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 มีจำนวน ทั้งสิ้น
7,242 คน เปนชาย 3,685 คน เปนหญิง 3,557 คน จำนวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 1,720 หลังคา
เรือน เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนความหนาแนนของประชากรตอพื้นที่ทั้งหมดจะมีคาประมาณ 18๗ คน/
ตารางกิโลเมตร
ตารางขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13

บาน
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ ๖ บานคันรุง
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย
รวม

จำนวน(คน)
242
197
145
227
118
181
120
82
65
98
83
75
87
1,720

จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
451
399
850
358
345
703
295
272
567
461
444
905
285
277
562
381
399
780
310
285
595
175
171
346
135
128
263
255
264
519
203
187
390
161
158
319
215
228
443
3,685
3,557 7,242

(แหลงที่มาขอมูล งานทะเบียนราษฎรอำเภอกระสังวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
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จำนวนประชากรขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
(เปรียบเทียบยอนหลัง ๔ ป)
ประชากรชาย
ประชากรหญิง
3,647
3,522
3,627
3,535
3,643
3,537
3,679
3,523
3,685
3,557

รายการ
ป 2558
ป 2559
ป 2560
ป 2561
ป 2562

รวม
7,161
7,162
7,180
7,202
7,242

(แหลงที่มาขอมูล งานทะเบียนราษฎรอำเภอกระสังวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓.๒ ชวงอายุและจำนวนประชากร
ประชากร
จำนวนประชากรเยาวชน
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรผูสูงอายุ
รวม

ชาย
909
2,204
392
3,505

หญิง
885
๒,235
581
3,701

ชวงอายุ
อายุต่ำกวา ๑๘ ป
อายุ ๑๘ – ๖๐ ป
อายุมากกวา ๖๐ ป
ทั้งสิ้น 7,206

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
ตารางขอมูลจำนวนนักเรียนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
ชื่อสถานศึกษา
อนุบาล อนุบาล
1
2

1.โรงเรียนบานเมืองไผ
2.โรงเรียนวัดธรรมถาวร
3.โรงเรียนบานอโณทัย
4.โรงเรียนบานสวายสอ

22
-

20
13
10
23

จำนวนนักเรียน
อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2
3

13
10
28

20
19
11
29

19 20 18 22 16 21 28 13 219
12 16 10 21 14 - 118
14 8 11 12 11 - 87
22 13 22 26 21 22 21 19 246

ตารางขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
ชื่อสถานศึกษา

1.โรงเรียนบานเมืองไผ
2.โรงเรียนวัดธรรมถาวร
3.โรงเรียนบานอโณทัย
4.โรงเรียนบานสวายสอ

รวม
ม.3 ทั้งสิ้น

จำนวนบุลากรครู พนักงานราชการ
ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

8
2
3
10

9
8
4
14

1
-

1
-

รวมทั้งสิ้น

17
11
8
24
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ตารางขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ
ชื่อสถานศึกษา

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเมืองไผ
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดกทลิวนาราม
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานคันรุง

จำนวนเด็กกอนเกณฑ
ชาย
หญิง รวมทั้งสิ้น

25
36
21

21
25
15

46
61
36

จำนวนบุคลากรครู
ชาย
หญิง รวมทั้งสิ้น

1
-

2
3
3

3
3
3

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชากรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ
ใหกับประชากรกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส
โรคไข เลื อ ดออก มื อ-เท า -ปากในเด็ ก และโรคอื่ น ๆ อีก มาก มีส ถิ ติ เข ารับ การรัก ษาพยาบาล ป ญ หาคื อ
ประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป การแกไขปญ หา คือ องคการบริห ารสวน
ตำบลเมืองไผ ไดมีการใหเงินอุดหนุนและสนับสนุนกับ อสม.ประจำหมูบาน ผานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ เพื่อดำเนินโครงการตางๆ โดยไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็น
ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพ
(๑) หนวยงานดานสาธารณสุข
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แหง
- คลินิก
จำนวน 1 แหง
๔.๓ อาชญากรรม
องคการบริห ารสว นตำบลเมือ งไผ ไมมีเหตุอ าชญากรรมเกิดขึ้น แต มีเหตุการณ ลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน และทำลายทรัพยสินของราชการ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลก็ไดดำเนินการปองกันการ
เกิดเหตุดังกลาว จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา ในแตละครัวเรือนก็มีการปองกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นได
ไมวาจะดานชีวิตและทรัพยสิน และการปองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแกปญหาขององคการบริหาร
สวนตำบลเมืองไผ ที่สามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด คือการติดตั้ง
กลองวงจรปดในจุดที่เปนที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุด
สกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับประชาชน แตปญหาที่พบ
เปนประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานมหรสพ เปนปญหาที่ชุมชนไดรับ
ผลกระทบเปนอยางมาก การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ
ใหทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความรวมมือไปยังผูนำ
การขอกำลังจาก ตำรวจ ผูนำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง แตจะไมใหเกิดขึ้นเลยยังเปนปญหา
ทีป่ จจุบันไมสามารถที่จะแกไขได ทั้งที่มีการรวมมือกันหลายฝาย เปนเรื่องที่ทางองคการบริหารสวนตำบลเมือง
ไผจะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอำนาจหนาที่ที่สามารถดำเนินการได
๔.๔ ยาเสพติด
ปญ หายาเสพติดในชุมชนขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ยังคงมีพบอยูบางแตมี ใน
อัตราที่นอย เมื่อเทียบกับจำนวนประชาชน การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตำบลสามารถทำไดเฉพาะ
ตามอำนาจหน า ที่ เท านั้ น เชน การรณรงค การประชาสัมพั น ธ การแจงเบาะแส การฝก อบรมให ความรู
ถานอกเหนือจากอำนาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตำบล
เมืองไผ ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห
ตารางดานสงเสริมสวัสดิการสังคม
รายการ
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ ๖ บานคันรุง
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย
รวม

ผูสูงอายุ
143
106
58
102
76
112
77
49
33
52
46
33
49
936

ขอมูลดานสวัสดิการสังคม
จำนวนทั้งหมด
คนพิการ
ผูปวยเอดส
31
1
27
1
10
40
3
20
2
37
2
31
1
28
1
15
16
19
13
8
295
11

องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไดดำเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
1. ดำเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสง ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผมีเสนทางในการคมนาคมทางหลวง
จังหวัดสายกระสัง – เมืองโพธิ์ และสายหวยราช – เมืองไผ ทำใหการติดตอทำไดสะดวกขึ้น สมมารถติดตอกับ
อำเภอใกลเคียงไดสะดวก ดังนี้
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ – อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ระยะทาง 9.5 กม.
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ – อำเภอหวยราช จังหวัดบุรีรัมย ระยะทาง 14 กม.
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ – อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย ระยะทาง 25 กม.
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5.2 การไฟฟา
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา
ส องสวางทางหรือ ที่สาธารณะยังไมสามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต อ งการให ติ ด ตั้ งไฟฟ าส อ งสวา งนั้ น มี อ าณาเขตที่ ก วาง แต อ งค การบริ ห ารส ว นตำบลเมื อ งไผ ไมส ามารถ
ดำเนินการไดเนื่องจากมีงบประมาณคอนขางจำกัด
ตารางไฟฟาสาธารณะ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11

หมูบาน
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

๑ บานเมืองไผ
๒ บานเมืองไผถาวร
๓ บานบุตาแพง
๔ บานกลัน
๕ บานอโณทัย
๖ บานคันรุง
๗ บานสวายสอ,บานหนองโสน
๘ บานโคกกลวย,บานโคกกลาง
๙ บานตะโกเปยน
10 บานสกวน
13 บานสวาย

หมูที่
1
2
3
4
5
6
7,11
8,12
9
10
13

ประเภท
หลอดไฟกลม หลอดฟลูฯ
18
32
2
21
5
10
3
19
3
8
1
15
7
14
9
13
4
5
4
4
5
5

รวม
50
23
15
32
11
16
21
22
9
8
10

๕.๓ การประปา
การประปา องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ มีกิจการประปาเปนขององคการบริหารสวน
ตำบลตัวเอง สามารถใหบ ริการไดป ระมาณ 60 เปอรเซ็นต เพราะจำกัดดวยงบประมาณ แตในงบประมาณ
ป 2559-2560 องคการบริหารสวนตำบลไดรับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น
เป นประปาขนาดกลาง จำนวน 5 ลูก และคาดวาจะมีระบบประปาใหบ ริการประชากรไดครอบคลุมทุ ก
หลังคาเรือน แตปญหาที่องคการบริหารสวนตำบลพบบอยครั้งก็ ปญหาคือ มีขอรองเรียนเรื่องน้ำประปาขุน
บอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการตกตะกอนของน้ำ และแหลงน้ำดิบที่ใชในการผลิตประปามี
ปริมาณไมมาก ปจจุบันองคการบริหารสวนตำบลยังประสบปญหาการขาดแคลนน้ำทีด่ ิบสำหรับผลิตประปาให
ชุมชน การแกปญหาคือ ขอความรวมมือในการใชน้ำใหคุมคา และประหยัด รวมถึงมีการตั้งโครงการขุดเจาะ
น้ ำ บาดาลไวในแผนพั ฒ นาเพื่ อ เป น แผนรองรับ เมื่อ เกิ ด ป ญ หาขาดแคลนน้ ำ และมี ร ถน้ ำ เพื่ อ ให บ ริ ก าร
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ เมื่อมีการรองทุกขเขามาพรอมแกปญหาใหทันทวงที
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ตาราง ประปาหมูบาน
การใชประโยชนจากประปาหมูบ า น
ที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9

หมูบาน
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ ๖ บานคันรุง
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 13 บานสวาย

หมูบานที่รับ
ครัวเรือนที่ใช จำนวนคนที่ใช
ประโยชน
น้ำ
น้ำ
(ระบุเลขหมูบาน) (ครัวเรือน)
(คน)
1
2
4
5
6,10
7,11
8,12
9
13

๕.๔ โทรศัพท
(๑) จำนวนโทรศัพทสาธารณะในเขตพื้นที่
(2) หอกระจายขาวในพื้นที่ใหบริการได

202
152
174
99
158
103
71
49

77

895
686
840
546
782
561
342
251
405

ปริมาณน้ำที่ใช
เฉลี่ย
(ลูกบาศกเมตร/
วัน)
90
69
84
55
78
56
34
25
41

จำนวน - ตู
จำนวน 9 หมูบ าน

๕.๕ ไปรณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
(๑) มีไปรษณีย จำนวน ๑ แหง ใหบริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร –
เสาร (วันเสารครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ไดแก ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ
๗5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว
รอยละ
๑0 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจาง
รอยละ
10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพคาขาย
รอยละ
5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ การประมง
(ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผไมมีการประมง)
๖.๓ การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน การ
เลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ เปนตน
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๖.๔ การบริการ
โรงแรม
รานอาหาร
โรงภาพยนตร
สถานีขนสง
รานเกมส

89
-

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

๖.๕ การทองเที่ยว
ในเขตองคก ารบริห ารสว นตำบลเมื อ งไผ มี โบราณวัต ถุ บ านเมื อ งไผ พระพุ ท ธรูป ไม งาน
ประเพณีของตำบล คืองานประเพณีรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ งานแหเทียนเขาพรรษา ซึ่งจัดเปนงานเล็กๆ ภายใน
ตำบล ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกหนวยงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนในการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการทองเที่ยวมาโดยตลอด
๖.๖ อุตสาหกรรม
การประกอบการอุตสาหกรรมในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ สวนใหญแลวเปน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
- โรงงานอุตสาหกรรม บริษัทไทยเซิรฟ จำกัด จำนวน 1 (แหง)
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
ธนาคาร
บริษัท
หางหุนสวนจำกัด
รานคาตางๆ
ซุปเปอรมาเก็ต

แหง
แหง
แหง
89 แหง
- แหง

สถานีบริการน้ำมัน
3
ศูนยการคา/หางสรรพสินคา ตลาดสด
โรงฆาสัตว
-

แหง
แหง
แหง
แหง

กลุมอาชีพ
ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 1
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
30 เมษายน 2554

จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน
ชื่อประธาน
10
100000 นายเฉลิม งามประโคน

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 2
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
29 มีนาคม 2560

จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน
10
100000

ชื่อประธาน
นางประยูร มั่นยืน

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 3
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
30 เมษายน 2554

จำนวนสมาชิก
10

จำนวนเงินทุน
ชื่อประธาน
100000 นางลาพอง ปฐมรพีพงค

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 4
ที่

กลุม/องคกร

จัดตั้งเมื่อ

จำนวนสมาชิก

จำนวนเงินทุน

ชื่อประธาน

1
2

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 5
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
14 กันยายน 2549

จำนวนสมาชิก
10

จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
100000 นายสมัคร กันรัมย

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 6
ที่
1
2
3
4
5

กลุม/องคกร
กลุมทอผาพันคอไหมรังผึ้งคันรุง
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานคันรุง
กลุมทอผาพันคอไหมลายตางๆ
กลุมทอผาพันคอไหมลายตางๆ
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน
26 กันยายน 2553
46
10000
16 กันยายน 2554
30
10000
17 พฤษภาคม 2555
54
20000
17 พฤษภาคม 2555
70
30000
10 สิงหาคม 2558
10
100000

ชื่อประธาน
น.ส.อารีรัตน พิรัมย
นางละเอียด แชโดว
นางบุญสิตา รุงเรื่อง
นางเตือน เจริญศิริ
นางปทมานนท ฉลาด

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 7
ที่
1
2

กลุม/องคกร
จัดตั้งเมื่อ
จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
กลุมทอผาปลูกหมอนเลี้ยงไหมบานสวายสอ 15 กรกฎาคม 2556
15
20000 นางดอกไม นุกอนรัมย
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค
12 ตุลาคม 2559
10
100000 นางสมหมาย คลายเขียน

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 8
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2561

จำนวนสมาชิก
10

จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
100000 นางอรวรา ปนหอม

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 9
ที่
1
2

กลุม/องคกร
จัดตั้งเมื่อ
จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
กลุมการพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม 25 กรกฎาคม 2556
16
20000 น.ส.วินัย นิเรียงรัมย
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค
6 กรกฎาคม 2561
10
100000 น.ส.ปาริฉัตร สมานงาม

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 10
ที่
1
2

กลุม/องคกร
จัดตั้งเมื่อ
กลุมทอผาไหมลายรังผึ้ง-นางสีดา 3 ธันวาคม 2555
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค
30 เมษายน 2544

จำนวนสมาชิก จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
26
20000 นางคำเที่ยง นิเรียงรัมย
10
100000 นายไลย วิเวกรัมย

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 11
ที่

กลุม/องคกร

จัดตั้งเมื่อ

จำนวนสมาชิก

จำนวนเงินทุน

ชื่อประธาน

1
2
3

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 12
ที่
1
2

กลุม/องคกร
กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
25 ธันวาคม 2551
20 มีนาคม 2560

จำนวนสมาชิก
16
10

จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
20000 นายสุทิศ กกรัมย
100000 นายเสมือน ลดพิมาย

ขอมูลกลุมเศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย หมูที่ 13
ที่
1

กลุม/องคกร
กลุมสงเสริมการเลี้ยงโค

จัดตั้งเมื่อ
30 เมษายน 2544

จำนวนสมาชิก
10

จำนวนเงินทุน ชื่อประธาน
100000 นางสมใจ นุชาตรัมย

๖.๘ แรงงาน
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทำนา แรงงานสวนมากขาดความรูและทักษะ ทั้งไมมีการรวมกลุม
ในการประกอบอาชีพเสริม ดั้งนั้นจึงทำใหเกิดปญหาแรงงานอพยพเขาไปทำงานในตางจังหวัด เชนกรุงเทพฯ
เปนจำนวนมาก ทำใหตำบลไมมีความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)
7.1 ที่ตั้ง อยูหาจากอำเภอระยะทาง 9.5 กิโลเมตร และหางจากจังหวัด 30 กิโลเมตร
มีอาณาเขตติดตอดังนี้
 ทิศเหนือ
ติดตอกับ ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
 ทิศใต
ติดตอกับ เทศบาลตำบลอุดมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
 ทิศตะวันออก
ติดตอกับ ตำบลกันทรารมย อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย
 ทิศตะวันตก
ติดตอกับ ตำบลสามแวง ตำบลโคกเหล็ก และตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอหวยราช
จังหวัดบุรีรัมย
ประเพณีที่สำคัญของชุมชน ไดแก ประเพณีวันสงกรานต, ประเพณีวันเขาพรรษา/ออกพรรษา วันโดนตา
(ทำบุญตายาย),ประเพณีวันลอยกระทง, ประเพณีรดน้ำดำหัวใหผูสูงอายุ
2. ภูมิปญญาทองถิ่น ไดแก
- เรื่อง กลุมเกษตรกร/เกษตรกาวหนา/กลุมสตรี/กลุมหัตถกรรม/กลุมแปรรูป
โดย นายกิตติศักดิ์ มีชัยรัมย หมูที่ 2
นางเพ็ญ สุขผดุง หมูที่ 6
นางจำเนียร จะโชนรัมย หมูที่ 1
นายวรัญู อุไรรักษ หมูที่ 8
นายกลา ปฐมรพีพงค หมูที่ 4
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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3. จุดเดนและจุดแข็งของชุมชน
3.1 ความเขมแข็งของคระกรรมการกองทุน ฯ
3.2 รูเวลารูหนาที่ มีระเบียบวินัย และปฏิบัติตามระเบียบของชุมชน
3.3 รูจักใหอภัยซึ่งกันและกัน มีความซื่อสัตยในหมูคณะ
3.4 มีการจัดประชุมทุกครั้ง เพื่อใหความสำคัญในการพัฒนาหมูบานหรือชุมชน
3.5 มีองคกรเกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง สามารถตรวจสอบได
4. แผนงานสนับสนุนชุมชนใหมีบทบาทรองรับความออนแอของครอบครัวไทย
จัดเดน/จุดแข็ง
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดรายไดแกชุมชน
ชุมชนมีความเอื้ออาทรและเพื่อแผซึ่งกัน
สงเสริมอาชีพใหชุมชน มีทักษะดานการประกอบอาชีพ
และกัน รูรักสามัคคี
นำความรูไปประยุกตใชในการพัฒนากลุมอาชีพ สำหรับ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มรายได – ลดรายจาย ขยายโอกาส
ดานประกอบอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก
5.แผนงานดูแลความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมของชุมชน
จัดเดน/จุดแข็ง
แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดรายไดแกชุมชน
เพาะเห็นฟาง เพื่อใหมีรายไดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- ชุมชนขุดคลองน้ำปลูกตนไม
โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
- ขจัดขยะมูลฝอยทำความสะอาดที่
สาธารณะ
- รักษาความปลดภัยและรักษาความ
สงบในหมูบาน
๗.2 ขอมูลดานการเกษตร
 หมู 1 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 4,000 ไร
 หมู 2 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 2,502 ไร
 หมู 3 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 1900 ไร
 หมู 4 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร)
ไร
 หมู 5 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 1,280 ไร
 หมู 6 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 3,075 ไร
 หมู 7 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร)
ไร
 หมู 8 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 393 ไร
 หมู 9 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 90 ไร
 หมู 10 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 950 ไร
 หมู 11 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 2,500 ไร
 หมู 12 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 626 ไร
 หมู 13 พื้นที่ทำการเกษตร (ทำนา ทำสวน ทำไร) 520 ไร
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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๗.3 ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร
หมูท ี่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13

หมูบาน
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
หมูที่ ๔ บานกลัน
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
หมูที่ ๖ บานคันรุง
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย

ลำหวย
1
1
2
2
1
1
1
1
1
-

ประเภท แหลงน้ำธรรมชาติ
หนองน้ำ
ลำคลอง บึง
1
-

แมน้ำ
-

รวม
2
1
2
2
1
1
1
1
1
-

๗.4 ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช(หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
หมูท ี่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
10
11
12
13

หมูบาน

คลองสง
น้ำ
หมูที่ ๑ บานเมืองไผ
1
หมูที่ ๒ บานเมืองไผถาวร
1
หมูที่ ๓ บานบุตาแพง
2
หมูที่ ๔ บานกลัน
2
หมูที่ ๕ บานอโณทัย
1
หมูที่ ๖ บานคันรุง
1
หมูที่ ๗ บานสวายสอ
1
หมูที่ ๘ บานโคกกลวย
1
หมูที่ ๙ บานตะโกเปยน
หมูที่ 10 บานสกวน
หมูที่ 11 บานหนองโสน
1
หมูที่ 12 บานโคกกลาง
หมูที่ 13 บานสวาย
-

สระน้ำ
3
4
3
1
2
1
1
1
2

1
-

1
1

ประเภท แหลงน้ำที่สรางขึ้น
บอน้ำ
บอ
อางเก็บ ฝาย
ตื้น บาดาล
น้ำ
1
3
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
-

ถังเก็บน้ำฝน
(คสล.)
-

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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8
11
8
6
5
4
3
5
2
2
3
2
2
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูที่นับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙8
วัด
4 แหง
สำนักสงฆ
- แหง
- ผูที่นับถือศาสนาคริตส รอยละ 1
- ผูที่นับถือศาสนาอิสลามรอยละ 1
๘.๒ ประเพณีและงานประจำป
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
- ประเพณีทำบุญหมูบาน
- ประเพณีวันสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเขาพรรษา
- ประเพณีวันหัวผักกาดขาว
- แระเพณีแซนโดนตา

มกราคม จัดงานทำบุญตักบาตรวมกัน
ขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 จัดใหมีการเซนไหว
เจาที่เจาทางของหมูบาน
วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกป
จัดใหมีการรดน้ำดำหัวผูสูงอายุ
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปจัด
งานประเพณีลอยกระทง
จัดใหมีการถวายเทียนพรรษา
ขาวสารหอม หมี่ยำไทยรวมกับอำเภอกระสัง
วัน แรม 15 ค่ำ เดือน 10 จัดใหมีการแสดงความ
เคารพบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไดอนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น ไดแก วิธีการทำเครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม และวิธีการ
จับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๐ % พูดภาษาเขมร
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ ที่ใชในการอุป โภค-บริโภค เปนน้ำที่ไดจากน้ำฝน และน้ำดิบจากลำหวย ซึ่งจะตองนำมา
ผานกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใตดินมีปริมาณนอย ไมสามารถนำขึ้นมาใชใหพอเพียงได และ
บางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได
๙.๒ ปาไม ในองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไมมีปาไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตองคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไมมีภเู ขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ สวนมากเปนพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย
รานคา สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กนอยที่เปนพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ ก็ไดแก ดิน น้ำ ตนไม อากาศที่ไมมีมลพิษ การอุปโภค-บริโภค ตองอาศัยน้ำดิบจากแหลงอื่น และ
น้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ำใชในการเกษตรไมเพียงพอ ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลง
น้ำสำหรับการเกษตรไดเพิ่มขึ้น ปญหาดานขยะ การแกไขปญหา องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ ไดจัดทำ
โครงการเพื่อแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการคัดแยกขยะ
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)
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ของทั้ง 9 หมูบาน โครงการปลูกตนไมในวันสำคัญตางๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุง
สภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนชุมชนนาอยู
๑๐. อื่นๆ
มีโครงการในดานตางๆ เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเปนชุมชนที่เขมแข็งและนาอยู เชน
๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยรวมมือกับทุกภาคสวน ไมวาจะเปน อำเภอ
ตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนำชุมชน รวมทำกิจกรรมตางๆ กับชุมชน ใหประชาชนเกิดความไววางใจ
และไดรับความคุมครองทางสังคม มีความเปนกลาง รับทราบปญหาและเรงแกไข
๒) อำนวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงการบริการในดานตางๆ
๓) รวมมือกับอำเภอ เกษตรอำเภอ สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจาก
ดินและน้ำใหเหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อผลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
๔) รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงเรียน สงเสริม รณ
รง ปองกัน สุขภาพและอนามัยของประชาชน สงเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ
************************************

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๑ ~

สวนที่ 2
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีความสัมพันธระหวาง
แผนยุ ท ธศาสตร ช าติ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไปสู ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุม
คณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐
–๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้
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คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร
ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูป
ในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ
ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
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ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่นๆ ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิ
วัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรี
และรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ มเศรษฐกิ จ ในภู มิภ าคนํ า ไปสู ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูน ยร วมอํานาจทางเศรษฐกิจ โลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสาคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณที่
ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทา
ใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยใน
ระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๔ ~

ใหม รวมทั้งเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่ง
ประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เงื่อนไข
การผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มก็ จ ะเป น เกณฑ ม าตรฐานที่ ก ดดั น ให ป ระเทศไทยต อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสาคัญ และชวยแกปญหา
การลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตอง
ผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความ
มั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผล
ใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่
สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ และความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายได
ปานกลางมาตั้งแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุม
ยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดาน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป
๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไก
และชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก
รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความ
คืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผล
ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๕ ~

และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับ
กลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศ
ของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น
แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ําและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสาคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สาหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สาคัญขณะที่ความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่สาคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอ
จากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลา และที่สาคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหาร
ราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิ
วัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค
ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๖ ~

กฎเกณฑ และกฎระเบีย บของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปน
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดใน
ระยะ ๔ - ๕ ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไม
สามารถยกระดับใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพั ฒ นาประเทศไทยอย า งมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน
และการเรียนรู ซึ่งจาเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยาง
เปนเอกภาพมีการจัดลําดับความสาคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็น
ปญหานั้นๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกาหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กาหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกาหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอื้อ
ตอการพัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะให
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกาหนดตาแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการ
ยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมอง
ภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทย
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๗ ~

จาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจาก
การเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกาหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทาย
ตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิ บัติอย างจริ งจังจะชว ยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสว นและนาพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไป
พรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวที
โลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสาคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนตองการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอานาจแหงชาติ อันไดแก การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศนดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แหงเขตอานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรั กษาผลประโยชนของชาติภ ายใตการเปลี่ย นแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกีย รติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๘ ~

๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปน
จะตองมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๒๙ ~

ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมี
ความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอ
จากนี้ไป จะประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชว ยลดและปองกั นภัย คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่น ในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑)
การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สรางความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุก
ดาน อันไดแกโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๐ ~

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมี
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพิ่มมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
เปนตน
(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให
เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๑ ~

(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม
กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบัน ทางสังคมทุน ทางวัฒ นธรรมและความ
เขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ยุ ท ธศาสตร ช าติ จ ะเป น แผนแม บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให ส ว นราชการและ
หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทยจะได มี ก ารกํ า หนดเกี่ ย วกั บ บทบาทของยุ ท ธศาสตร ช าติ แ ละแนวทางในการนา
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด
เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกัน
สามารถถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของ
หนวยงานปฏิบัติได และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ อ งด ว ยในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ข ององค ก ารปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น จะต อ ง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
อยู ร ะหว างการดํ าเนิ น การและยั งไมป ระกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองไผ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองไผ จึงไดนําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหเหมาะสมกับสภาวการณขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคง
ประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita)
ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาให
ประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต
ในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ
๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวา
ระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวม
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค จะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณ
รอยละ ๔.๙ ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗
เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรู
และเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุน
ตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต
เครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศ
รายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่นาพอใจแต
การชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๔ ~

ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถใน
การแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ
๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา
และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัย
แรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน
อยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒
ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการ
ใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตอไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลาง
ระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มี
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๕ ~

รายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดาน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับใน
ป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ
๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดียวกัน บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากร
ดานการวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ
การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุก
ตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจากัดตอการทาธุรกิจใหม
และการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่
ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนิน
ธุรกิจตางประเทศ เปนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและ
การตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป
กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖
และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวาประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลัง
แรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๖ ~

ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมี
ครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป
๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และ
แหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครั วเรื อนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูป แบบของครอบครัว เปลี่ย นแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัว
มากที่สุ ดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพัน ธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ย นแปลงไปทําให
ครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํา
กวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจ
ตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แต
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมี
แนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคน
จนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ
๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่
สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ใน
สังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก
ตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการ
ถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
นอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวาง
เปลาของภาครัฐ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและ
ระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ
๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐
ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เทา
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลากันระหวางภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ป ๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖
เทา
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป
๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป
๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป
๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย
เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน
นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจาย
ในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
รอยละ ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับ
การสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท
ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยัง
ไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แต
ปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน
อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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การเปนแผนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพื่อใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ
ชุมชน มีการรวมกลุมทากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก
๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอย
ละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ
เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาใหความตองการใช
ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่
ปาไมจึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่
ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอื่นๆ จานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทาใหพื้นที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕
ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดย
ไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ใน
ระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง
๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวนาที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชยเพื่อการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้น
โดยในป ๒๕๕๕ ตองนาเขาเพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน คิดเปน
รอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนามันดิบมีการนาเขา
สูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนาเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๓๙ ~

เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหลงเก็บกักนาในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณนาทาธรรมชาติ มีแองนาบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นนาบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณนาบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศก
เมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุน เนื่องจากมีคาใชจายในการ
สูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาคสวนตางๆ มีจํานวน
๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรนาตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการ
เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอย
ละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจ
ตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล
ขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ
๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร
เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา
มันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ป
ที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวน
แหลงนาที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคาง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๐ ~

จากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายนาเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวน
ไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณ
นาเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอย
ละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลาน
ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
รอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและชวยลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการ
ผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจาทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปน
ภัยธรรมชาติ ที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัย
ธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับ
ที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความ
มีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้ ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน
ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อใหไดรับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปนธรร
มาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการ
รวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทาการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่
ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหา
การบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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แสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือ
ปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒%
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียน
ไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความ
เชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดย
ที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จ หลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น
มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท.
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน
ขาราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน
อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการ
บริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทาใหการเลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาด
แคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายได
รัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่น
จําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให
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อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา การบริการ
การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด
๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง
มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จาง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลาน
บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐ
เขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้น
และในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวา
จะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ
การตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ
พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยู
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑)
การลดลงของกําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปน
ปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเปนสิ่งจาเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ
สัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๓ ~

ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพื่อดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้นทา
ใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖)
เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร
สรอ. ตอคนตอปตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทา
ใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ
๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ
ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอ
คนตอป
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖
นอกจากนี้ความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูล
ขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากร
ทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๔ ~

วัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทาให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวน
มาก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ
มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตอง
เปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒
รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยาง
ยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยาง
คุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอรรัปชั่นทั้งการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องค การสหประชาชาติประเมิน สถานการณวาในชว งป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ.
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐
ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้น
กวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ
และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุ
มากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ
ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๕ ~

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน
โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่อง
ความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น
(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่ง
โอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจา
กัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสู
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการค า และบริ การมาเป น ข อกีด กัน ทางการคาซึ่งผูป ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตร
และสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและ
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดให
มีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)
ซึ่งเปนปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลก
ไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๖ ~

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติม
ตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผล
กระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม
เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุม
น้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาว
ขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ของชุมชน
(๒) การเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทา
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวง
เวลา ๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค
(Goal) จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มี
ความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมให
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน
๔ กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๔๗ ~

ไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและ โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation)
เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ
ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุกชว งวัยมีความมั่น คงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔)
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
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(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม

๕ แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน
ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู
ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนใน
การเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ
ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวน
ความเปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปน
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร างพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศใน
การเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้น
ปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
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ระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขายทั้ง
ทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวของไทยสูส ากลและรองรั บการพัฒนาการทองเที่ยวใหส ามารถแขงขันไดในระดับ นานาชาติ
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน
โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให
ไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู
๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทยเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู
อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมลาและสรางความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลาง
บริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health
in All Policies) เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของ
การดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับ
ผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)
สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๕๑ ~

อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน
พรบ.ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสราง
กระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปนธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข า ถึ ง กระบวนการยุ ติธ รรมอย า งเท า เที ย มโดยการเสริ มศั กยภาพและความเข มแข็ ง ด า นกฎหมายให แ ก
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน
๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้ งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพื้น ที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการ
ผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดย
คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๕๒ ~

อยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานขอมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนาเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดตั้งองคกรบริหารจัดการ
นาในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมนา และองคกรผูใชนา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว ที่
มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อ
นากลับมาใชใหมใหมากที่สุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยให
ความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับ การปองกัน นาทว ม
วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการ
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รับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก
ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูล
ขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัป
ชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต
มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง
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แผนพัฒนาของจังหวัดบุรีรัมย
(พ.ศ. 2561–2565) รอบป 2563
2.2 เปาหมายการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง”
2.2.1 วัตถุประสงครวม
1. เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
4. หมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ําควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหาร
จัดการน้ํา
6. เพื่อฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน
7. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน
8. สังคมสงบสุขและอบอุน
9. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
10. เพื่อสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด
2.2.2 ตัวชี้วัดเปาหมายการพัฒนา
1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 10
2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละ 5
3. ครัวเรือนที่อยูใตเกณฑความยากจนไดรับการแกไขปญหาใหผานเกณฑ รอยละ 50
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.2.3 ประเด็นการพัฒนา
2.2.3.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ดานเศรษฐกิจ "เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬา
มาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
2. เพื่อเปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยมาตรฐานสากล
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1. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 )
2. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 )
3. รอยละของมูลคาการจําหนายสินคา OTOP เพิ่มขึ้น (รอยละ 10)
4. รอยละของผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
(รอยละ 80)
5. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น (รอยละ 10 )
6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ 5)
7. จํานวนพื้นที่การเกษตรไดรับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย/GAP (ไร)
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว
3. พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทองเที่ยวของจังหวัด
4.สงเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยดานการทองเที่ยว
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
6. สงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว
7. สงเสริมการมีสวนรวม และการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวแบบประชารัฐ
8. พัฒนากีฬาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ
9. สรางอัตลักษณเมืองบุรีรัมยใหเปน “เมืองแหงความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพื่อสงเสริม
การทองเที่ยว
10. สงเสริมการทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายไดสูชุมชน
11. เรงรัดการจัดหาน้ําและการเตรียมความพรอมในการใหบ ริการน้ําเพื่อรองรับ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย
12. สงเสริมการพัฒนาศูนยกีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก
13. สงเสริมการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแบบครบวงจร
14. สงเสริมการทองเที่ย วเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปน เอกลักษณของจังหวัดบุรีรัมยและกลุม
จังหวัดอีสานใต
15.สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน
16. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
17. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
18. สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของกลุม/เครือขายเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย
19. สงเสริมการนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิต
หมูบาน
20. สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมกลุมวิสาหกิจ
21. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นเพื่อใหไดการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
22. สงเสริมและพัฒนาตลาดสินคาเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย
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23. สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑจากไหมแบบครบวงจร
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning)
25. พัฒนาสถานประกอบการดานอาหารใหไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการเฝาระวังความปลอดภัยดานอาหาร
2.2.3.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ดานสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกชวงวัย
2. เพื่อใหหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. รอยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมและพัฒนา ใหมีรายได
ผานเกณฑ จปฐ. (รอยละ 50)
2. รอยละของประชากรไดรับการพัฒนาและสริมสรางศักยภาพตามชวงวัย
3. คนอายุ 60 ปขึ้นไป มีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตนเองได (รอยละ 90)
4. เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป (รอยละ 90)
5. รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50)
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกชวงวัย
2. สงเสริมและพัฒนาครอบครัวใหมีความอบอุน
3. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑคุณภาพทาง
การศึกษาของทองถิ่นและระดับชาติ
5. เสริมสรางความมีศีลธรรมและการใชศีลธรรมเปนพื้นฐานในการดํารงอยูในชุมชนและสังคมของ
เด็กและเยาวชนในทุกระดับ
6. สงเสริมและพัฒนาทักษะดานแรงงานและการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
7. สงเสริมการสรางอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณและการจัดการแบบครบวงจร
ของกลุมอาชีพและกลุมวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ทางการแพทย
9. สงเสริมและพัฒนามาตรการปองกันและแกไขปญหาคุณภาพชีวิต
10. สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมูบานสันติสุข 9 ดี (เปนคนดี มีปญญา รายได
สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดลอมสมบูร ณ สังคมอบอุน หลุดพนอาชญากรรม กองทุนพึ่งพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง)
11. สรางและเสริมสรางความเขมแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สูการปฏิบัติในระดับ
หมูบาน/ชุมชน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๕๗ ~

2.2.3.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากร
ธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม"
วัถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาแหลงน้ําและคุณภาพของน้ํา ควบคูการเสริมสรางความรูในเรื่องน้ําและการบริหาร
จัดการน้ํา
2. เพื่อฟนฟู อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบมีสวนรวมของประชาชนอยางยั่งยืน
3. เพื่อจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอยางเปนระบบโดยการมีสวนรวมของประชาชน
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
๑. จํานวนแหลงน้ําของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอสําหรับการใชประโยชน (แหง)
2. จํานวนพื้นที่ประสบปญหาภัยแลง น้ําาทวม และภัยธรรมชาติตางๆ ไดรับการแกไขปญหา (แหง)
3. รอยละของพื้นที่ปาไมเพิ่มขึ้น
4. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคใหเพียงพอ ควบคูกับการเสริมสราง
ความรูในเรื่องน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
2. สงเสริม อนุรักษ และฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยเนนการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและชาญฉลาด
3. สงเสริมใหเกิดชุมชนตนแบบในการบริหารจัดการและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
4. สงเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนหนาที่
ของพลเมืองคนบุรีรัมย
5. สงเสริมใหเกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเนนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ
6. สงเสริมใหเกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพื้นที่ตั้งแตตนทางถึงปลายทาง
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
7. สงเสริมใหเกิดชุมชนหรือองคกรตนแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร
2.2.3.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ “บุรีรัมยสงบสุข”
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสังคมสงบสุขและอบอุน
2. เพื่อใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เพื่อสงเสริมปองกันแกไขปญหายาเสพติด

ตอเนื่อง

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูเสพ/ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูและไดรับการติดตามดูแลอยาง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๕๘ ~

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน/ชุมชน และการ
เพิ่มจํา นวนบุคลากรดานการรักษาความสงบเรียบรอยใหเพียงพอตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
หมูบาน
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
อยางยั่งยืน
3. ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ และไดรับการติดตามดูแลชวยเหลือ
ภายหลังจาการบําบัดฟนฟู
4. เสริ มสร างความมั่ นคงของสถาบั นหลั กของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยการสรางความเปนธรรมและความสมานฉันทของประชาชนภายในจังหวัด
5. ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาเยาวชนทั้ง ในสถานศึก ษาและเยาวชนนอกสถานศึก ษาที่ อ าจเขา ไป
เกี่ยวของกับปญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด
6 เสริ ม สร า งกระบวนการมี ส ว นร ว มของภาคประชาชนและท อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การ การ
ตรวจสอบ และการเฝาระวังการทุจริตคอรรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ
ชอบ
7. เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันดานความมั่นคงภายในจังหวัด
8. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ ของหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนหมูบาน
มั่นคงและสงบสุข
9. พัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
10. พัฒนาระบบเครือขายขาวภาคประชาชน
11. สรางจิตสํานึกใหกับผูประกอบการที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอบังคับอยางเครงครัด
12. รณรงคและสงเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานตางดาวในสถานประกอบการและใน
ชุมชน เพื่อจัดระบบปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
13. รณรงคการเฝ าระวั งและป องกัน อุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย โดยการมีสว นรวมของ
ประชาชนและเครือขายของประชาสังคม
จังหวัดบุรีรัมยกําหนดตําแหนงทางการพัฒนา 4 ดาน ดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”
2. สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยไดมาตรฐานสากล
3. สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม
4. สงเสริมการคาชายแดนเพื่อการคาและการลงทุน

@@@@@@@@@@@@@@@@

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๕๙ ~

ความลองและตอบสนองตอแนวทางการพัฒนาประเทศของ
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ.2561 -2565

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560 – 2579)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564)

แผนพัฒนากลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
(พ.ศ.2561-2565)

แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย
(พ.ศ.2561 – 2565)

ยุทธศาสตรหลัก
1. ดานความมั่นคง
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
6 .ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
๒. การสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม
๓. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพือ่ การพัฒนาอยางยั่งยืน
๕. การเสริมสรางความมัน่ คงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
๖. การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
๗. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. ความรวมมือระหวางประเทศเพือ่ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
2. แกปญ
 หาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมรี ายไดนอ ย เพื่อลดความเลื่อมล้ําทางสังคม
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชือ่ มโยงพื้นทีเ่ ศรษฐกิจหลักภาค
กลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหมๆ ของเมือง
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพือ่ นบานในการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ
เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรม
ขอม และการคาชายแดน
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพือ่ สนับสนุนการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและ
ผลิตภัณฑไหม
3. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
เปาหมายการพัฒนา : ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก
เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเขมแข็ง
1. ดานเศรษฐกิจ “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม กีฬามาตรฐานโลก
และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย”
2. ดานสังคมและคุณภาพชีวิต “คนบุรีรมั ยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพืน้ ฐาน
ความพอเพียง”
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม “ทรัพยากรธรรมชาติสรางสรรคชีวิตและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม”
4. ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ัมย่น
สงบสุ
ข”
แผนพัฒนาท“บุอรีรงถิ
(พ.ศ.2561-2565)

~ ๖๐ ~

ตําแหน่งการพ ัฒนา
จ ังหว ัดบุรรี ัมย์

สังคมและคุณภาพชีวติ

สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑไหม





เศรษฐกิจ

าชายแดน
สงเสริมการค
เพื่อการคาและการลงทุน
(ชองสายตะกู)

พัฒนาศักยภาพเปน “ศูนยกลาง
การทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก”
จ ังหว ัดบุรรี ัมย์
“ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง
สังคมเขมแข็ง”

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม


สงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
และอาหารปลอดภัยได
มาตรฐานสากล

ความมัน่ คงและความสงบ
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๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย
วิสัยทัศน(Vision)
วิสัยทัศน(Vision)
“บุรีรัมยเมืองแหงกีฬา ทรัพยากรทองเที่ยวล้ําคา พัฒ นาเกษตรกรรมยั่งยืน สูพื้น ฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ (Mission)
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีคุณธรรม
มีความสุขและสุขภาวะที่ดี
๒. การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมขอม และสงเสริมกีฬาสูมาตรฐานโลก
3. การสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร
4. การพั ฒ นาศั ก ยภาพการผลิ ต สิ น ค า เกษตรไปสู ม าตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย แ ละอาหาร
ปลอดภัย
5.การประสานและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
6.การสงเสริ มและพั ฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูความ
ยั่งยืน
7.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศอยางยั่งยืน
8.การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
9.การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
10.การสงเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑจากไหมและผลิตภัณฑชุมชน
ยุทธศาสตรที่ ๑ เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
เปาประสงค
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็ง พึ่งพาตนเองได
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบรอย
3. เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่งถึง
6. สงเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหมีความยั่งยืน
7. สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง
กลยุทธ
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน
2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. สรางคานิยม จิตสํานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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4. สงเสริมและบูรณาการดานการศึกษาแบบองครวม
5. สงเสริมการใชวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมและแกไขปญหาดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่
สมบูรณอยางยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
8. สงเสริมการแกปญหาครัวเรือนยากจน
9. สงเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
10. สงเสริมและพัฒนาผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)
11. เสริมสรางความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
12. สงเสริมและสนับสนุนดานการปองกันปราบปราม ฟนฟู และแกไขปญหายาเสพติด ปญหา
อาชญากรรม
13. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอยางเปนระบบ
15. อนุรักษ ฟนฟู ระบบนิเวศ พื้นที่ปาไม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
16. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปญญาทองถิ่น
17. เสริมสรางความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
เปาประสงค
1.ศูนยกลางการทองเที่ยวอารยธรรมขอม
2.ยกระดับการพัฒนาการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
3.สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน
4.เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5.อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
6.สงเสริมความเปนเลิศทางการกีฬาสูกีฬามาตรฐานโลก
กลยุทธ
1.สงเสริมใหเมืองบุรีรัมยเปนเมืองที่มีความเปนอัตลักษณ
2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการเชื่อมโยงดานการทองเที่ยว
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการทองเที่ยว
4.พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว
5.สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเที่ยว
6.อนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมปญญาทองถิ่นเพื่อการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
7.สงเสริมและบูรณาการในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุล
ทางธรรมชาติอยางยั่งยืนและเพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
๘.สงเสริมและประสาน สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่น ๆ เพื่อการคา
การลงทุนและการทองเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ
9.สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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10.สงเสริมเยาชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการพัฒนาอาชีพ
11.สงเสริมกีฬาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
เปาประสงค
1.สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง
2.ผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
3.ศูนยกลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใตพื้นฐานของการผลิตสินคาดานการเกษตรและอาหารปลอดภัย
4.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
กลยุทธ
1.พัฒนาและสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย อินทรียชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย
2.สงเสริมการลงทุนและปจจัยเอื้อใหเกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ
3.เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4.สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร
5.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
6.สงเสริมและสนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
7.ยกระดับสินคาเกษตรใหเขาสูระบบมาตรฐานเพื่อกาวสูตลาดโลก
8.พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและมีความสะดวกในดานการเกษตรอยาง
ทั่วถึง
9.สงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
10.สงเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑไหมแบบครบวงจร
11.สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
12.สงเสริมและพัฒนาดานการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
เปาประสงค
1.บุคลากรในองคกรมีขีดสมรรถนะสูง
2.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงาน
3.องคกรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
กลยุทธ
1.พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สงเสริมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.สรางความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอสังคม
3.ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ
4.สงเสริมใหองคกรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
5.สงเสริมใหองคกรตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ
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ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
2.1 วิสัยทัศ น (Vison)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ
ในอุ ด มคติ ซึ่ งเป น จุ ดมุ ง หมายความคาดหวั งที่ต องการใหเ กิดขึ้น ในอนาคตขางหน าซึ่งจะสามารถสะทอ น
ถึงสภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ เมืองไผนาอยูมุงสูการพัฒนาที่สมดุล บนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน ทอระบายน้ําใหเปนไดมาตรฐานมีความสะดวก
และปลอดภัย
1.2 กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 ใหความชวยเหลือสงเคราะหผูที่ควรไดรับการชวยเหลือ
2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นัน ทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 การปรับปรุงพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งดานการปรับปรุงอาคารสถาน
คุณภาพมาตรฐานดานการศึกษา
3.2 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น
3.3 สงเสริมกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวในทองถิ่น
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพและรายไดแกประชาชน
4.2 เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน แนวทางการ
พัฒนา
๕.๑ การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนเพื่อการปรองดองสมานฉันท
๕.2 การรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตลอดจนความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
๕.๓ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และพัสดุในการปฏิบัติงาน
๕.๔ การพัฒนาบุคลากร
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาดังนี้
๖.๑ การสร า งจิ ต สํ า นึ ก และตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
๖.๒ การสงเสริมพัฒนาพลังงานทดแทน
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2.2 เปาประสงค
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
3. สงเสริมการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
4. สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข็มแข็งของชุมชน
6. การจัดดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. มีระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานและเพียงพอ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
3. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝงใหมีคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
4. เพื่อใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
5. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่ยั่งยืน
6. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีความรมรื่น สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย
๒.๓ ตัวชี้วัด
1. รอยละของโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลที่ไดมาตรฐาน
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรอยละ ๑๐
3. ระดับความสําเร็จของคุณภาพการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได สามารถพึ่งพาตัวเองได รอยละ 80
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยใยชีวิตและทรัพยสิน
6. ร อ ยละของจํ า นวนพื้ น ที่ ป ระสบป ญ หาภั ย แล ง อุ ท กภั ย และภัย ธรรมชาติ ไ ด รั บ การ
แกปญหา
7. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการ
๒.๔ คาเปาหมาย
๑) ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐาน
- คาเปาหมาย จํานวน
โครงการ
๒) คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนที่ดีขึ้น และคงไวซึ่งวัฒนธรรมอันดี
- คาเปาหมาย จํานวน
โครงการ
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
- คาเปาหมาย จํานวน
โครงการ
๔) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
- คาเปาหมาย จํานวน
โครงการ
๕) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
- คาเปาหมาย จํานวน
โครงการ
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๒.๖ กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร
กลยุทธที่ 3 พัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา สาธารณสุข
กลยุทธที่ 5 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูยากไร และ
ผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 6 สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน.
กลยุทธที่ 7 สงเสริมและพัฒนากลุมองคกรประชาชนใหมีความเขมแข็ง
กลยุทธที่ 8 ปองกัน บําบัด ฟนฟู ติดตามและชวยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด
กลยุทธที่ 9 สนับสนุนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 10สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น และสรางเครือขาย
ประชาธิปไตย
กลยุทธที่ 11 พัฒนาและสงเสริมดานการเกษตร ดานการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 12 อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 13 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญ
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 14 สงเสริมใหประชาชนนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชิวิต
กลยุทธที่ 15 พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานตางๆ เพื่อใหบริการประชาชน
อยางทั่วถึง
กลยุทธที่ 16 สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการปฎิบัติงานในดานตางๆ ของ
อปท.ภายใตหลักธรรมาภิบาล
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดบุรีรัมย เพื่อตอบสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชน
ขับเคลื่อนนโยบายผูบริหาร ในการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานอุตสากรรมและการโยธา
- แผนงานการบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอยูดีมีสุข
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานงบกลาง
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ประเพณีทองถิ่น

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
- แผนงานการบริหารงานทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหวยสําราญมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

เปาประสงค
ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
กลยุทธ

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น
ผลการลงพื้นที่ประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลสรุปไดดังนี้
๑. จุดแข็งของหมูบาน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมูบาน)
ดานเศรษฐกิจ
๑. สภาพพื้ นที่ในหมูบา นมีความเหมาะสมในการพัฒ นาอาชีพทางดานเกษตรกรรมผสมผสาน
ระหวางวิทยาการสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น
๒.ประชาชนมี ค วามสนใจเกี่ย วกับ การประกอบอาชีพเสริ มมากขึ้น เพื่อการเพิ่ม รายไดใ หแ ก
ครอบครัว
ดานสังคม
๑.ประชาชนในหมูบานเริ่มมีความตองการพัฒนาตนเองในดานการศึกษามากขึ้น
๒. ภาวะปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปจจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรจึงทําใหมีลักษณะเปนสังคมชนบทเพิ่มขึ้น
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบานมีความตองการที่จะพัฒนาหมูบานและตระหนักตอปญหา
ทางสังคม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.หมูบานยังมีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาเชิงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.พื้นที่ภายในหมูบานมีความเพียงพอตอการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในชุมชน
ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
๑.หมูบานเปนสังคมชนบท มีสวนมุงเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อการสรางความ
มั่นคง และความเรียบรอยภายในหมูบาน
๒.สภาพป ญ หาทางสั ง คมป จ จุ บั น ทํ า ให ป ระชาชนเริ่ ม มุ ง เน น และสนั บ สนุ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยภายในหมูบาน
ดานการบริหารจัดการ
๑.หมูบานเปนสังคมเกษตรกรรมเปนพื้นฐานที่สงผลมีการบริหารจัดการชุมชนในรูปแบบที่เรียบ
งายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมเปนหลัก
๒.การพัฒนาหมูบานในปจจุบัน ประชาชนในชุมชนเริ่มใหความสนใจในการบริหารจัดการชุมชน
มากขึ้น
2. จุดออนของหมูบาน(ปญหา/อุปสรรค)
ดานเศรษฐกิจ
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมเปนหลัก (ทํานา) ไมมีการสงเสริมอาชีพในดาน
อื่นๆ แนวการการบริหารจัดกลุมอาชีพขาดการดําเนินการอยางตอเนื่อง ทําใหครัวเรือนในหมูบานมีรายไดเฉลี่ยใน
ระดับต่ํากวาสภาพการครองชีพในภาวะปจจุบัน
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ทางสังคม

ดานสังคม
๑. ระดับการศึกษาของประชาชนสวนมากยังอยูในระดับต่ํา
๒. ครอบครัวขาดความอบอุนอันเนื่องมาจากการโยกยายถิ่นฐานเพื่อการทํามาหากินในสังคมเมือง
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบาน ยังขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาหมูบาน และปญหา
๔.ความหลากหลายของการใชความรุนแรง สงผลกระทบตอหมูบานมากขึ้นเรื่อยๆ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.ประชาชนขาดการเอาใจใสในปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๒.สภาพหมูบานมีความเปนอยูแออัดกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในหมูบาน
ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
๑. ประชาชนไมใสใจตอการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน
๒.หมูบานยังไมมีมาตรการในดานความมั่นคง และความสงบเรียบรอย

ดานการบริหารจัดการ
1.การบริหารจัดการในชุมชนขาดการประสานงานการวางแผนเนื่องจากการขาดความรูความ
เขาใจในการบริหารจัดการชุมชน
2.หมูบานเปนสังคมเกษตรกรรม แนวทางการบริหารจัดการชุมชน ยังไมสามารถปรับเปลี่ยนให
สอดคลองการสภาพสังคมในปจจุบัน
๒.จุดแข็งของหมูบาน (ศักยภาพ = ความสามารถของหมูบาน)
ดานเศรษฐกิจ
๑. สภาพพื้ นที่ในหมูบา นมีความเหมาะสมในการพัฒ นาอาชีพทางดานเกษตรกรรมผสมผสาน
ระหวางวิทยาการสมัยใหมกับภูมิปญญาทองถิ่น
๒.ประชาชนมี ค วามสนใจเกี่ย วกับ การประกอบอาชีพเสริ มมากขึ้น เพื่อการเพิ่ม รายไดใ หแ ก
ครอบครัว
ดานสังคม
๑.ประชาชนในหมูบานเริ่มมีความตองการพัฒนาตนเองในดานการศึกษามากขึ้น
๒. ภาวะปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศปจจุบันทําประชาชนเริ่มหันมาประกอบอาชีพทางการ
เกษตรจึงทําใหมีลักษณะเปนสังคมชนบทเพิ่มขึ้น
๓.ประชาชนและเยาวชนในหมูบานมีความตองการที่จะพัฒนาหมูบานและตระหนักตอปญหา
ทางสังคม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑.หมูบานยังมีความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรธรรมชาติ โดยมุงเนนการพัฒนาเชิงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๒.พื้นที่ภายในหมูบานมีความเพียงพอตอการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในชุมชน
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ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
๑.หมูบานเปนสังคมชนบท มีสวนมุงเนนการสรางความเขมแข็งของชุมชน เพื่อการสรางความ
มั่นคง และความเรียบรอยภายในหมูบาน
๒.สภาพป ญ หาทางสั ง คมป จ จุ บั น ทํ า ให ป ระชาชนเริ่ ม มุ ง เน น และสนั บ สนุ น การรั ก ษาความ
ปลอดภัยภายในหมูบาน
ดานการบริหารจัดการ
๑.หมู บ า นเป น สั ง คมเกษตรกรรมเป น พื้ น ฐานที่ ส ง ผลมี ก ารบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนในรู ป แบบ
ที่เรียบงายเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมเปนหลัก
๒. การพัฒนาหมูบานในปจจุบัน ประชาชนในชุมชนเริ่มใหความสนใจในการบริหารจัดการชุมชน
มากขึ้น
3. ทิศทางการพัฒนาหมูบานในอนาคต (วิเคราะหจากความรู ความสามารถ หรือสิ่งที่มีอยูของหมูบาน
เพื่อกําหนดสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เชนการพัฒนาเปนหมูบานทองเที่ยว/หมูบานมีรายไดเพิ่มขึ้น /
หมูบานมีความสงบเรียบรอยปลอดจากสิ่งเสพติด เปนตน)
๑ .เนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในหมูบาน เพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับการใหบริการ
ประชาชนภายในหมูบาน
๒. เนนการพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงลักษณะสังคมสมานฉันท มีความเอื้ออาทรตอกันและ
กันของประชาชนภายในหมูบาน
๓. เนนการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน เพื่อสรางความมั่นคงและความเรียบรอยใน
สังคม
๔. เนนการพัฒนาเชิงอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงพัฒนาสังคมเกษตรกรรมแบบ
พอเพียงภายในหมูบาน

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ ๗๑ ~
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ นั้น ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณของ
พื้นที่เปาหมาย/
ปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- แหลงน้ําและน้ําประปา - ในเขตตําบลเมืองไผ
ในการอุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและน้าํ ประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไมพอเพียงและ
ยังไมไดมาตรฐาน
๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
- ไฟฟา
สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ํายังไมเพียงพอ เกิดการ
อุดตัน และน้ําทวมขัง

- ทางและที่สาธารณะใน
เขตตําบลเมืองไผ

- ราง/ทอระบายน้ํา

- พื้นที่ในเขตตําบลเมือง
ไผ

๔) ประชาชนตองการเสนทางใน - เสนทางคมนาคม
การสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและ
อบต. ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการไดก็
ตอเมื่อตองเปนที่สาธารณะ
5) ประชาชนในพื้นที่ปวยเปนโรค
เรื้อรังแนวโนมที่เพิม่ ขึ้น เชน
เบาหวาน ความดัน
6) ประชาชนในพื้นที่บางรายเปนผู - ที่อยูอาศัย
ยากไร มีที่อยูอาศัยไมมั่นคง
แข็งแรง

- เสนทางคมนาคมที่เปน
สาธารณะและประชาชน
มีความตองการให
ดําเนินการ

7) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค- - การอุปโภค-บริโภค
บริโภคน้าํ ที่ยังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชน จากน้ําฝน น้ําที่
ไมไดคณ
ุ ภาพ มีตะกอน

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต

- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใชอยาง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
ทวมขัง
- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูป วย
- ประชาชนในพื้นที่ที่
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องที่อยูอาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมที่อยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง
- ประชาชนในเขตตําบล - ประชาชนบริโภคน้ําที่
เมืองไผ
สะอาดถูกสุขลักษณะ
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สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและปริมาณของ
พื้นที่เปาหมาย/
ปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
8) มีการทําลายทรัพยสินของ
- การรักษาความปลอดภัย - ประชาชนและสวน
ประชาชนและราชการ
ในชีวิตและทรัพยสินของ ราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน ประชาชน
ชุมชน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การติดตั้ง
กลองวงจรปด การให
ผูนํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท
9) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต - ประชาชนในเขตตําบล - ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ประเพณี และภูมิปญ
 หาทองถิ่นถูก ประเพณีและภูมิปญ
 ญา
เมืองไผ
ปราชญชาวบานใน
ลืมเลือนไปมาก
ทองถิ่น ถูกลืมเลือนไป
โอกาสตางๆ เพื่อเปน
มาก
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
ไมถูกลืมและคงอยูสืบไป
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร

ดาน

1

ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน

ดานเศรษฐกิจ

2

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมอยูดี
มีสุข

ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานการดําเนินการอื่น

3

4
5
6

รวม

การพัฒนาการศึกษา
การกีฬา นันทนาการ
และสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองและ
พัฒนาศักยภาพชุมชน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

6 ยุทธศาสตร

แผนงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานอุตสากรรมและการโยธา/ กองชาง/สํานักปลัด
แผนงานเคหะและชุมชน/แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน/
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบ
สํานักปลัด
ภายใน
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แผนงานสังคมสงเคราะห
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
แผนงานงบกลาง

กองสวัสดิการสังคม
สํานักปลัด/ กองคลัง/
กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษาฯ

ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการศึกษา/แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร/แผนงานสราง กองการเกษตร/
ความเขมแข็งของชุมชน
กองสวัสดิการสังคม
แผนงานสาธารณสุข
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
สํานักปลัด/กองคลัง
แผนงานสาธารณสุข/แผนงานการ กองสาธารณสุขและ
รักษาความสงบภายใน
สิ่งแวดลอม/สํานัก
ปลัด
แผนงานการเกษตร
กองการเกษตร

ดานบริหารทั่วไป
ดานบริหารทั่วไป
ดานบริการชุมชนและ
สังคม
ดานการเศรษฐกิจ

๔ ดาน

หนวยงาน
สนับสนุน

๑๑ แผนงาน

7 สํานัก/กอง
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องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ที่

ยุทธศาสตร
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสากรรมและโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ป 2561
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
37
4

3,100,300
299,800

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
20
1

2,671,700
100,000

72
47
1

12,785,000
7,245,000
100,000

1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยูดีมีสุข

62
30
1

13,805,000
4,370,000
100,000

1

450,000

ป 2565
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
39
22
1

8,370,000
3,270,000
100,000

รวม 5 ป
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
230
104
3

40,732,000
15,284,800
300,000

1

450,000

41

3,400,100

21

2,771,700

120

20,130,000

94

18,725,000

62

11,740,000

338

56,766,800

2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห

4

60,000

4

60,000

4

60,000

4

60,000

4

60,000

20

300,000

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2

25,000

2

25,000

2

25,000

2

25,000

2

25,000

10

125,000

2.3 แผนงานสาธารณสุข

16

760,000

16

860,000

16

860,000

16

860,000

16

860,000

80

4,200,000

2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

5

230,000

7

390,000

7

390,000

7

390,000

7

390,000

33

1,790,000

2.5 แผนงานงบกลาง

5

9,509,400

5

10,071,000

5

10,215,000

5

11,194,200

5

11,755,800

25

52,745,400

32

10,584,400

34

11,406,000

34

11,550,000

34

12,529,200

34

13,090,800

168

59,160,400

14

4,974,200

16

5,640,000

16

5,640,000

16

5,640,000

15

5,540,000

77

27,434,200

17

920,000

17

920,000

17

920,000

17

920,000

17

920,000

85

4,600,000

31

5,894,200

33

6,560,000

33

6,560,000

33

6,560,000

32

6,460,000

162

32,034,200

รวม
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา
นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
รวม
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ป 2561
จํานวน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ
จํานวน
งบประมาณ

ป 2565
จํานวน
งบประมาณ

รวม 5 ป
จํานวน
งบประมาณ

ยุทธศาสตร
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

โครงการ

(บาท)

4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
4.2 แผนงานการเกษตร
รวม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
และพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานสาธารณสุข
รวม
6.ยุทธศาสตรสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธารณสุข

4
3
7

75,000
60,000
135,000

1
4
5

30,000
80,000
110,000

5
4
9

150,000
80,000
230,000

5
4
9

150,000
80,000
230,000

5
2
7

150,000
40,000
190,000

20
17
37

555,000
340,000
895,000

10
1
11

770,000
20,000
790,000

12
1
13

2,133,000
20,000
2,153,000

13
1
14

2,463,000
20,000
2,483,000

12
1
13

1,163,000
20,000
1,183,000

12
1
13

1,163,000
20,000
1,183,000

59
5
64

7,692,000
100,000
7,792,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

1

100,000

5

500,000

2

60,000

2

60,000

3

110,000

3

110,000

3

110,000

13

450,000

1
4
126

156,000
316,000
21,119,700

160,000
23,160,700

2
6
216

300,000
510,000
41,463,000

2
6
189

300,000
510,000
39,737,200

2
6
154

300,000
510,000
33,173,800

7
25
794

1,056,000
2,006,000
158,654,400

6.2 แผนงานการเกษตร
6.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม
รวมทั้งสิ้น

3
109
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสากรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 1
จากบานกำนัน – บานนายสิงห
จริตรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 1 บานเมืองไผ
จากสามแยกสระหนองตาคง
ถึงบานนางรวย นิเรียงรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 1 บานเมืองไผ
จาก ร.พ.ส.ต.เมืองไผ ถึงบาน
นายบุญยัง กระแสอินทร
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 1 บานเมืองไผ
ชุมชนหลังโรงเรียน จากบาน
นายสมโภชน ขวัญศิวิไลย ถึง
ถนนลาดยางสายกระสัง ถึง
เมืองโพธิ์

2

3

4

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร
ยาว 77 เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

400,000

-

-

ปริมาตร ถนน
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
คสล.
ไดมาตรฐานไวใชใน
ที่ไดรับการกอสราง สภาพดี

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

400,000

-

-

ปริมาตร ถนน
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
คสล.
ไดมาตรฐานไวใชใน
ที่ไดรับการกอสราง สภาพดี

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
250 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

ปริมาตร ถนน
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
คสล.
ไดมาตรฐานไวใชใน
ที่ไดรับการกอสราง สภาพดี

กองชาง

วัตถุประสงค

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
149,600

-

~ 75 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตร ถนน
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
คสล.
ไดมาตรฐานไวใชใน
ที่ไดรับการกอสราง สภาพดี

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน หมู - เพื่อใหชมุ ชนมีถนน

กวาง 3.50 เมตร ยาว 15
เมตร
หนา 0.15 เมตร

6 โครงการขยายถนน คสล. หมู ที่ 1

ขยาย คสล.จากเดิม กวาง
2.50 เมตร ใหเปน 3.50
เมตร ขยายขางละ 50
เซนติเมตร
ยาว 170 เมตร
-ชวงที่ 1 จากสามแยกบาน
นางสมโภชน นุแรมรัมย –
หมูที่ 3 บานบุตาแพง
กวาง 4 เมตร ยาว 500
เมตร หนา 0.15 เมตร

ที่ 1 หนาบานนายแสงจันทร เกิมรัมย

บานเมืองไผ คุมบานบัลลังค จากบาน
นายแสงจันทร เกิมรัมย ถึงบานนาง
นาน ตรีวเิ ศษ

คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขนึ้

- เพื่อใหชมุ ชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขนึ้

7 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน หมู - เพื่อใหชมุ ชนมีถนน
ที่ 1 บานเมืองไผ

คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขนึ้

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
30,000

-

-

90,000

-

-

-

-

-

400,000

-

-ชวงที่ 2 จากสามแยก –
สะพานคอนเวิรดคลองหวย
ตาลวก
กวาง 4 เมตร ยาว 500
เมตร
หนา 0.15 เมตร

~ 76 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตร ถนน
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
คสล.
ไดมาตรฐานไวใชใน
ที่ไดรบั การกอสราง สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒๕๖๑
(บาท)
98,300

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

กวาง 5 เมตร ยาว
57 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

140,000

-

-

กวาง 5 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

250,000

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

8

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายใน หมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร ระยะที่ 1 จากลานกีฬา
หมู 2 – นายเกตุ จริตรัมย

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 5 เมตร ยาว
37 เมตร หนา
0.15 เมตร

9

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายใน หมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร ระยะที่ 1 จากลานกีฬา
หมู 2 – นายเกตุ จริตรัมย

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

10

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร จากหนาวัดโนนเมืองไผ
ถึง ถนนกระสัง-เมืองโพธิ์

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

~ 77 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

กวาง 4 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

-

200,000

กวาง 4.00 เมตร
ยาว200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

200,000

200,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

11

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร จากบานนายบุญสง
วิกะรัมย ถึงศาลาประชาคม
หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร จากบานนายทองคำ ถึง
หวยไผ
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในหมูที่ 2 บานเมืองไผ
ถาวร จากบานนางบุญเชื้อ
นิคงรัมย ถึงบานนายบรรจง
เพชรเลิศ

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 3 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น
- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

12

13

~ 78 ~

๒๕๖๔
(บาท)
150,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
147,400

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

กวาง 4 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
400 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

400,000

400,000

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

300,000

300,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากบานนางชนาภรณ แกว
ลออ ถึงบานนายประเสริฐ
กิรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากบานนายเอกลักษณ ถึง
สระประปาหมู 1
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากสามแยกบานนายเสงียม
ถึงบานนางกาหลง
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากบานนายปวก ถึงบานนาง
ออนสี

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 5 เมตร ยาว
60 เมตร หนา
0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

15

16

17

~ 79 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
18

19

20

21

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 400 เมตร หนา
ภายในบานบุตาแพง หมูที่ 3
จากบานนายยุง ถึงบานนายลอม การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
อะโรคา
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 4 เมตร ยาว
ภายในบานกลัน หมูที่ 4 ระยะ ถนน คสล. ไวใชใน 35 เมตร หนา
ที่ 2 จากบานนายสุทธิพงษ เกิด การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
พระ ถึงสวนนางละออง กุลรัมย
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 3 เมตร ยาว
ภายในบานกลัน หมูที่ 4 ระยะ ถนน คสล. ไวใชใน 15 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
ที่ 1 จากบานนางกิม จริตรัมย
ถึงบานนางเฉลี่ยว สุขแสวง
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ภายในบานกลัน หมูที่ 4 ระยะ ถนน คสล. ไวใชใน 60 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
ที่ 3 จากบานนายบุญใส
นุกิจรัมย ถึงบานนายประจวบ
อาจทวีกุล

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

75,200

-

-

-

-

23,000

-

-

-

-

147,400

-

-

~ 80 ~

๒๕๖๔
(บาท)
500,000

๒๕๖๕
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

22

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานกลัน หมูที่ 4 จาก
สามแยกโรงเรียน ถึงสามแยก
ปาชา

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

23

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานกลัน หมูที่ 4 จาก
บานนายเหลี่ยม ขอเปนไทย
ถึงบานนายเริก รอบแควน
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
ระยะที่ 2 จากบานนายสุทธิพร
โกยรัมย ถึงบานเอี่ยม เชิดสุข
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
ระยะที่ 2 จากบานนายสุทธิพร
โกยรัมย ถึงบานเอี่ยม เชิดสุข

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

24

25

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 5 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 0.50 เมตร
ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
(ขยายถนน)
กวาง 5 เมตร ยาว
37 เมตร หนา
0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว
60 เมตร หนา
0.15 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
200,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

-

-

-

50,000

-

98,300

-

-

-

-

-

147,400

-

-

-

~ 81 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

26

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากศาลปูตาหลวงอุดม ถึงบาน
นายประดิษฐ นัดกลา
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากบานนายอรุณ พานรัมย ถึง
บานนางไฉไล ลังกา
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากประปาบานอโณทัย ถึง
ถนนลาดยางเมืองไผ หมูที่ 2
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานอโณทัย หมูที่ 5
จากสามแยกสะพานบาน
อโณทัย ถึงสะพานเมืองไผ

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 5 เมตร
ยาว 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

27

28

29

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

กวาง 4 เมตร ยาว
108 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

200,000

-

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

250000

250000

-

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว
120 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

150,000

150,000

-

~ 82 ~

๒๕๖๕
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

30

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 ระยะ
ที่ 2 จากบานนายเขียร สุโขรัมย
ถึงนายวิโรจน การเพียร
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก
บานนายเชิด นิทะรัมย ถึงบาน
นางโพน การเพียร
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูท ี่ 6 ระยะ
ที่ 2 จากบานนายเขียร สุโขรัมย
ถึงนายวิโรจน การเพียร
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก
บานนายเชียร สุโขรัมย ถึงบาน
นายวิโรจน การเพียร

31

32

33

๒๕๖๑
(บาท)
98,600

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 3 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 67 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

97,000

-

-

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 6 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 50 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

147,500

-

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 120 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 6 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 31 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

~ 83 ~

300,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
34

35

36

37

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก ถนน คสล. ไวใชใน 300 เมตร หนา
บานนางเหลี่ยน พันธเข็มทอง ถึง การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
ทางแยกบานสกวน ถึงบานสวาย
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 3 เมตร ยาว
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก ถนน คสล. ไวใชใน 100 เมตร หนา
บานนายสำเนียง จูเซียน ถึงบาน การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
นางเอิม นิราศโศรก
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก
บานนางยัน สมพร ถึงบานนาง
บุญเยี่ยม ดีมั่น
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานคันรุง หมูที่ 6 จาก
บานนายจำป ภาคพรหม ถึงบาน
นายสมชัย วาทิรอยรัมย

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
250,000 250,000

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

150,000

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 3 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 70 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

100,000

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 120 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

-

-

~ 84 ~

250,000

๒๕๖๕
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

38

โครงการปรับพื้นผิวทางจราจร
หมูที่ 6 จากบานผูใหญบานนาย
สนั่น จอมมะเริง – บานนางจัน
แดง กลาวิเศษ
โครงการปรับพื้นผิวทางจราจร
หมูที่ 6 จากบานนายกาย อะพร
รัมย – บานนายเซียมเล็ง แซโคว

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนน คสล. ไวใชใน
การคมนาคมไดดีขึ้น

โครงการปรับพื้นผิวทางจราจร
หมูที่ 6 จากบานนางวิชิต
นิทะรัมย – บานนางอารีจิต
เรืองรัมย
โครงการปรับพื้นผิวทางจราจร
หมูที่ 6 จากศาลากลางหมูบาน
– บานนางสงวน นุกาจรัมย

39

40

41

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 5 เมตร ยาว
250 เมตร

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

๒๕๖๕
(บาท)
100,000

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 200 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น

-

-

100,000

100,000

100,000

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 400 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น

-

-

150,000

150,000

150,000

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 350 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น

-

-

130,000

130,000
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130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
42 โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน - เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 2.50 เมตร
99,700
บานสวายสอ หมูที่ 7
ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 74 เมตร หนา
-ระยะที่1 จากบานนายเชียร สุข การคมนาคมไดดี
0.15 เมตร
ผดุง ถึงที่นานางมัน อนันตรมั ย
ขึ้น
กวาง 2.50 เมตร
49,000
-ระยะที่ 2 จากบานนายเชียร
ยาว 37 เมตร หนา
สุขผดุง ถึงที่นานางมัน อนันตรัมย
0.15 เมตร
43

44

45

โครงการขยายถนน คสล.ภายใน
บานสวายสอ หมูที่ 7 จากสี่แยก
บานสวายสอ ถึงบานโคกขมิ้น

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนน คสล. ไวใชใน
การคมนาคมไดดี
ขึ้น
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน - เพื่อใหชุมชนมี
บานสวายสอ หมูที่ 7 จากบาน
ถนน คสล. ไวใชใน
นางเชย วากิรัมย ถึงสระหนอง
การคมนาคมไดดี
โบสถ
ขึ้น
โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน - เพื่อใหชุมชนมี
ถนน คสล. ไวใชใน
บานสวายสอ หมูที่ 7 จากบาน
การคมนาคมไดดี
สวายสอ ถึงหนองบอน
ขึ้น

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

กวาง 1 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

149,000

-

-

-

กวาง 3 เมตร ยาว
90 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

150,000

-

-

กวาง 6 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

-

100,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

หนวยงานรับ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผิด
ชอบหลัก
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
กองชาง
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

-

-

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

46

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
บานโคกกลวย หมูที่ 8 ระยะที่1
จากบานนางคำ พลสวัสดิ์ ถึงหนอง
บอน

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3.50 เมตร
ยาว 57 เมตร หนา
0.15 เมตร
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 88 เมตร หนา
0.15 เมตร

99,000

โครงการกอสรางถนน คสล.ภายใน
บานโคกกลวย
หมูที่ 8 จากนานางลวน บุญสุด
ถึงหนองบอน
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานตะโกเปยน หมูที่ 9 ระยะที่ 1
จากบานนายบุญเรือง นิเวกรัมย ถึง
บานโคกลวย
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานตะโกเปยน หมูที่ 9 จากบาน
นายชำนาญ นุกาศรัมย ถึงหนองตะ
เสก

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
300 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

200,000

200,000

200,000

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
62 เมตร หนา
0.15 เมตร

99,800

-

-

-

-

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
39 เมตร หนา
0.15 เมตร

98,000

-

-

-

-

47

48

49

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
150,000

~ 87 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
50

51

52

53

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 3 เมตร ยาว
ภายในบานตะโกเปยน หมูที่ 9 ถนน คสล. ไวใชใน 98 เมตร หนา
ระยะที่ 1 จากบานนายบุญเรือน การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
นิเวกรัมย ถึงบานโคกลวย

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
144,600

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

250,000

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานตะโกเปยน หมูที่ 9
จากสระนายทองหลอ นิกูลรัมย
ถึงถนนลาดยางบานหนองตาเสก
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานตะโกเปยน หมูที่ 9
จากปาชา ถึงสระทำนานายฮู

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 300 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 4 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 300 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานตะโกเปยน หมูที่ 9
ขอบสระประปาดานทิศใต

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 350 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

~ 88 ~

200,000

300,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

250,000

250,000

200,000

200,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
54

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 4 เมตร ยาว
ภายในบานสกวน หมูที่ 10
ถนน คสล. ไวใชใน 47 เมตร หนา
ระยะที่ 1 จากงบประมาณป 59 การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร
ถึงบานนายสุริยา พิริรัมย

55

โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 4 เมตร ยาว
ภายในบานสกวน หมูที่ 10 จาก ถนน คสล. ไวใชใน 50 เมตร หนา
บานสกวน ถึงบานโคกสูง
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

56

โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
ภายในบานสกวน หมูที่ 10
ถนน คสล. ไวใชใน
ระยะที่ 1 จากงบประมาณป 59 การคมนาคมไดดีขึ้น
ถึงบานนายสุริยา พิริรัมย
และระยะที่ 3 บานสกวน ถึง
บานโคกสูง

กวาง 4 เมตร ยาว
28 เมตร หนา
0.15 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
99,400

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

98,800

-

-

-

-

-

149,600

-

-

-

กวาง 4 เมตร ยาว
49 เมตร หนา
0.15 เมตร

~ 89 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
57

58

59

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง4.00 เมตร
ภายในบานสกวน หมูที่ 10 จาก ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 300 เมตร
บานนางวรรณา ประเสริฐศรี ถึง การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.15 เมตร
ศรีภูมิ
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง4.00 เมตร
ภายในบานสกวน หมูที่ 10 จาก ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 50 เมตร
บานนายบู คงควร ถึงบานจันทร การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.15 เมตร
โรเบรติ
โครงการกอสรางถนน คสล.ภาย
บานสกวน หมูที่ 10 จากบาน
สุมาลี สมพร ถึงบานนาย
วัชรินทร พิรัมย

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง4.00 เมตร
ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 300 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.15 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

-

-

200,000

200,000

200,000

-

-

200,000

200,000

200,000

~ 90 ~

๒๕๖๔
(บาท)
200,000

๒๕๖๕
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี
- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
60

61

62

63

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน - เพื่อใหชุมชนมีถนน
บานหนองโสน หมูที่ 11 ระยะที่ 1 คสล. ไวใชในการ
จากบานนายเลียบ รอบแควน ถึง
คมนาคมไดดีขึ้น
โคงลาดยางบาน กลัน
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
บานหนองโสน หมูที่ 11 จากบาน
นายเมา จะริตรัมย ถึงบานนาย
หาญ ธงทันดี
โครงการขยายถนน คสล. ภายใน
บานหนองโสน หมูที่ 11 จากบาน
นายไสว จริตรัมย ถึงบานนางกวน
อะโรคา
โครงการกอสรางทางเทาฟุตบาท
หมูที่ 11 จากบานนายไสว จริต
รัมย ถึงบานนางกวน อะโรคา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว
37 เมตร หนา
0.15 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว
77 เมตร หนา
0.15 เมตร
กวาง -3 เมตร ยาว
20 เมตร หนา
0.15 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น
- เพื่อใหชุมชนมีทาง
เทาฟุตบาท ไวใช

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

98,300

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

-

-

-

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง
ปริมาตร ทางเทา
ฟุตบาท
ที่ไดรบั การ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่ได
มาตรฐานไวใชในสภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีทางเทาฟุตบาท
ที่ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

149,600
-

-

30,000

-

-

กวาง 50 เมตร
ยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

150,000

150,000

150,000

กวาง 1 เมตร ยาว
400 เมตร

-

-

200,000

200,000

200,000

~ 91 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

64

โครงการขยายถนน คสล.
ภายในบานโคกกลาง หมูที่12
ระยะที่1 จากงบประมาณป 59
ถึงคลองหนองตาแซง

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อใหชุมชนมี
-กวาง 4 เมตร
ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 47 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.15 เมตร
-กวาง 4 เมตร
ยาว 47 เมตร
หนา 0.15 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
99,400

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

98,800

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

149,600
65

โครงการขยายถนน คสล.
ภายในบานโคกกลาง หมูที่12
สายหลังวัดเชื่อมถนนโชคกราด
ถึงบานตาเสก ตำบลกระสัง

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 6 เมตร ยาว
ถนน คสล. ไวใชใน 800 เมตร หนา
การคมนาคมไดดีขึ้น 0.15 เมตร

-

-

800.000

800.000

800.000

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

66

โครงการยกระดับคอนกรีตเกา
ภายในบานโคกกลาง หมูที่ 12
จากบานนางเลา เรือกชย ถึงบาน
นางกวย แกวละออ

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
คสล. ไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

-

-

-

200,000

200,000

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรบั การ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

กวาง - เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.15 เมตร

~ 92 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
67

68

69

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางถนน คสล.
- เพื่อใหชุมชนมี
-กวาง 6 เมตร
ภายในบานสวาย หมูที่ 13
ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 47 เมตร
ระยะที่ 1 จากบานสวาย ถึงบาน การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.15 เมตร
อโณทัย
-กวาง 5 เมตร
ยาว 86 เมตร
หนา 0.15 เมตร
โครงการกอสรางถนน คสล.
ภายในบานสวาย หมูที่ 13 จาก
บานนายเชี่ยว แจมใส ถึงบาน
นายเสนอ ชัยพูน
โครงการปรับปรุงถนน คสล.
ภายในบานสวาย หมูที่ 13 จาก
บานนายเชี่ยว แจมใส ถึงบาน
นายเสนอ ชัยพูน

- เพื่อใหชุมชนมี
แอสฟลทติกคอนก
ถนน คสล. ไวใชใน รีต กวาง 5 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น ยาว 82เมตร หนา
0.15 เมตร
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5.00 เมตร
ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 300 เมตร
การคมนาคมไดดีขึ้น หนา 0.04 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
148,300

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

209,900

98,800

-

-

-

-

-

-

150,000

150,000

150,000

~ 93 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

- ชุมชนมีถนน คสล. ที่
ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
70

71

72

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย - เพื่อใหชุมชนมี
เรียบ บานเมืองไผ หมูที่ 1 ระยะ ถนนไวใชในการ
ที่ 1 จากถนนดำหนาโรงเรียน
คมนาคมไดดีขึ้น
ถึงนานายบาดาล มานิต
ระยะที่ 4 จากสะพานหวยไผ ถึง
นานายรวม อะโรคา

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ(คลองหวยตาลวก) หมูที่ 1
จากบานเลขที่ 183 บานนายสา
ทิตย สืบตระกูลทอง – นานาย
แกน นิเรียงรัมย
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 1 จากสะพานคลอง
หวยตาลวก – หมู 8 ต.เมืองโพธิ์
อ.หวยราช จ.บุรีรัมย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-กวาง 3 เมตร
ยาว 861 เมตร
หนา 0.10 เมตร
-กวาง 3 เมตร
ยาว 300 เมตร
หนา 0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
150,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

99,700

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

250,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

-

450,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 94 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

73

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 1 ถนนไวใชในการ
(คลองหวยตาลวก) จากนานาง คมนาคมไดดีขึ้น
สำรวย เจริญศิริ – นานาย
บาดาล มานิตย

74

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 1
จากสามแยกนานายณรงคชัย นา
ขนานรัมย – ถนนลาดยางสาย
กระสัง – ต.เมืองโพธิ์ สระหนอง
พันธุลี
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 1 จากบานผอ.
สำราญ อยูนาน – หมูที่ 6 บาน
คันรุง

75

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

๒๕๖๔
(บาท)
150,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

225,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
3,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

150,000

150,000

150,000

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 95 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

76

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 2 ถนนไวใชในการ
ระยะที่1 จากบานนายบุญสง
คมนาคมไดดีขึ้น
วิกะรัมย ถึงศาลาประชาคม
บานเมืองไผถาวร

77

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 2
ระยะที่ 2 จากสะพานหวยไผ ถึง
บานนางบุหงา นัทธิรัมย
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 2
ชวงที่ 1 จากบานนายบรรจง
เพชรเลิศ ถึงบานนางนัย นัทธิ
รัมย
ชวงที่ 2 จากสะพาน ถึงบาน
นางนัย นัทธิรัมย

78

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 3 เมตร ยาว
293 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
590 เมตร หนา
0.10 เมตร

99,700

-

-

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

250,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 96 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

79

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3 ถนนไวใชในการ
ระยะที่1 จากขางโรงงาน ถึง
คมนาคมไดดีขึ้น
บานนายแปะ เขียนดี

80

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่
3 ระยะที่ 2 จากศาลเจาพอไทร
ถึงบานนายยุง เสนาะวาที
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3
จากบานนางสำอาง นิเรียงรัมย
ถึงนานายเพียะ นิเรียงรัมย
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3
จากบานนายประเสริฐ ถึงคลอง
หมูที่ 2

81

82

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร ยาว
791 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
183,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
590 เมตร หนา
0.10 เมตร

99,700

-

-

200,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
800 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

150,000

150,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

150,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 97 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร ยาว
700 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
200,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

83

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 3 ถนนไวใชในการ
จากนานายบุญชวย ถึงนา
คมนาคมไดดีขึ้น
นายมนัส

84

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่
3 จากนานางบัว ถึงนานางชวน

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
7000 เมตร หนา
0.10 เมตร

99,700

-

-

-

85

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 4 ถนนไวใชในการ
ระยะที่ 1 จากบานนายบุญใส
คมนาคมไดดีขึ้น
นุกิจรัมย ถึงบานลุมปุก

กวาง 4 เมตร ยาว
220 เมตร หนา
0.10 เมตร
-กวาง 3 เมตร ยาว
460 เมตร หนา
0.10 เมตร

50,000

-

-

-

77,000

~ 98 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

200,000

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
86

โครงการ

โครงการลงหินคลุกพรอม
เกลี่ยเรียบ หมูที่ 4 จากบานก
ลัน ถึงบานตะแบง หมู. 4
หนองลิง
87 โครงการลงหินคลุกพรอม
เกลี่ยเรียบ หมูที่ 4 จากที่นา
นายเหลือง กิจรัมย ถึงที่นา
นางอำนาจ เจริญรัมย
88 โครงการลงหินคลุกพรอม
เกลี่ยเรียบ หมูที่ 4 จากที่นา
นางเพื่อน พนมรัมย ถึงหวยลุง
แกว

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

150,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร
ยาว 1,000
เมตร หนา 0.10
เมตร
กวาง 4 เมตร
ยาว 900 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

180,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร
ยาว 700 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

-

150,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

วัตถุประสงค

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

~ 99 ~

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร ยาว
220 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

89

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 5 ถนนไวใชในการ
ระยะที่ 1 จากบานนางเมียน นะ คมนาคมไดดีขึ้น
เรียงรัมย ถึงคั้งคลองหมูที่ 2

90

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 5 จากศาลปูตา ถึง
โรงสีราง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

-

240,000

91

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 5 จากสามแยกบาน
นายหลี นิเรืองรัมย ถึงบานนาง
ไฉไล ลังกา
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 5 จากบานนางไฉไล
ลังกา ถึงสามแยกโคกสัตวนา
นายพร อุทธารัมย

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
240 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

100,000

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
286 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

-

92

~ 100 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

60,000

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

93

โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลง - เพื่อใหชุมชนมี
หินคลุกพรอมเกลี่ยเรียบ หมูที่ 5 ถนนไวใชในการ
จากคอกสัตวนายสมพร อุทธา
คมนาคมไดดีขึ้น
รัมย ถึงฝายน้ำลน

94

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 5 จากสามแยกนา
นายทน นิทะรัมย ถึงนานายแถม
นะราญรัมย
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 6 จากบานนาย
สำเนียง จูเซียน ถึงบานนางเอิม
นิราศโศรก
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 6 จากแยกทิศ
ตะวันตกบานคันรุง – บานเมือง
ไผ

95

96

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร ยาว
1,400 เมตร หนา
0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
140,000

๒๕๖๔
(บาท)
140,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

120,000

120,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
100 เมตร หนา
0.10 เมตร

17,000

-

100,000

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

100,000

100,000

100,000

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 101 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

97

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 6 จากแยกบานคันรุง
– บานเมืองไผ ที่นานางไสว สิน
พิพัฒพิบูล – ถนนกระสัง-เมือง
โพธิ์

98

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 6 จากบานนายเทียบ
พานิชรัมย – ที่นานางบุญเยี่ยม ดี
มั่น
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 7 ระยะที่ 1 จากที่นา
นายจอมพบ ถีงถนนหลักบาน
สวายสอ

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
ไวใชในการคมนาคม
ไดดีขึ้น
- เพื่อใหชุมชนมีถนน
ไวใชในการคมนาคม
ไดดีขึ้น

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 7 จากบานนายสิทธิ
ชัย เพียรงาม ถึงบานนายไพบูลย
พะรารัมย

- เพื่อใหชุมชนมีถนน
ไวใชในการคมนาคม
ไดดีขึ้น

99

100

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
100,000

กวาง 5 เมตร ยาว
350 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

-

100,000

กวาง 4 เมตร ยาว
220 เมตร หนา
0.10 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว
190 เมตร หนา
0.10 เมตร

50,000

-

-

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- เพื่อใหชุมชนมีถนน กวาง 6 เมตร ยาว
ไวใชในการคมนาคม 1,000 เมตร
ไดดีขึ้น
หนา 0.10 เมตร

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

200,000
48,000

-

~ 102 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 3.00 เมตร
ยาว1,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

101

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย - เพื่อใหชุมชนมี
เรียบ หมูที่ 7 จากนานายจอม ถนนไวใชในการ
ภพ เกิดพระ ถึงนานายพล
คมนาคมไดดีขึ้น
อุมพิมาย

102

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย - เพื่อใหชุมชนมี
เรียบ หมูที่ 7 จากนานางเปย ถนนไวใชในการ
จิตรัมย ถึงบานศรีสุข
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
1,500 เมตร
หนา 0.10 เมตร

-

-

100,000

100,000

103

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย - เพื่อใหชุมชนมี
เรียบ หมูที่ 8 ระยะที่1 จาก ถนนไวใชในการ
บานนางคำ พลสวัสดิ์ ถึงหนอง คมนาคมไดดีขึ้น
บอล

กวาง 4 เมตร ยาว
220 เมตร หนา
0.10 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว
1,500 เมตร หนา
0.10 เมตร

50,000

100,000

100,000

-

~ 103 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

104

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย - เพื่อใหชุมชนมี
เรียบ หมูที่ 9 ระยะที่ 1จาก ถนนไวใชในการ
บานนายชำนาญ นุกาศรัมย
คมนาคมไดดีขึ้น
ถึงบานหนองตาเสก

105

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 10 ระยะที่ 1
จากสามแยกบานสกวน ถึง
โคกสูง
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 11 ระยะที่ 2
จากบานนางแตม นะรายรัมย
ถึงหวยลุงแกว
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 11 จากบานนาง
นางสุขใส หวังทรัพย ถึงหวย
ลุงแกว

106

107

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 4 เมตร ยาว
700 เมตร
หนา 0.10 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

๒๕๖๒
(บาท)
10,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
10,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
450 เมตร หนา
0.10 เมตร

50,000

50,000

-

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
293 เมตร หนา
0.10 เมตร

50,000

-

-

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

98,800

-

200,000

200,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

~ 104 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒๕๖๑
(บาท)
50,000

๒๕๖๒
(บาท)
10,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
10,000

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 3 เมตร ยาว
293 เมตร
หนา 0.10 เมตร

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 12 จากสี่แยกนา
นายเหียน จริตรัมย ถึงทางหลวง
ชนบทบานหนองตาเสก
110 โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 13 บานนายเชือน
แจมใส ถึงบานลุมปุก

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
400 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

-

120,000

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 3 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

-

150,000

111

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา
0.10 เมตร

-

120,000

-

ที่
108

โครงการ
โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 12 ระยะที่1 จาก
บานนายถนัด กกรัมย ถึง สระ
นายเทียน จริตรัมย

109

โครงการลงหินคลุกพรอมเกลี่ย
เรียบ หมูที่ 13 จากสามแยก
ศาลา ถึงบานสกวน

วัตถุประสงค

~ 105 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

120,000

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

120,000

-

ปริมาตรการ
ปรับปรุงผิว
จราจร

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 1 จากศาลเจา
บานนายบุญชวย – นานายธง
อะโรคา

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.60 เมตร

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 1
-ชวงที่ 1 ตอจากถนนสายเดิม
เชื่อมถนนดินบานบุตาแพง
-ชวงที่ 2 จากสามแยกนานาย
ณรงคชัย นาขนานรัมย – นา
นางสำราญ ทะยานรัมย
114 โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 2บานนายจุม
พูนรัมย ถึงบานนายพิเชษฐ
ขวัญศิวิไลย

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.60 เมตร

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
150 เมตร หนา
0.60 เมตร
กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร
สูง 0.60 เมตร

ที่
112

113

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

-

-

50,000

๒๕๖๔
(บาท)
150,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

-

-

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

ปริมาตรถนนดิน - การคมนาคมสะดวก
ยกระดับที่ไดรับ รวดเร็ว
การกอสราง

กองชาง

30,000

-

-
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200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

115

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 2 จากบานสวน
ใหม ถึงคุมเมืองไผ

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

116

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 3
-ชวงที่ 1 จากนานางเปง ถึงนา
นายเพียง
-ชวงที่ 2 จากนานางปทมา ถึง
นานางสำรวย
-ชวงที่ 3 จากบานนางออนสี ถึง
คลอง ม.7

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

117

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 4 จากบาน
นางเตอะ นิรอรัมย ถึงบาน
นางกิม จริตรัมย

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.60 เมตร
-กวาง 6 เมตร ยาว
550 เมตร สูง
0.60 เมตร
-กวาง 6 เมตร ยาว
1,000 เมตร สูง
0.60 เมตร
-กวาง 6 เมตร ยาว
550 เมตร สูง
0.60 เมตร
กวาง 4 เมตร ยาว
1,000 เมตร หนา
0.60 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
200,000

-

-

150,000

150,000

-

-

-

-
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๒๕๖๔
(บาท)
200,000

๒๕๖๕
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

150,000

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

100,000

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
120,000

กวาง 4 เมตร ยาว
350 เมตร หนา
0.60 เมตร

-

-

-

175,000

กวาง 6 เมตร ยาว
350 เมตร หนา
0.60 เมตร

-

-

-

-

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

118

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 6 จากสามแยก
ทิศตะวันตกบานคันรุง ถึง
บานเมืองไผ

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 6 เมตร ยาว
200 เมตร หนา
0.60 เมตร

119

โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 6 จากบานนาย
เทียบ พานิชรัมย –ถึงที่นานาง
บุญเยี่ยม ดีมั่น
โครงการกอสรางถนนดิน
ยกระดับ หมูที่ 6 แยกจากถนน
บานเมืองไผ ถึง บานคันรุงตรงที่
นานางไสว สินพิพัฒพิบูล – ถึง
ถนนกระสังเมืองโพธิ์

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น
- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

120
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๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

210,000

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
121 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ - เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 4 เมตร ยาว
ถนนไวใชในการ 1000 เมตร หนา
หมูที่ 7 จากที่นานางเภา รอบ
คมนาคมไดดีขึ้น 0.60 เมตร
แควน ถึง นานายสวง เกิดพระ
122

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
หมูที่ 8 จากนานายประเทือง
นะพูนรัมย –ถึงนานางกิ่งแกว ทอง
กลม
123 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
หมูที่ 9 จากสามแยกบานนายจิต
นุกาศรัมย ถึงบานนายสุข
หัตกโดน
124 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
หมูที่ 12 จากบานนายเทียน จริต
รัมย ถึงบานหนองโสนติดที่นา
นายอึล นุกิจรัมย
125 โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
หมูที่ 12 จากถนนนอกหมูบาน
โคกกลาง เชื่อมบานโคกกลวย ถึง
นานางทองนิต พะฮารัมย

๒๕๖๒
(บาท)
-

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
100,000 100,000

๒๕๖๕
(บาท)
100,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 6 เมตร ยาว
10,000 เมตร
หนา 0.60 เมตร

-

-

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
500 เมตร
สูง 0.60 เมตร

-

-

100,000

-

-

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
400 เมตร
สูง 0.60 เมตร

-

-

100,000

-

-

ปริมาตรถนนดิน - การคมนาคมสะดวก
ยกระดับที่ไดรับ รวดเร็ว
การกอสราง

กองชาง

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

กวาง 4 เมตร ยาว
250 เมตร
สูง 0.60 เมตร

-

-

50,000

-

-

ปริมาตรถนนดิน - การคมนาคมสะดวก
ยกระดับที่ไดรับ รวดเร็ว
การกอสราง

กองชาง
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150,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

กวาง 4 เมตร ยาว
1000 เมตร หนา
0.60 เมตร

-

-

-

100,000

-

ปริมาตรถนนดิน
ยกระดับที่ไดรับ
การกอสราง

- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนไวใชในการ
คมนาคมไดดีขึ้น

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

126

โครงการกอสรางถนนดินยกระดับ
หมูที่ 12 จากถนนบานโคกกลวย
ถึงที่นานายทองนิต พะรารัมย

127

โครงการขุดลอกหนองตาคง หมูที่ 1 -เพื่อสรางแหลงน้ำ
สำรองการผลิต
น้ำประปาหมูบาน
ในการแกไขปญหา
ภัยแลง
เพื่อกักเก็บน้ำไวใช
ในการเกษตรและ
อื่นๆ ที่จำเปน
โครงการขุดลอกสระน้ำประปา
เพื่อผลิตน้ำประปา
หมูที่ 2 บานเมืองไผถาวร

กวาง 100 เมตร
ยาว 120 เมตร
ลึก 3 เมตร

-

-

-

900,000

-

จำนวนพื้นที่ใน
การขุดลอก

มีแหลงรองรับน้ำไวใช
ตลอดป

กองชาง

กวาง 30 เมตร ยาว
200 เมตร ลึก
200 เมตร

-

-

420,000

-

-

จำนวนพื้นที่ใน
การขุดเจาะ

มีแหลงรองรับน้ำไวใช
ตลอดป

กองชาง

โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อวาง
ทอสงน้ำหนองปวงตึก หมูที่ 3

เจาะบอบาดาลขนาด
Ø 4 นิว้

-

-

100,000

-

-

จำนวนพื้นที่ใน
การขุดเจาะ

มีแหลงรองรับน้ำไวใช
ตลอดป

กองชาง

128

129

เพื่อผลิตน้ำประปา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

130 โครงการขุดลอกสระประปา
หมูที่ 4
131 โครงการขุดลอกคลองลำหวย
ไผ ประปา หมูที่ 5 บาน
อโณทัย

132 โครงการลอมรั้วสระน้ำ หมูที่
3 ลอมรั้วสระน้ำหนองปวงตึก
133 โครงการลอมรั้วที่สาธารณะ
ประโยชนของชุมชน หมูที่6

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 35 เมตร
เพื่อผลิตน้ำประปา
ยาว 95 เมตร
ลึก 3 เมตร
เพื่อสรางแหลงน้ำสำรอง กวาง 8.00 เมตร
การผลิตน้ำประปา
ระยะ 1,000
หมูบานในการแกไข
เมตร ลึก 2.00
ปญหาภัยแลง
เมตร
เพื่อกักเก็บน้ำไวใชใน
การเกษตรและอื่นๆ ที่
จำเปน
เพื่อปองกันสัตวลงสระ ยาว 600 เมตร
น้ำ
เพื่อปองกันการบุกรุก

เนื้อที่ 18 ไร

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
300,000 300,000

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

600,000

600,000

-

-

100,000

-

-

-

~ 111 ~

100,000

100,000

๒๕๖๕
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

จำนวนพื้นที่ใน
การขุดเจาะ

มีแหลงรองรับน้ำไวใช
ตลอดป

-

ปริมาณน้ำที่เก็บ
กักไวใช
การเกษตรและ
อื่นๆ ทั้งป

มีแหลงรองรับน้ำไวใช
ตลอดป

กองชาง

-

ความยาวของรั้ว
รอบสระ

สระน้ำหนองปวงตึกมี
ขอบรั้วชิด

กองชาง

ความยาวของรั้ว

ที่สาธารณะมีขอบรัวชิด

กองชาง

100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

134 โครงการปรับปรุงซอมแซม
รั้วลวดหนามรอบสระน้ำ
ถึงสระหนองอะทน หมูที่ 7
135 โครงการปรับปรุงซอมแซม
รั้วลวดหนามรอบสระน้ำ
ถึงสระหนองใหญ หมูที่ 7
รวม

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

ยาว 240
เมตร

-

-

-

60,000

-

ความยาวของรั้ว สระน้ำมีขอบรั้ว
รอบสระ
ชิด

กองชาง

เพื่อปองกันสัตวลงสระ ยาว 400
น้ำ
เมตร

-

-

-

100,000

-

ความยาวของรั้ว สระน้ำมีขอบรั้ว
รอบสระ
ชิด

กองชาง

3,100,300

2,671,700

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเพื่อปองกันสัตวลง
สระน้ำ

135 โครงการ

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

12,785,000 13,805,000

~ 112 ~

8,370,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

1

โครงการวางทอระบายน้ำ
พรอมบอพัก หมูที่ 1 จาก
บานนางดวงใจ แกวลออ ถึง
บานนางกิม จริตรัมย

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 150

-

2

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม
บอพัก หมูที่ 2 จากบานน.ส.
อัจฉรา พิมานรัมย ถึงลานกีฬา
หมูที่ 2

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 200
เมตร

-

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

100,000 100,000

-

~ 113 ~

250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

-

-

ขนาดทอและ
ระยะความ
ยาวที่ได
ดำเนินการ

-

-

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

มีทอระบายน้ำใน
ชุมชน สามารถ
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

3

4

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการวางทอระบายน้ำ
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
พรอมบอพักหมูที่ 2
จากสระประปา ถึงหวยลุงแกว ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
โครงการวางทอระบายน้ำ
เพื่อใชในการ
พรอมบอพัก หมูที่ 3 คุมบาน ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
จาน
อุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ขนาด Ø 0.40
เมตร
ระยะทาง 250
เมตร

-

-

150,000 150,000

ขนาด Ø 0.40
เมตร ระยะทาง
300 เมตร

-

-

150,000 150,000 150,000

~ 114 ~

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

ขนาดทอและ
ระยะความ
ยาวที่ได
ดำเนินการ

มีทอระบายน้ำใน
ชุมชน สามารถ
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาดทอและ
ระยะความ
ยาวที่ได
ดำเนินการ

มีทอระบายน้ำใน
ชุมชน สามารถ
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

5

6

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม เพื่อใชในการ
บอพัก หมูที่ 7 จากบานนายทอง ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
ลวน ถึง บานนางเชย วาทิรัมย
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม
โครงการวางทอระบายน้ำพรอม เพื่อใชในการ
บอพัก หมูที่ 7 จากบานนาย
ระบายน้ำใน
ดาม ทัศนะ ถึงบานนางลออ
ชุมชน ปองกัน
อุทิศรัมย
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ขนาด Ø 0.40
เมตร ระยะทาง
300 เมตร

-

-

120,000

120,000

ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 150

-

-

150,000

150,000

~ 115 ~

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

120,000

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

ขนาดทอและ
ระยะความยาว
ที่ไดดำเนินการ

มีทอระบายน้ำใน
ชุมชน สามารถปองกัน
อุทกภัยและการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาดทอและ
ระยะความยาว
ที่ไดดำเนินการ

มีทอระบายน้ำใน
ชุมชน สามารถปองกัน
อุทกภัยและการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

7

8

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม เพื่อใชในการ
บอพัก หมูที่ 9 จากศาลา ถึงนา ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
นางสำเนียง หนองภักดี
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม
โครงการวางทอระบายน้ำ
เพื่อใชในการ
พรอมบอพัก หมูที่ 9 จากโรงทำ ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
น้ำดื่ม ถึงสระประปาหมูบาน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 600
เมตร

-

-

250,000

250,000

250,000

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 100
เมตร

-

-

150,000

-

-

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

~ 116 ~

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

150,000

150,000

-

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

เพื่อใชในการ
ทอ คสล.Ø0.40
ระบายน้ำใน
ยาว 300 เมตร
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

-

-

150,000

150,000

150,000

ขนาดทอและ
มีทอระบายน้ำในชุมชน
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

-

-

300,000

300,000

300,000

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

โครงการ

วัตถุประสงค

9

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม
บอพัก หมูที่ 10 จากบานนาง
แสงทอง เจริญยิ่ง ถึงศาลา
ประชาคม

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

10

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอ
พัก หมูที่ 10 จากบาน
นายศุภวิชญ นิเรียงรัมย ถึงบาน
นายปลี โพนรัมย

11

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม
บอพัก หมูที่ 10 จากบาน
นางเติม สุขลอม ถึงบาน
นายปรีชา พิริรมั ย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ทอ คสล.Ø0.40
ยาว 200 เมตร

ขนาด Ø 0.60
เมตร ยาว 500
เมตร

~ 117 ~

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรบั

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

12

โครงการวางทอระบายน้ำพรอมบอ
พัก หมูที่ 10 จากบานนายสำเริง
พิเรศรัมย ถึงบานนางแสงทอง
เจริญยิ่ง

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

13

โครงการวางทอระบายน้ำพรอม
บอพัก หมูที่12 จากบานนาย
เกียรติศักดิ์ วัชระศิริบรรลือ ถึง
บานนางเลา เรือกชย

14

โครงการวางทอระบายน้ำ
ภายในหมูที่ 13 จากบานนาย
ทวรรณ พินิจรัมย ถึงบาน
นายรวม ศิริทวี

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการ
สิ่งแวดลอม

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
250,000

ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 500
เมตร

-

-

200,000

200,000

200,000

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 120
เมตร

-

-

150,000

-

-

ขนาดทอและ มีทอระบายน้ำใน
ระยะความยาว ชุมชน สามารถ
ที่ไดดำเนินการ ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการสิ่งแวดลอม

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาด Ø 0.40
เมตร ยาว 500
เมตร

~ 118 ~

๒๕๖๔
(บาท)
250,000

๒๕๖๕
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขนาดทอและ
มีทอระบายน้ำในชุมชน
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
15

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

กวาง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 100 เมตร

-

-

-

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
หนา 0.30 เมตร

-

-

100,000

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.30 เมตร

-

-

75,000

เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอม เพื่อใชในการ
กวาง 0.30 เมตร
ระบายน้ำในชุมชน ลึก 0.30 เมตร
ฝาปด หมูที่ 1 จากบานนางที
อุไรพันธ – บานนายสุข นาขนานรัมย ปองกันอุทกภัยและ ยาว 100 เมตร

16

โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอม
ฝาปด หมูที่ 1 จากสระกก – ถึงบาน
นายอภิชาต นิทะรัมย

17

โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอม
ฝาปด หมูที่ 4 จากบานนางสุนทรา
ดวงดาวพารัมย ถึงบานนายสิทธิ์
ทะเรืองรัมย

18

โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอม
ฝาปด หมูที่ 4 จากบานนางดวน
อะโรคา ถึง นายลือ อุทยั รัมย

การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

~ 119 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

150,100

-

100,000

-

100,000

-

หนวยงานรับ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผิด
ชอบหลัก
ขนาดทอและ
มีรางระบายน้ำในชุมชน
กองชาง
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
(KPI)

ขนาดทอและ
มีรางระบายน้ำในชุมชน
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาดทอและ
มีรางระบายน้ำในชุมชน
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาดทอและ
มีรางระบายน้ำในชุมชน
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
เพื่อใชในการระบาย กวาง 0.30 เมตร
19 โครงการรางระบายน้ำพรอมฝาปด

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

150,000

หมูที่ 4 จากบานนายบุญสง
นุกิจรัมย ถึงบานนายชุม เจริญรัมย

น้ำในชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

ยาว 300 เมตร
หนา 0.30 เมตร

20

โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู หมูที่
5 จากบานนางถวย อุสาห ถึงสาม
แยกหนาโรงเรียน

เพื่อใชในการระบาย
น้ำในชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

กวาง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 384 เมตร

-

-

21

โครงการกอสรางรางระบายรูปตัวยู
หมูที่ 5 จากบานนางตาล ยิ่งมี ถึง
สามแยกศาลาโรงปุยชุมชน

เพื่อใชในการระบาย
น้ำในชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

กวาง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 384 เมตร

-

-

200,000

22

โครงการกอสรางรางระบายพรอมฝา
ปด หมูที่ 5 ระยะที่1 จากบานนาย
วิทวัส พจนรมั ย ถึงบานนางไฉไล
ลังกา

เพื่อใชในการระบาย
น้ำในชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

กวาง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 384 เมตร

99,900

-

-

~ 120 ~

200,000

แบบ ผ. ๐๒

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

150,000

150,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

200,000

200,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

100,000

100,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

23

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ พรอม
ฝาปด หมูที่ 6 จากบานนายศิริศักดิ์
พิเรศรัมย ถึงสวนนายประสิทธิ์
พิรัมย

24

โครงการกอสรางรางระบายน้ำพรอม
ฝาปด หมูที่ 6 จากบานนางสุวรรณ
พิรัมย ถึงบานนายเทียบ พานิชรัมย

25

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ พรอม
ฝาปด หมูที่ 6 จากบานนางจรุงใจ
พานิชรัมย ถึง บานนางวัฒนา
เลอตูลเลต

26

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ พรอม
ฝาปด หมูที่ 6 จากบานนายวิเชียร
สุโขรัมย ถึง บานนางอารีจิต
เรืองรัมย

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
ระบายน้ำในชุมชน
ปองกันอุทกภัยและ
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก
0.30 เมตร

-

-

100,000

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก
0.30 เมตร

-

-

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร ลึก
0.30 เมตร

-

-

กวาง 0.30 เมตร
ยาว 400 เมตร ลึก
0.30 เมตร

-

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

~ 121 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

100,000

100,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

150,000

150,000

150,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

100,000

100,000

100,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

200,000

200,000

ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

27

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด หมูที่ 6 จากนาง
สมพงษ สุขนอย ถึงบานนางอารีจิต
เรืองรัมย

28

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด หมูที่ 7 จากบานนาย
ชอบ อะโรคา ถึงบานนางกาว
โสรักนิต

29

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด หมูที่ 7 จากบานนาง
เกียร จริตรัมย ถึงบานนายบุญ
เจียมรัมย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 0.30 เมตร
ยาว 200 เมตร
ลึก 0.30 เมตร

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
กวาง 0.30 เมตร
ระบายน้ำใน
ยาว 300 เมตร
ชุมชน ปองกัน
หนา 0.30 เมตร
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
กวาง 0.40 เมตร
ระบายน้ำใน
ยาว 250 เมตร
ชุมชน ปองกัน
หนา 0.30 เมตร
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

๒๕๖๕
(บาท)
150,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

150,000

150,000

150,000

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

-

-

150,000

150,000

150,000

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง
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๒๕๖๔
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 0.30 เมตร
ลึก 0.30 เมตร
ยาว 77 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
99,900

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

30

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด
ม.๘ ระยะที่ ๑ จากหนาศาลา
ประชาคม –บานนายประเสริฐ
เกิดพระ

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชนปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

31

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด หมูที่ 9 จากบาน
นางชอง นุกาศรัมย ถึงสระประปา
หมูบาน

เพื่อใชในการ
กวาง 0.30 เมตร
ระบายน้ำในชุมชน ยาว 200 เมตร
ปองกันอุทกภัยและ หนา 0.30 เมตร
การจัดการ
สิ่งแวดลอม

-

-

150,000

150,000

150,000

32

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด ภายในหมูที่ 11
จากบานนายสิน จริตรัมย ถึงบาน
นายปน สุขแสวง

เพื่อใชในการ
กวาง 0.30 เมตร
ระบายน้ำใน
ยาว 100 เมตร
ชุมชน ปองกัน
หนา 0.30 เมตร
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

-

-

150,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่
ไดดำเนินการ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

มีรางระบายน้ำในชุมชน
สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

33

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด ภายในหมูที่ 11
จากบานนางสุขใจ หวังทรัพย ถึง
ทุงนา

34

โครงการกอสรางรางระบายน้ำ
พรอมฝาปด ภายในหมูที่ 11
จากบานนายพรอม นุกอนรัมย ถึง
บานนางวิล อินทรัมย

35

โครงการรางระบายน้ำรูปตัวยู
หมูที่ 13 จากศาลาประชาคม ถึง
ศาลาประชาคาหลังเกา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กวาง 0.30 เมตร
ยาว 60 เมตร ลึก
0.30 เมตร

เพื่อใชในการ
ระบายน้ำใน
ชุมชน ปองกัน
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม
เพื่อใชในการ
กวาง 0.40 เมตร
ระบายน้ำใน
ยาว 100 เมตร
ชุมชน ปองกัน
หนา 0.30 เมตร
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

เพื่อใชในการ
กวาง 0.30 เมตร
ระบายน้ำใน
ยาว 200 เมตร
ชุมชน ปองกัน
ลึก 0.30 เมตร
อุทกภัยและการ
จัดการสิ่งแวดลอม

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
150,000

-

-

200,000

-

-
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150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๒๕๖๔
(บาท)
150,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

-

-

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

-

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

กองชาง

150,000

มีรางระบายน้ำในชุมชน
ขนาดทอและ
ระยะความยาวที่ สามารถปองกันอุทกภัย
และการจัดการ
ไดดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

36 โครงการปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน

วัตถุประสงค
จางเหมาปรับปรุงอาคาร
สำนักงาน

37 โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็ก เพื่อสงเสริมดานรางกาย
ประถมวัย ทองถิ่นไทย ผานการ อารมณ และสติปญญา
เลน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อาคารสำนักงาน

แบบฐานสนาม
เด็กเลนสราง
ปญญา ฐานที่3
จำนวน 2 ชุด

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
500,000

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

50,000

50,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
รองละของ
ประชาชนที่พึง
พอใจในการ
ติดตอราชการ
จำนวนสนามเด็ก
เลนที่ดำเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการติดตอ
ประสานงานเพิ่มขึ้น
เด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมดานรางกาย
อารมณ และสติปญญา

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

38

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ หมูที่ 7
ระยะที่ 2 ชวงที่ ๑ จากบาน
นางสงิด เทวินรัมย – บานนาย
ออย เสาสูง

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนการไฟฟา
สวนสาขากระสัง
ภูมิภาค
ยาว 50๐ เมตร

39

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ ม.13
ระยะที่ 1 จากบานนาย
ทวรรณ– บานนายรวม ศิริทวี

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

40

โครงการสายพาดดับภายใน
หมูที่ 1 จากสามแยก ถึงบาน
นางสุนีนารถ จอมกระโทก

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขา
กระสัง
ยาว 10๐ เมตร

50,000

-

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขา
กระสัง
ยาว 10๐ เมตร

-

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

-

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

50,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง
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ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
100,000

41

โครงการพาดสายดับภายในหมู -เพื่อใหประชาชนไดรับ
ที่ 1 จากสระนายรวม ถึงบาน บริการความจำเปนขั้น
นางสมโภชน นุแรมรัมย
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนการไฟฟา
สวนสาขากระสัง
ภูมิภาค
ยาว 25๐ เมตร

42

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ ม.3
จากบานชนาภรณ แกวลออ ถึง
บานนายจวน พนึงรัมย

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขา
กระสัง
ยาว 20๐ เมตร

-

-

100,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

43

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ ม.4 จากบาน
นายเอียด ทรงชัย ถึงบาน
นายทศพล นุกาศรัมย

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาคสาขา
กระสัง
ยาว 10๐ เมตร

-

-

-

50,000

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

~ 127 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
44

45

46

โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5
บานอโณทัย
-ชวงที่ 1 จากบานนางไฉไล ลังกา
ถึงคอกสัตวนายเฉลียว รอบแควน
-ชวงที่ 2 จากบานนายยง นาเว
รัมย ถึงคอกสัตวนายสมพร
อุทธารัมย
โครงการขยายเขตไฟฟาสายพาด
ดับ หมูที่ 6 จากจุดกลางศาลา
กลางหมูบาน ถึงบานนายพิสิทธิ์
พิรัมย
โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ ม.6
จากบานนายนรินทร วัชระศิริ
บรรลือ – บานนายแสงจันทร
พะรัมย

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
-

100,000

๒๕๖๔
(บาท)

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
-ระยะทาง 250
เมตร
-ระยะทาง 80
เมตร

-

100,000

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 30๐ เมตร

-

-

150,000

-

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 30๐ เมตร

-

-

200,000

-

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๕
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

-

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

-

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

50,000

~ 128 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

47

โครงการขยายเขตไฟฟาสายพาด
ดับ หมูที่ 6 จากบานนายศิริศักดิ์
พิเรศรัมย – บานนายประทีป
รุงเรือง

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

48

โครงการขยายเขตไฟฟาสาย
พาดดับ ภายในหมูที่ 7

49

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ ม.7 จาก
บานนายตั้ง นพพิบูลย ถึงบาน
นายไพบูลย ทะรารัมย

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 1,00๐ เมตร

-

-

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง

-

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

200,000

-

-

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

-

100,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

-

50,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

ยาว 20๐ เมตร

ยาว 10๐ เมตร

~ 129 ~

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

50 โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ
ภายในหมูที่ 8 บานโคกกลวย
-ชวงที่ 1 จากบานนายเชิญ
สุขผดุง ถึงบานนางเปย ปนหอม
-ชวงที่ 2 จากบานนางเปย ถึง
บานนายประเสริฐ
-ชวงที่ 3 จากบานนาย
ประเสริฐ ถึงบานนายสมบูรณ
กกรัมย
-ชวงที่ 4 จากบานนางอุดร ถึง
บานนางเสมือน นิลดำ
51 โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ หมูที่ 9 จาก
บานนายประดิษฐ จะรอยรัมย
ถึงนานายทองหลอ นิกูลรัมย

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
จำนวน 10 จุด

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 20๐ เมตร

วัตถุประสงค

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
50,000

-

~ 130 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
52

โครงการ
โครงการเพิ่มจุดไฟฟาสองสวาง
ตามถนน ภายในหมูที่ 9

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
-เพื่อใหประชาชนไดรับ
อุดหนุนการไฟฟา
บริการความจำเปนขั้น
สวนภูมิภาค
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ สาขากระสัง
ทั่วถึง

53

54

๒๕๖๕
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

100,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

-

-

200,000

-

-

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

ระยะความยาวที่ - ประชาชนไดรับบริการ
ขยายเขตไฟฟา ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

จำนวน 10 จุด

โครงการไฟฟาสองสวางสาธารณะ -เพื่อใหประชาชนไดรับ
ภายในหมูที่ 11
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง

โครงการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะแรงต่ำ หมูที่ 11
ชวงที่ 1 จากบานนายเพียร
อะโรคา ถึงบานน.ส.สุนันทา
นุกรรัมย
ชวงที่ 2 จากบานนายเลียบ รอบ
แควน ถึงเลาหมูนายเลิศ สงัดรัมย

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึง

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
50,000

จำนวน 13 จุด

ยาว 250 เมตร
ยาว 100 เมตร

~ 131 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
55 โครงการขยายเขตไฟฟา
-เพื่อใหประชาชนไดรับ อุดหนุนการไฟฟา
บริการความจำเปนขั้น สวนภูมิภาค
สาธารณะแรงต่ำ หมูที่ 12
บานโคกกลาง จากบานนายไล พื้นฐานอยางเทาเทียม สาขากระสัง
และทั่วถึง
ยาว 200 เมตร
กกรัมย ถึงบานนายประดิษฐ
จริตรัมย

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองชาง

56

โครงการสายพาดดับภายในหมู -เพื่อใหประชาชนไดรับ
ที่12 บานโคกกลาง จากบาน บริการความจำเปนขั้น
นายจำลอง เรืองชัย ถึงมุมวัด พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 250 เมตร

-

-

-

-

100,000

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

57

โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่
2 บานเมืองไผถาวร จากบาน
นายยอดชาย นัทธิรัมย ถึง
บานเลขที่ 176 หมูที่ ตำบล
เมืองไผ

อุดหนุนการไฟฟา
สวนภูมิภาค
สาขากระสัง
ยาว 100 เมตร

-

-

50,000

-

-

ระยะความยาวที่
ขยายเขตไฟฟา

- ประชาชนไดรับบริการ
ความจำเปนขั้นพื้นฐาน
อยางเทาเทียมและทั่วถึง

กองชาง

299,800

100,000

-เพื่อใหประชาชนไดรับ
บริการความจำเปนขั้น
พื้นฐานอยางเทาเทียม
และทั่วถึง

รวม 57 โครงการ

7,245,000 4,370,000

~ 132 ~

3,270,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา
สาธารณะโดยการเชื่อมตอสาย
พาดดับและเพิ่มจุดติดตั้งไฟฟา
สาธารณะในหมูบาน

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ อ เพิ่ ม จุ ด สายพาดดั บ เขตพื้นที่อบต.
และติ ด ตั้ ง หลอดไฟฟ า เมืองไผ
สาธารณะในหมูบานที่ มี
สาย พ าดดั บ แ ล ว เพื่ อ
ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพยสิน
รวม 1 โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
100,๐๐๐

๒๕๖๔
(บาท)
10๐,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
10๐,๐๐๐

100,000

100,000

100,000

~ 133 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

-เพิ่มจุดไฟฟา
-ประชาชนมีความ
สองสวางบริเวณ ปลอดภัยชีวิตและ
ที่สายพาดดับเขา ทรัพยสิน
ไมถึง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

1 โครงการตอเติมอาคารสำนักงาน

- จางเหมาปรับปรุง
อาคารสำนักงาน

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หองจัดเก็บ
เอกสารฎีกา

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
-

-

~ 134 ~

๒๕๖๔
(บาท)
450,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

450,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
หองจัดเก็บ
เอกสารฎีกา
ที่ไดรับการ
กอสราง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บเอกสารใน
การทำงาน

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒565)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

~ 135 ~

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการเยี่ยมบาน
เพื่อสำรวจผูประสบ ผูสูงอายุ คน
5,000
5,000
ผูสูงอายุ คนพิการ
ปญหาทางสังคม
พิการ
ผูดอยโอกาส
และเยีย่ มใหกำลังใจ ผูดอยโอกาส
และแนวทางในการ ในตำบลเมือง
ใหความชวยเหลือ
ไผ
2 โครงการสงเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ
และมารดาหลังคลอด

เพื่อใหหญิงตั้งครรภ
และมารดาหลัง
คลอดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการ
ดูแลตนเองและทารก

หญิงตั้งครรภ
และมารดา
หลังคลอด
ม.1 - ม.13

15,000

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)
5,000

2564
(บาท)
5,000

256๕
(บาท)
5,000

15,000

15,000

15,000

15,000

~ 135 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จำนวนรอยละผู
ประสบปญหา
ทางสังคม มี
กำลังใจ และ
แนวทางในการ
ใหความ
ชวยเหลือ
จำนวนรอยละที่
ไดรับชวยเหลือ
หญิงตั้งครรภ
และมารดาหลัง
คลอด

ผูประสบปญหา
ทางสังคม มี
กำลังใจ และ
แนวทางในการให
ความชวยเหลือ
หญิงตั้งครรภและ
มารดาหลังคลอด
ไดรับความรูใน
การดูแลตนเอง
หลังคลอด

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการอุดหนุนกิ่ง
- เพื่อสงเสริม
- อุดหนุน
20,000
20,000
กาชาดอำเภอกระสัง
สนับสนุนดำเนิน
งบประมาณ
กิจกรรมงานกิ่ง
ใหแก
กาชาดในการให
สำนักงานกิ่ง
ความชวยเหลือ
กาชาดอำเภอ
ประชาชน
กระสัง
โครงการจั
ด
หารายได
เ
พื
อ
่
-เพื
อ
่
ส
ง
เสริ
ม
สนั
บ
สนุ
น
-อุดหนุน
4
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
จัดกิจกรรมสาธารณกุศล ดำเนินกิจกรรมงาน
และใหความชวยเหลือ
กาชาดในการใหความ
ประชาชนตามภารกิจของ ชวยเหลือประชาชน
เหลากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย

รวม 4 โครงการ

งบประมาณ
2563
(บาท)
20,000

2564
(บาท)
20,000

256๕
(บาท)
20,000

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

50,000

50,000

50,000

งบประมาณ
ใหแกสำนักงาน
เหลากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย

50,000

แบบ ผ. ๐๒

50,000

~ 136 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จำนวนเงินที่
อุดหนุน

-พัฒนากิจกรรม
กิ่งกาชาดของ
อำเภอกระสัง

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

จำนวนเงินที่
อุดหนุน

-พัฒนากิจกรรม
เหลากาชาดของ
จังหวัดบุรีรัมย

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
เปาหมาย
(ผลผลิต
โครงการ
วัตถุประสงค
2561
2562
ของ
(บาท)
(บาท)
โครงการ)

1

โครงการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพชีวิต
ของผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส และ
ประชาชนตำบลเมืองไผ

2

โครงการสรางเสริม
สุขภาพผูพิการจิตใจ
สดใส รางกายแข็งแรง

- เพื่อใหผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสไดรับความรู
ความเขาใจหลักการและ
วิธีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง ฝกทักษะ,การดูแล
ตนเอง ทำการเกษตรอยางถูก
วิธี และใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนลดรายจาย
อยูรวมสังคมอยางมีความสุข มี
คุณคาตอสังคมและรวมรับ
สวัสดิการตามที่กำหนด
เพื่อใหผูพิการและผูดูแลคน
พิการ มีความรูดานการดูแล
รักษาสุขภาพ และพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ทำกิจกรรมรวมกัน

รวม 2 โครงการ

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส
ในตำบลเมือง
ไผ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดความรูความ
เขาใจของผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส
กอนและหลังการ
อบรม

ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสใน
ตำบลเมืองไผไดรบั
การพัฒนาศักยภาพ

กอง
สวัสดิการ
สังคม

ผูพิการและ
ผูดูแลคน
พิการ ม. 1 –
ม.13

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

จำนวนผูพิการ
และผูดูแลคน
พิการ มีความรู
ดานการดูแล
สุขภาพ

ผูพิการและผูดูแลคน
พิการ มีความรูดาน
การดูแลสุขภาพและ
พบปะ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและทำ
กิจกรรมรวมกัน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อใหประชาชน
สุนัข,แมว
150,000
คนปลอดภัยโรคพิษ
ภายในตำบลเมืองไผ ภายในตำบล
สุนัขบา ตามปณิธาน
ปลอดภัยจากโรค
เมืองไผ
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูก พิษสสุนัขบา
เธอ เจาฟาจุฬา
2 โครงการฝกอบรม
เพื่อใหเจาหนาที่
ฝกอบรมใหแก
50,000
80,000
อาสาสมัครฉุกเฉิน
ปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยาง เจาหนาที่
การแพทย (First
อยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน
Responder)
และถูกตอง

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)
60,000

2564
(บาท)
60,000

256๕
(บาท)
60,000

80,000

80,000

80,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

สนุข,แมว
ภายในตำบล
เมืองไผไดรับ
วัคซีน

ประชาชนตำบล
เมืองไผมีความ
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา

ผูเขาอบรมมี
ทักษะการวาย
น้ำ

เจาหนาที่
ปฏิบัติงานไมมีเสีย
จาการจมน้ำ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธรณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจางเหมา
- เพื่อใหบริการ
- ใหบริการ
300,000 300,000
บริการในระบบ
การแพทยฉุกเฉินโดย ประชาชนใน
การแพทยฉุกเฉิน
ใหการปฐมพยาบาล เขตพื้นที่
(๑๖๖๙)
ชวยเหลือผูปวย
อบต.เมืองไผ
เบื้องตน รับผูปวย
จากจุดเกิดเหตุ นำสง
โรงพยาบาลที่ใกล
ที่สุด
-เฝาระวังและปองกัน
การบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ รูปแบบการ
ดำเนินงานตามที่
อบต.เมืองไผ กำหนด

งบประมาณ
2563
(บาท)
300,000
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2564
(บาท)
300,000

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
จำนวน
ประชาชนที่
ไดรับบริการ

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
โดยใหการปฐม
พยาบาลชวยเหลือ
ผูปวยเบื้องตน รับ
ผูปวยจากจุดเกิด
เหตุ นำสง
โรงพยาบาลที่ใกล
ที่สุด

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการสงเสริมพหุ
เพื่อใหชุมชนนาอยู ประชาชน
150,000
150,000
ภาคีในการพัฒนาชุมชน อยางยั่งยืน โดย
ภายในตำบล
อยางยั่งยืน ภายใต
ประชาชนมีสวนรวม เมืองไผ
แผนปฏิบัติการ 21
และสามารถพึ่งพา
ระดับทองถิ่น
ตนเองไดในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ทองถิ่น

งบประมาณ
2563
(บาท)
150,000
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2564
(บาท)
150,000

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จำนวน
ชุมชนมีความ
ประชาชนที่
ตืน่ ตัวและมีสวน
ไดรับการบริการ รวมในการพัฒนา
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธรณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

5

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๑
บานเมืองไผ
(จำนวน ๓ โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

6

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๒
บานเมืองไผถาวร
(จำนวน ๓ โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

7

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ ๓
บานบุตาแพง
(จำนวน ๓ โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมู
ที่ ๑)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
๒)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
๓)

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2562
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
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หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
1.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
8

โครงการ

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 4
บานกลัน (จำนวน ๓
โครงการ)
9 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 5 บาน
อโณทัย(จำนวน ๓
โครงการ)
10 อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 6 บาน
คันรุง (จำนวน ๓โครงการ)

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 4)

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2562
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง
ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง
ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 5)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 6)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

~ 142 ~

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

11

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 7
บานสวายสอ (จำนวน ๓
โครงการ)
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 8 บาน
โคกกลวย (จำนวน ๓
โครงการ)
อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 9 บาน
ตะโกเปยน (จำนวน ๓
โครงการ)

12

13

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 7)

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2562
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง
ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง
ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 8)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุนกรรมการ
หมูบาน หมูที่ 9)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี
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หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

14

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 10
บานสกวน (จำนวน ๓
โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

15

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 11
บานหนองโสน (จำนวน
๓ โครงการ)

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

16

อุดหนุนโครงการตาม
เพื่อใหประชาชนมี
พระราชดำริดาน
สุขภาพและคุณภาพ
สาธารณสุข หมูที่ 12
ชีวิตที่ดี
บานโคกกลาง (จำนวน ๓
โครงการ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
10)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
11)
ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
12)

2561
(บาท)
๒๐,๐๐๐

2562
(บาท)
๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
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หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

๒๐,๐๐๐

ประชาชนรอยละ
๘๐ มีสุขภาพดี

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

2564
(บาท)
๒๐,๐๐๐

256๕
(บาท)
๒๐,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.3 แผนงานสาธารณสุข
ที่
17

โครงการ

อุดหนุนโครงการตาม
พระราชดำริดาน
สาธารณสุข หมูที่ 13
บานสวาย (จำนวน ๓
โครงการ)

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

รวม 17 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนใน
หมูบาน
(อุดหนุน
กรรมการ
หมูบาน หมูที่
13)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

760,000

940,000

850,000

850,000

850,000
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2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ประชาชนรอย
ละ ๘๐ มี
สุขภาพดี

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ดานสาธารณสุข
และสามารถนำไป
ปฏิบัติใหถูกตอง

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการรานอาหารและ
อปพร.เตรียมความพรอมเมื่อ
เกิดอัคคีภัย
๒ โครงการฝกอบรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
(การปองกันเด็กจมน้ำ)

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการ
รานอาหาร ภายใน
ตำบลเมืองไผ
เพื่อใหเด็กเรียนรูวิธีการ
วายน้ำเอาชีวิตรอด และ
ความปลอดภัยในชีวิต

3 โครงการเยาวชนรุนใหมหัวใจ
สีขาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ภายในตำบลเมือง
ไผจำนวน 13
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

จำนวน
ผูประกอบการ
รานอาหาร

-มีความพรอม
เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัย

สำนักปลัด

เด็กและเยาวชน
ร.ร. ในเขตตำบล
เมืองไผ จำนวน
50 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กรูวิธีการวายน้ำเอา
ชีวิตรอด และเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต

สำนักปลัด

เพื่อใชจายในการดำเนิน เด็กและเยาวชน
โครงการเยาวชนรุนใหม ภายในตำบลเมือง
หัวใจสีขาว
ไผจำนวน 13
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

1.จำนวนคนที่
เขารวม
2.การวัดความรู
กอนและหลังการ
อบรม
1.จำนวนคนที่
เขารวม
2.การวัดความรู
กอนและหลังการ
อบรม

เด็กและเยาวชนภายใน
ตำบลเมืองไผจำนวน
13 หมูบานมีความรูใน
การปองกันตนเองมาก
ขึ้น

สำนักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

4 โครงการทองถิ่นรวมใจลด
อุบัติภัยทางถนน เทิดไทองค
ราชัน

5 โครงการปองกันสงเสริม
สนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดนโยบายภาครัฐ

6

โครงการอบรม/ฟน ฟู อปพร.
ต.เมืองไผ

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรการปองกันภัย
และมาตรการเพิ่มความ
ปลอดภัย
-ลดความสูญเสียในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
เพื่อใหเกิดการรวมคิด
รวมทำ รวมแกปญหายา
เสพติดในชุมชนของ
ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
เพื่ออบรม อปพร. ใหไดตาม
เปาหมายรอยละ ๒ ตามที่
รัฐบาลกำหนดและฟนฟู อป
พร. รายเกาและการเพิม่
จำนวน อปพร.

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สนับสนุนการตั้ง
จุดสกัด 1 จุดที่
ทางแยกหนา
อบต.เมืองไผใน
เทศกาลปใหม
และสงกรานต

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

เด็กและเยาวชน
ร.ร. ในเขตตำบล
เมืองไผ

160,000

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1.จำนวนคนที่
ประชาชน มีความ
เขารวม
ปลอดภัยในชีวิตและ
2.การวัดความรู ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
กอนและหลังการ
อบรม

160,000

160,000

160,000

160,000

จำนวนเจาหนาที่
ไดรบั การฝกอบรม
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บุคลากร
(ราย)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยดานการจราจร
เพิ่มมากขึ้นตลอดจนลด
ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

-มีสมาชิก อปพร ครบตาม
เปาหมายและมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

7 โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ
ปองกันและปราบปรามยาเสพ
ติดในเขตพื้นที่อำเภอกระสัง

วัตถุประสงค
-เพื่อใหศูนยดำเนินการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวม 7 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
- อุดหนุน
งบประมาณใหแก
ที่ทำการปกครอง
อำเภอกระสัง/
ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดอำเภอกก
ระสัง(ศป.ปส.อ.
กระสัง)

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

230,000

390,000

390,000

390,000

390,000
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๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวนรอยละ
ของงบประมาณ
ที่อุดหนุน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ศูนยไดมีงบประมาณ
บริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.5 แผนงานงบกลาง
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
ผูสูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ
ผูปวยไดรับการดูแล
และทำการรักษา/
อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข
ผูปวยไดรับการดูแล
และทำการรักษา/
อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข

1

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

- ผูสูงอายุในตำบล
เมืองไผไดรับการ
ชวยเหลือ

ผูสูงอายุ
ในตำบลเมือง
ไผ

6,748,800

7,166,400

8,100,000

8,200,000

8,300,000

ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ
๑๐๐

2

เบี้ยยังชีพผูพิการ

คนพิการในตำบลเมือง คนพิการ
ไผไดรับการชวยเหลือ
ในตำบลเมือง
ดานสวัสดิการและเบีย้
ไผ
ยังชีพ

2,553,600

2,697,600

3,500,000

3,600,000

3,700,000

ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ
๑๐๐

3

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส

ผูปวยติดเชื้อ HIVs ใน ผูป วยติดเชื้อ
ตำบลเมืองไผไดรับการ HIVsในตำบล
ชวยเหลือ
เมืองไผ

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

ผูมีสิทธิไดรับเงิน
ชวยเหลือรอยละ
๑๐๐
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ผูพิการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นหลังจาก
ไดรับเบี้ยยังชีพ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

กอง
สวัสดิการ
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่
4

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมอยูดีมีสขุ
2.5 แผนงานงบกลาง
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับทองถิ่นหรือพื้นที่
ตำบลเมืองไผ เพื่อ
ดำเนินงานตางๆ และ
สนับสนุนการดำเนิน
โครงการ ดังนี้
๑. สนับสนุนหนวยงบริ
การหรือสถานบริการ
หรือหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่
๒. สนับสนุนกลุมหรือ
องคกรประชาชน หรือ
หนวยอื่น

รวม จำนวน 4 โครงการ

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพใน
ระดับทองถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

135,000

135,000

135,000

135,000

135,000

9,509,400

10,071,000

11,807,000

12,007,000

12,207,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รอยละของ
ประชาชนมีสขุ ภาพ
กองทุนหลัก
ดีทั่วหนา
ประกันสุขภาพ
ไดรับเงิน
สมทบ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
3.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

1

โครงการสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ย เพื่ อให นั ก เรี ย น ได รั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก
ก า ร บ ริ ห า รส ถ า น ศึ ก ษ า อาหารกลางวันครบถวน เ ล็ ก จ ำ น ว น
(อาหารกลางวัน)
3 แหง

535,200

750,000

770,000

780,000

790,000

รอยละ 100
รอยละ 100 ของเด็กรับ กอง
ของเด็กนักเรียน สารอาหารครบถวน
การศึกษาฯ
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง เติบโต
สมวัย

2

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา (คา
จัดการเรียนการสอนของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก)(รายหัว)

เพื่อเปนคาจัดการเรียน
การสอนของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3
แหง

255,000

300,000

300,000

300,000

300,000

รอยละ 100
ของเด็กนักเรียน
มีพัฒนาการ
สมวัย

รอยละ 100ของเด็ก
นักเรียนมีพัฒนาการ
สมวัย

3

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
(คาใชจายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
สมตามวัย

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จำนวน 3
แหง

-

200,000

200,000

200,000

200,000

รอยละ 100
ของเด็กนักเรียน
ที่ไดรับการ
จัดสรรมี
พัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย

รอยละ 100 นักเรียนที่ กอง
ไดรบั การจัดสรรมี
การศึกษาฯ
พัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย
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กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

๔ โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- เพื่อสงเสริมใหเด็กกลา -เด็กและเยาวชน
แสดงออกและเขาเขา
ตำบลเมืองไผ
รวมกิจกรรมทางวิชาการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

จำนวนเด็กทีเ่ ขา
รวมกิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

-เด็กไดกลาแสดงออก
กอง
ในทางที่ถูกตองและเขา การศึกษาฯ
รวมกิจกรรมทางวิชาการ

-เพื่อชวยเหลือคาน้ำคา
๕ โครงการชวยเหลือดาน
สาธารณูปโภคสำหรับศูนยพัฒนา ไฟฟาใหแกศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
เด็กเล็ก

-ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน ๓
แหง

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

จำนวนรอยละ
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของคาใชจายที่
ไดรบั ความชวยเหลือ
ลดลงจาก
ดานคาน้ำ คาไฟฟา
นโยบายประหยัด

กอง
การศึกษาฯ

๖ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนและวัสดุการศึกษา

-เพื่อเปนการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพ

-จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนให
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน ๓
แหง

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๑.จำนวนและ
ประเภทสื่อการ
เรียนการสอนที่
ไดรบั การจัดสรร
๒.จำนวนเด็กที่
ไดรบั

-เด็กไดรบั การพัฒนา
ดานสติปญญาที่ได
มาตรฐาน

กอง
การศึกษาฯ

๗ โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-เพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-ครูผูดูแลเด็ก
จำนวน ๑๐ คน

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

จำนวนครูผูดูแล
เด็กที่ไดรับการ
พัฒนา

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
การพัฒนาดานที่ทำการ
ศูนย

กอง
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.1 แผนงานการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๑,๕๐๐,000

๑,๕๐๐,000

๑,๕๐๐,000

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๕
(บาท)

8

โครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน

-เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
เติบโตสมวัย

9

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก

-เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็ก -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อยางรอบดาน
จำนวน ๓ แหง

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

10

โครงการไอโอดีนกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย

-เพื่อใหเด็ก หญิงมีครรภ
และหญิงที่เลี้ยงลูกดวย
นมแมทุกคนไดรับ
ไอโอดีนอยางเพียงพอ

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน ๓ แหง

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

11

โครงการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย

-เพื่อใหเด็กปฐมวัยทุก
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คนไดรับการอบรมเลี้ยงดู จำนวน ๓ แหง
อยางมีคุณภาพเพื่อมี
พัฒนาการอยางรอบดาน
และตามวัย

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑,๕๐๐,000
จำนวน ๓ แหง
-โรงเรียน
ประถมศึกษา
จำนวน ๔ แหง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

๑,๕๐๐,000 จำนวนเด็กที่
ไดรบั บริการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

-เด็กนักเรียนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
เจริญเติบโต

กอง
การศึกษาฯ

จำนวนเด็กที่
ไดรบั บริการ

-เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ
การบริการในการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ

กอง
การศึกษาฯ

๓0,000

จำนวนเด็กที่
ไดรบั บริการ

เด็ก หญิงมีครรภและ
กอง
หญิงที่เลี้ยงลูกดวยนมแม การศึกษาฯ
ทุกคนไดรบั ไอโอดีน
อยางเพียงพอ

๓0,000

จำนวนผูเขา
รับการอบรม
จำนวนเด็กที่
ไดรบั บริการ

เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ กอง
การอบรมเลี้ยงดูอยางมี การศึกษาฯ
คุณภาพเพื่อมีพัฒนาการ
อยางรอบดานและตาม
วัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

๑2

โครงการสายใยสัมพันธวันปด ๑.เพื่อสนองตอบการ
ภาคเรียน
ประกันคุณภาพภายใน
ตอกระบวนการรายงาน
คุณภาพการศึกษา
๒.เพื่อใหเด็กเล็กจบ
การศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการเรียน
และสถาบันที่จบมา
เพื่อใหผูปกครองมีความ
ภาคภูมิใจและมั่นใจใน
สถาบัน

-ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจำนวน ๓ แหง

๑0,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

จำนวน
ผูปกครอง
และกรรมการ
สถานศึกษา
ผูนำชุมชนที่
เขารวม
โครงการ
จำนวนเด็กที่
ไดรับบริการ

๑.สนองตอบการ
กอง
ประกันคุณภาพภายใน การศึกษาฯ
ตอกระบวนการรายงาน
คุณภาพการศึกษา
๒.เด็กเล็กจบการศึกษา
มีความภาคภูมิใจในการ
เรียนและสถาบันที่จบ
มาเพื่อใหผูปกครองมี
ความภาคภูมิใจและ
มั่นใจในสถาบัน

๑3

โครงการอบรมการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยใหแกครูผูดูแลเด็ก

โครงการอบรมการ
ผลิตสื่อการเรียน
การสอนระดับ
ปฐมวัยใหแกครู
ผูดูแลเด็ก

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

จำนวนครู
ผูดูแลเด็กที่
ไดรับการ
พัฒนา

๑.ครูผูดูแลเด็กไดรับ
กอง
ความรูเกี่ยวกับหลักการ การศึกษาฯ
จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยตามหลักสูตร
๒.เกิดจินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค

๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผูดูแลเด็กไดรับความรู
เกี่ยวกับหลักการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย
ตามหลักสูตร
๒.เพื่อเสริมสราง
จินตนาการและความคิด
สรางสรรค
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.1 แผนงานการศึกษา
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑4

โครงการพัฒนากลไกการ
ดำเนินงานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

เพื่อกำกับติดตาม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มาตรการที่แตละ
จำนวน ๓ แหง
กระทรวงกำหนดเพื่อให
สอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาลและมติของ
คณะกรรมการพัฒนา

15

จัดซื้อเครื่องเลนกลางแจง
สำหรับเด็กนักเรียน

เพื่อจัดซื้อเครื่องเลน
กลางแจงสำหรับเด็ก
นักเรียน

โรงเรียน
ประถมศึกษา
จำนวน 4 แหง

16

โครงการคาอาหารกลางวัน
สำหรับเด็กนักเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันครบ 5 หมู

อุดหนุนโรงเรียน
ประถมศึกษา
จำนวน 4 แหง

รวม 16 โครงการ

แบบ ผ. ๐๒

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

จำนวนเด็กที่
ไดรับบริการ

-เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับ กอง
การบริการในการ
การศึกษาฯ
พัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ

-

100,000

100,000

100,000

-

จำนวนครั้งที่
จัดซื้อจัดจาง

1.เด็กมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น
2.เด็กไดเครื่องเลนใหม
ที่ปลอดภัย

กอง
การศึกษาฯ

๒,344,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐ ๒,50๐,๐๐๐

๒,50๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ไดรับอาหาร
ครบ ๕ หมู
รอยละ ๑๐๐

เด็กนักเรียนมีรางการที่
แข็งแรง เจริญเติมโต

กอง
การศึกษาฯ

4,974,200 5,640,000 5,640,000 5,640,000

5,540,000
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

๑ โครงการแขงขันกีฬาตำบลเมือง
ไผ

- เพื่อสงเสริมสุขภาพ
และพลานามัยที่สมบูรณ

- จัดการแขงขัน
กีฬาภายในตำบล
เมืองไผ และสง
นักกีฬาเขารวม
กิจกรรมการ
แขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่น

๒๐0,000

๒๐0,000

๒๐0,000

3๐0,000

3๐0,000

๒ โครงการจัดงานเทศกาลของดี
กระสัง

- เพื่อเปนการสงเสริม
การทองเที่ยวและรักษา
ประเพณีที่ดีงามของ
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป

- จัดกิจกรรม
เทศกาลงานของดี
กระสัง

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

จำนวน
- เกิดการสืบสาน
ประชาชนที่เขา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสราง
รวม
ชื่อเสียงดานการ
ทองเที่ยวใหแกทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

๓ โครงการสนับสนุนประเพณีรดน้ำ
ดำหัวในงานเทศกาลสงกรานต

- เพื่อเปนการรักษา
ประเพณีทองถิ่นที่ดีงาม

- จัดกิจกรรมรด
น้ำดำหัวที่ วัด
ธรรมถาวร
วัดโนนเมืองไผ
วัดกทลิวนาราม

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

๘0,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

กอง
การศึกษาฯ
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จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ครู นักเรียนและ
ประชาชนมีสขุ ภาพกาย
ที่สมบูรณแข็งแรง และ
จิตใจแจมใส และมี
ความสามัคคีในชุมชน

-เกิดความรักในชุมชน
และรักษาประเพณี
ทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

4

โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมตำบลเมืองไผ

-เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตำบลเมืองไผ

-อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตำบล
เมืองไผ

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

๕๐,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-นักเรียน และเยาวชน
ตำบลเมืองไผมี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งาม

กอง
การศึกษาฯ

5

โครงการจัดกิจกรรมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
สถาบันพระมหากษัตริย

-เพื่อเปนการแสดงออก วันที่ ๒๓ ตุลาคม
ถึงพลังมวลชนในความ วันที่ ๑๓ ตุลาคม
จงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ชุมชนไดแสดงออกถึง
พลังมวลชนในความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

กอง
การศึกษาฯ

6

โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

-เพื่อเปนการแสดงออก กรกฎาคม และ
ถึงพลังมวลชนในความ ๑๒ สิงหาคม
จงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

-ชุมชนไดแสดงออกถึง
พลังมวลชนในความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

กอง
การศึกษาฯ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่

โครงการ

7

โครงการงานเทศกาล
เขาพรรษา

8

โครงการวันลอยกระทง

9

โครงการวันมาฆบูชา

10

โครงการวันวิสาขบูชา

วัตถุประสงค
-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

๒๕๖๒
(บาท)
๒0,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒0,000

๒๕๖๔
(บาท)
๒0,000

๒๕๖๕
(บาท)
๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

วันมาฆบูชา

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

วันวิสาขบูชา

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
วันเขาพรรษา

๒๕๖๑
(บาท)
๒0,000

วันลอยกระทง

~ 158 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-ประชาชนไดสบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-ประชาชนไดสบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-ประชาชนไดสบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม
-ประชาชนไดสบื สาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

11

โครงการวันอาสาฬหบูชา

-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

วันอาสาฬหบูชา

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

๒0,000

12

โครงการวันโดนตา,
การละเลนเรือมอันเร
รำตรด

-เพื่อสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่นเพื่อใหประชาชน
เขาใจในวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

พื้นที่ตำบลเมืองไผ

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

13

โครงการแขงขันกีฬาสีภายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ

๑.เพื่อสงเสริมความมี
-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระเบียบวินยั ปลูกฝงการ จำนวน ๓ แหง
เลนกีฬา รูแพ รูชนะ รูภัย
๒.เพื่อสงเสริมความ
สามัคคี อดทน การปฏิบัติ
ตามขอตกลงเพื่อใหเด็ก
ทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน
ไดอยางสนุกสนาน

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

~ 159 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)
จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

-ประชาชนไดสบื สาน กองการศึกษาฯ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนเขาใจ
ในวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
จำนวน
-ประชาชนไดสบื สาน กองการศึกษาฯ
ผูเขารวม
ศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรม
ประเพณีทองถิ่น
เพื่อใหประชาชนเขาใจ
ในวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม
จำนวนเด็กที่ ๑.เด็กมีความสามัคคีมี กองการศึกษาฯ
เขารวม
ระเบียบวินยั รูจักมี
กิจกรรม
น้ำใจนักกีฬา รูแพ รู
ชนะรูภัย
๒.เด็กสามารถทำ
กิจกรรมรวมกันยาง
สนุกสนาน
๓.เด็กสามารถปฎิบัติ
ตามกติกาขอตกลง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

14

15

โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน

-เพื่อดึงจุดเดนของ
ตำบลมาพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวเพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธ
ใหคนทั่วไปรูจักตำบล
เมืองไผ

-กลุมทอผาไหม
-กลุมเกษตร
ผสมผสาน
-พระพุทธรูปที่ทำ
ดวยไม
-หลักฐานการขุดพบ
เครื่องปนดินเผาสมัย
โบราณ
โครงการจัดทำหลักสูตร -เพื่อเผยแพรและ
-จัดประชุมวางแผน
ขอมูลประวัติความเปนมา ประชาสัมพันธใหคน
และหาขอมูล
ทั่วไปรูจักตำบลเมืองไผ -เอกสารหลักสูตร
ของตำบลเมืองไผ
ขอมูลประวัติความ
เปนมาของตำบล
เมืองไผ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

จำนวน
กิจกรรมการ
ปรับปรุง
แหลง
ทองเที่ยว

- เกิดการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสราง
ชื่อเสียงดานการ
ทองเที่ยวใหแกทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

หลักสูตร
ขอมูลแหลง
ทองเที่ยว

- เกิดการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสราง
ชื่อเสียงดานการ
ทองเที่ยวใหแกทองถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

~ 160 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 “ดานสังคมและคุณภาพชีวิต”
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2. การพัฒนาการทองเที่ยว และกีฬา
๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
16

17

โครงการจัดงานพิธีขึ้นเขา
พนมรุง ประจำป

เพิ่ออนุรักษประเพณี
โบราณใหสืบเนื่องตอไป
อุดหนุนงบประมาณที่
ทำการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย
โครงการจัดงานพิธีและรัฐ เพื่อสงเสริมการ
พิธี ประจำป
ปฏิบัติงานรัฐพิธี

รวม 17 โครงการ

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

-อุดหนุนงบประมาณ
ที่ทำการปกครอง
จังหวัดบุรีรัมย

๑0,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

จำนวนรอยละ อนุรักษประเพณีขึ้นเขา
ของ
พนมรุง ใหอยูคจู ังหวัด
งบประมาณที่ บุรีรัมยตลอดไป
อุดหนุน

กอง
การศึกษาฯ

-อุดหนุนงบประมาณ
ที่ทำการปกครอง
อำเภอกระสัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จำนวนรอยละ สงเสริมงานรัฐพิธี
ของ
งบประมาณที่
อุดหนุน

กอง
การศึกษาฯ

920,000

920,000

920,000

920,000

920,000

~ 161 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1

โครงการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพตำบล
เมืองไผ

2

โครงการอบรมให
ความรูเกี่ยว
กับการทำน้ำสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

-เพื่อสรางทางเลือกใน
การประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว
-เพื่อสงเสริมการใช
เวลาวางใหเกิด
ประโยชน
เพื่อแปรรูปสมุนไพรให
เปนน้ำดื่มที่มีประโยชน
ตอสุขภาพและสราง
รายไดใหกับครอบครัว

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

สตรีผูสูงอายุ
และ
ประชาชน
ทั่วไปจำนวน
50 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

-จำนวนอาชีพ
เสริมที่มีการ
จัดฝกอบรม
-จำนวนผูเขา
รับการ
ฝกอบรม

-ไดทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพเสริม
เพิ่มรายไดใหแก
ครอบครัว
-มีการใชเวลาวางให
เกิดประโยชน

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
และ
ประชาชน
ทั่วไป

15,000

-

-

-

-

-ไดรับการฝก
อาชีพการทำ
น้ำสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ
และเปนการ
สรางรายได
ใหกับ
ครอบครัว

-ไดรับการฝกอาชีพ
การทำน้ำสมุนไพร
เพื่อสุขภาพและเปน
การสรางรายได
ใหกับครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

~ 162 ~

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

3

โครงการฝกอาชีพแปรรูป
ผลิตทางการเกษตรตาม
ฤดูกาล”มะมวงแชอิ่ม
ฝรั่งแชบวย”

เด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
และประชาชนทั่วไป
ไดรบั ความรูและไดรับ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ มีรายได
ชวยเหลือตนเอง

เด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
และประชาชน
ทั่วไป

15,000

-

-

-

-

-ไดรับความรู
และไดรับการ
พัฒนาทักษะ
อาชีพทำใหมี
รายได
ชวยเหลือ
ตนเองและเปน
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
กอใหเกิดความ
มั่นคงดาน
รายได

-ไดรับความรูและ
ไดรับการพัฒนา
ทักษะอาชีพทำใหมี
รายไดชวยเหลือ
ตนเองและเปนการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตกอใหเกิดความ
มั่นคงดานรายได

กอง
สวัสดิการ
สังคม

4

โครงการอบรมใหความรู
เกี่ยว
กับการทำน้ำสมุนไพร
เพื่อสุขภาพ

เพื่อแปรรูปสมุนไพรให
เปนน้ำดื่มที่มีประโยชน
ตอสุขภาพและสราง
รายไดใหกับครอบครัว

เด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส
และประชาชน
ทั่วไป

15,000

-

-

-

-

-ไดรับการฝก
อาชีพการทำน้ำ
สมุนไพรเพื่อ
สุขภาพและ
เปนการสราง
รายไดใหกับ
ครอบครัว

-ไดรับการฝกอาชีพ
การทำน้ำสมุนไพร
เพื่อสุขภาพและเปน
การสรางรายได
ใหกับครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
ที่
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 โครงการสงเสริมอาชีพ - เพื่อใหประชาชนมี -ประชาชน
30,000
การทำน้ำพริกเผา หมู อาชีพเสริม มีรายได ภายใน หมูท ี่
3
ที่ 3
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต
6 โครงการพัฒนาอาชีพ
กลุมสตรีทอผา
หมูที่ 6

2564
(บาท)
30,000

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
30,000

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
จำนวนของ
ไดรับการฝกอาชีพ
กอง
ประชาชนที่เขา การทำน้ำพริกเผา สวัสดิการ
รับการอบรม และเปนการสราง
สังคม
รายไดใหกับ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- เพื่อใหกลุมสตรี
ภายใน หมูท ี่ 6 มี
อาชีพเสริม มีรายได
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-กลุมสตรี
ภายใน หมูท ี่
6

-

-

30,000

30,000

30,000

จำนวนของ
ไดรับการฝกอาชีพ
ประชาชนที่เขา และเปนการสราง
รับการอบรม รายไดใหกับ
ครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม

7 โครงการพัฒนาอาชีพ - เพื่อใหประชาชนมี
พรมเช็ดเทาและทอผา อาชีพเสริม มีรายได
หมูที่ 7
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-ประชาชน
ภายใน หมูท ี่
7

-

-

30,000

30,000

30,000

จำนวนของ
ไดรับการฝกอาชีพ
ประชาชนที่เขา และเปนการสราง
รับการอบรม รายไดใหกับ
ครอบครัว

กอง
สวัสดิการ
สังคม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
ที่
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการสงเสริมอาชีพ - เพื่อใหประชาชนมี -ประชาชน
30,000
กลุมทอผาไหม หมูที่ อาชีพเสริม มีรายได ภายใน หมูท ี่
11
11
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต
รวม 8 โครงการ

75,000

30,000

150,000
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แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)
30,000

256๕
(บาท)
30,000

150,000

150,000

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
จำนวนของ
ไดรับการฝกอาชีพ
กอง
ประชาชนที่เขา การทอผาไหมและ สวัสดิการ
รับการอบรม เปนการสราง
สังคม
รายไดใหกับ
ครอบครัว
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.2 แผนงานแผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1

โครงการอบรมสงเสริม - เพื่อใหประชาชนมี
การปลูกพืชหลังการเก็บ อาชีพเสริม มีรายได
เกี่ยว
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

- ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง
๑๓หมูบาน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

2

โครงการอบรมสงเสริม
อาชีพหลังการเก็บเกี่ยว

- ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง
๑๓หมูบาน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

จำนวน
ประชาชนที่
เขารวม

- เพื่อใหประชาชนมี
อาชีพเสริม มีรายได
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต
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ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพเสริม
ทำหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร
-ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางยังยืน
-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพเสริม
ทำหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร
-ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางยังยืน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

กองสงเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจชุมชน
4.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3

โครงการรอบรมสงเสริม -เพื่อใหประชาชนมี
ปลูกผักปลอดสารพิษ
อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง 13
หมูบาน

20,000

-

-

-

-

จำนวน
ผูเขารวม
กิจกรรม

4

โครงการอบรมสงเสริม
การขยายพันธุไม

-เพื่อใหประชาชนมี
อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง 13
หมูบาน

20,000

-

-

-

-

5

โครงการอบรมสงเสริม
การเลี้ยงไสเดือน

-เพื่อใหประชาชนมี
อาชีพเสริมมีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง 13
หมูบาน

20,000

20,000

-

-

-

วัดทักษะ
ความรู ผูเขา
รับการอบรม
กอนและหลัง
การอบรม
วัดทักษะ
ความรู ผูเขา
รับการอบรม
กอนและหลัง
การอบรม

~ 167 ~

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพเสริม
ทำหลังจากเก็บ
เกี่ยวผลผลิตทาง
การเกษตร
-ประชาชนมีรายได
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิตและ
สามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางยังยืน
-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพเสริม
มีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต
-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพเสริม
มีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

กองสงเสริม
การเกษตร

กองสงเสริม
การเกษตร

-เพื่อใหประชาชนมี
อาชีพเสริมมีรายได
เพิ่มเพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

แบบ ผ. ๐๒

6

โครงการรอบรม
สงเสริมเลี้ยงปลาใน
บอดิน

7

โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนใน
-ประชาชน
เศรษฐกิจพอเพียง หมู ชุมชนมีอาชีพเสริมมี ภายใน หมูท ี่ 6
ที่ 6
รายไดเพิม่ เพียงพอตอ
การดำรงชีวิต

-

-

20,000

20,000

-

8

โครงการสงเสริมอาชีพ เพื่อใหประชาชนมี
เศรษฐกิจพอเพียง หมู อาชีพเสริมมีรายได
ที่ 7
เพิ่มเพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต

-

-

20,000

20,000

-

60,000

80,000

80,000

80,000

80,000

รวม 8 โครงการ

-ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผ ทั้ง
13 หมูบาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
20,000
-

-ประชาชน
ภายใน หมูท ี่ 7
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-

วัดทักษะ
ความรู ผูเ ขา
รับการอบรม
กอนและหลัง
การอบรม
วัดทักษะ
ความรู ผูเ ขา
รับการอบรม
กอนและหลัง
การอบรม
วัดทักษะ
ความรู ผูเ ขา
รับการอบรม
กอนและหลัง
การอบรม

-ประชาชนตำบล
เมืองไผมีอาชีพ
เสริมมีรายไดเพิ่ม
เพียงพอตอการ
ดำรงชีวิต
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายไดเพิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

กอง
สงเสริม
การเกษตร

ประชาชนมีอาชีพ
เสริมรายไดเพิ่ม
มากขึ้นเกิดความ
สามัคคีในชุมชน

กอง
สงเสริม
การเกษตร

กอง
สงเสริม
การเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามแผนพัฒนา
บุคลากร

เพื่อจัดทำยุทธศาสตร
การพัฒนาบุคลากร,
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อกำหนดตัวชี้วัดที่ใช
ในการติดตามการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตาม
ยุทธศาสตร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
จัดบริการสาธารณะใน
การพัฒนาทองถิ่น

บุคลากรของ
อบต.
(การจัดทำ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากร,
แผนพัฒนา
บุคลากร)
(การแตงตั้ง
คณะทำงาน)
(การประชุม
คณะทำงาน)
(การฝกอบรม
บุคลากรของ
อบต.)
(การประเมินผล
การฝกอบรม)

150,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

150,000

~ 169 ~

150,000

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
(การสงเสริมพัฒนา
ความรู
ความสามารถใหแก
บุคลากรของ อบต.
ในสายงานเฉลี่ย
เกินกวารอยละ
70)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

การบริหารงานมี
สำนักปลัด
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

2

โครงการพัฒนากิจกรรมดาน
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ของ บุคลากร

เพื่อพัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมดานมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของ
บุคลากรในการ
จัดบริการสาธารณะใน
การพัฒนาทองถิ่น
ทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

บุคลากรของ อบต.
( การจัดทำประมวล
มาตรฐานจริยธรรม
ประกาศ และสงเสริมให
บุคลากรดำเนินการตามที่
กำหนดในประมวล
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
อยางนอยปละ 3 ครั้ง )
บุคลากรของ อบต.(การ
จัดทำโครงการดาน
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม)
(การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และการปองกัน
การกระทำผิดจริยธรรม)
(การดำเนินการตาม
มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ )
(การสงเสริมใหความรูและ
สนับสนุนกระบวนการ
จัดเก็บขอมูลแกบุคลากร
และประชาชนที่เกี่ยวของ)

55,000

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

55,000

55,000

55,000

55,000

~ 170 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จำนวนกิจกรรม
ดานมาตรฐาน
คุณธรรม
จริยธรรมของ
บุคลากร
จำนวนบุคลากร
ที่เขารวม
กิจกรรม

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

แบบ ผ. ๐๒

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

3

โครงการใหความ
ชวยเหลือเบื้องตนแก
ผูประสบภัยธรรมชาติ

- เพื่อใหความ
ชวยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดรอนแก
ประชาชนที่ไดรับ
ความเดือนรอนจาก
สถานการณภัยพิบัติ

4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนยคุมครอง
และชวยเหลือทาง
กฎหมายแกประชาชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของศูนยคุมครอง
และชวยเหลือทาง
กฎหมายแก
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
-จัดสรรงบประมาณใหความ
ชวยประชาชนทีป่ ระสบภัย
พิบัติดังนี้
1. ชวยเหลือผูประสบวาตภัย
20% ของงบประมาณ
2. ชวยเหลือผูประสบภัยแลง
30% ของงบประมาณ
3. ชวยเหลือผูประสบภัย
หนาว 35% ของ
งบประมาณ
5. ชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย
10% ของงบประมาณ
6. ชวยเหลือผูประสบภัยอื่นๆ
5% ของงบประมาณ
บุคลากรและแกนนำชุมชน
13 หมูบานและใหคำปรึกษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

300,000

300,000

30,000

30,000

~ 171 ~

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

300,000

300,000

300,000

อาคาร
ประชาชนไดรับ สำนักปลัด
สำนักงาน อบต. บริการสะดวก
เมืองไผ
สะอาด
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่ม
มากขึ้น

30,000

30,000

30,000

จำนวน
การบริหารงาน
ประชาชนที่
มีประสิทธิภาพ
ไดรบั การบริการ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

5

โครงการจางเหมาทำความ
สะอาดสำนักงาน อบต.เมือง
ไผ ประจำปงบประมาณ

เพื่อความสะอาดและ
ความเรียบรอยของ
อาคารสำนักงาน

อาคารสำนักงาน
จำนวน 1 หลัง
และบริเวรรอบ
สำนักงาน

-

6

โครงการฝกอบรมและศึกษาดู
งานใหความรูแ กบุคลากร
ทองถิ่น สมาชิกสภาอบต. และ
ผูนำชุมชนในเขตอบต.เมืองไผ

- เพื่อพัฒนาองคความรู
ใหแกผูบริหาร สมาชิก
สภา ผูนำชุมชน และ
พนักงานสวนตำบล

- พนักงาน
ผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต. และ
ผูนำชุมชน
ภายในตำบล
เมืองไผ

250,000

300,000

300,000

300,000

7

โครงการฝกอบรมใหความรู
เกีย่ วกับอำนาจหนาที่ อปท.
บทบาทอำนาจหนาที่ของ
สมาชิกสภาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตำบลเมืองไผ
อำเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย

-เพื่อใหความรูแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ
อบต.เมืองไผ

- รอยละ ๕๐
ของจำนวน
พนักงาน
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ ไดรับ

30,000

30,000

30,000

30,000

108,000

108,000

~ 172 ~

108,000

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
108,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

อาคารสำนักงาน
อบต.เมืองไผ

ประชาชนไดรับ
บริการสะดวกสะอาด
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น

สำนักปลัด

300,000

จำนวนรอยละที่
พนักงาน ผูบริหาร
สมาชิกสภาอบต.
และผูนำชุมชน
ภายในตำบลเมืองไผ
ทีได้รบั การพัฒนา
ความรู ้

พนักงาน ผูบริหาร
สมาชิกสภาอบต.
และผูนำชุมชนภายใน
ตำบลเมืองไผได้รบั
การพัฒนาความรู ้

สำนักปลัด

30,000

จำนวนบุคลากรที่
ไดรบั การพัฒนา

- ผูบริหาร สมาชิก
สภา อบต.เมืองไผ มี
ความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาทีใ่ นการ
บริหารงานทองถิ่น

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่
8

9

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดการเลือกตั้ง

โครงการ อบต.เคลื่อนที่
พบปะเพื่อบริการ
ประชาชน
10 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสนิ

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,000,000

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

- เพื่อสนับสนุนการ
เลือกตั้งของทองถิ่น
สส. สว. และทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกำหนด

- การจัดการ
เลือกตั้ง
-การรณรงคการ
เลือกตั้งที่เกี่ยวของ

-

1,0๐0,000

-เพื่อใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่
ตำบลเมืองไผ
- เพื่อนำไปใชในการ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได

จัดกิจกรรมพบปะ
เพื่อใหบริการ
ประชาชน
- จัดทำหรือปรับ
ขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน
-จัดทำทะเบียน
ทรัพยสิน (ผ.ท.4)
-จัดทำทะเบียนคุม
ผูชำระภาษี (ผ.ท.
5)

-

-

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

400,000

-

-

~ 173 ~

100,000

แบบ ผ. ๐๒

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

การไดมาซึ่งสมาชิก - สามารถจัดการ
สภาตำบลเมืองไผ เลือกตั้งทองถิ่นใน
ตำแหนงที่วางและ
สนับสนุนการเลือกตั้ง
ของทองถิ่น ตามที่
กฎหมายกำหนด
จำนวนประชาชนที่ ประชาชนไดรับความ
เขารับบริการ
สะดวกในการรับ
บริการ
ขอมูลแผนที่ภาษี
- สามารถนำไปใชใน
และทะเบียน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยสินที่เปน
ในการจัดเก็บรายได
ปจจุบัน
ไดดยี ิ่งขึ้น
สถิติการจัดเก็บ
- สามารถใหบริการ
รายไดที่เพิ่มขึ้นจาก ระบบการเชื่อมตอ
การใชขอมูลแผนที่ อินเตอรเน็ตแบบ
ภาษีและทะเบียน ความเร็วสูงได
ทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
สำนักงาน
ปลัด

สำนักงาน
ปลัด
กองคลัง
กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)

11 โครงการจัดทำเวที

ประชาคมตำบลหรือการ
จัดทำแผนชุมชนหรือ
หมูบาน เพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น
12 โครงการพัฒนาศูนย
ขอมูลขาวสารทาง
ราชการ

13 โครงการศูนยปฏิบัติงาน

การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
อำเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย ประจำป

แบบ ผ. ๐๒

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

เพื่อการจัดทำการ
จัดเวทีประชาคม
จัดทำแผนพัฒนา
ชุมชน หมูบานและ
ทองถิ่นของ อบต.เมือง ระดับตำบล
ไผ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของศูนย
ขอมูลขาวสารทาง
ราชการ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

770,000

2,133,000

2,463,000

1,163,000

1,163,000

ศูนยขอมูลขาวสาร
ราชการ อบต.เมือง
ไผ

-เพื่อใหศูนยดำเนินการ - อุดหนุน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ งบประมาณใหแก
เทศบาลตำบล
กระสัง

รวม 13 โครงการ

~ 174 ~

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จำนวน
โครงการที่
บรรจุ
แผนพัฒนา
ทองถิ่น
จำนวน
ประชาชนและ
บุคลากรที่ไดรับ
การบริการ

ประชาชนมีสว นรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น

สำนักปลัด

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

สำนักปลัด

จำนวนรอยละ
ของ
งบประมาณที่
อุดหนุน

-ศูนยไดมีงบประมาณ
บริหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ที่
1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองและพัฒนาศักยภาพชุมชน
5.2 แผนงานสาธารณสุข
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
โครงการประชาพิจารณราง
ขอบัญญัติตำบลออกตาม
พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535

เพื่อสงเสริมกระบวนการ
การมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิน่

รวม 1 โครงการ

งานกฎหมายและคดี
รวมกับประชาคมหมูบาน
จำนวน 13 หมูบาน (การ
จัดประชุมประชาคม
หมูบาน )
-รางขอบัญญัตติ ำบลเรือ่ ง
การควบคุมกิจการทีเ่ ปน
อันตรายตอสุขภาพ
-รางขอบัญญัตติ ำบลเรือ่ ง
การกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
-รางขอบัญญัตติ ำบลเรือ่ ง
การควบคุมการเลีย้ งหรือ
ปลอยสัตว--รางขอบัญญัติ
ตำบลเรื่องสถานที่
จำหนายหรือสถานที่
สะสมอาหาร
-รางขอบัญญัตติ ำบลเรือ่ ง
การจัดการมูลฝอยติดเชือ้

งบประมาณ
2563
(บาท)

แบบ ผ. ๐๒

2564
(บาท)

256๕
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

~ 175 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

จำนวนราง
ขอบัญญัติตำบล
ที่ไดผา น
กระบวนการมี
สวนรวมของ
ประชาคม
ทองถิ่น

การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

~ 176 ~

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
6. ยุทธศาสตรทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 แผนงานสาธรณสุข
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการบริหารจัดการ เพื่อใหความรูความ จัดอบรม
100,000 100,000
100,000
100,000
ขยะมูลฝอยจากตนทาง เขาใจในการคัดแยก ภายในตำบล
ขยะ
เมืองไผ

รวม 1 โครงการ

100,000

100,000

100,000

~ 176 ~

100,000

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชน
ภายในตำบล
เมืองไผไดรับ
ความรูเกี่ยวกับ
การแยกขยะมูล
ฝอย

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
ความเขาใจในการ กอง
แยกขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ
ผลที่คาดวา
จะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
6. ยุทธศาสตรทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 แผนงานการเกษตร
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปลูกหญาแฝก เพื่อปองกันการ
เขตตำบลเมือง
30,000
30,000
30,000
30,000
พังทลายของหนาดิน
ไผ
๒

แบบ ผ. ๐๒

256๕
(บาท)
30,000

โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติ

เพื่อใหคนรูจัก
พื้นที่สาธารณ
ประโยชนของปาและ ประโยชน
มีสวนรวมการ
ในเขตตำบล
อนุรักษปาภาวะโลก
เมืองไผ
รอน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณที่ทำการ
อบต.เมืองไผ

เ พื่ อ พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ภู มิ
ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น ทั ศ น ที่ ท ำการ
บริเวณที่ ทำการ อบต. อบต.เมืองไผ
เมืองไผ

-

-

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

60,000

60,000

110,000

110,000

110,000

รวม 3 โครงการ

~ 177 ~

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี
ขึ้นรอยละ ๒
อบต. มี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี
ขึ้นรอยละ ๒

ไมมีการพังทลาย
ของหนาดิน

รอยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนไม
นอยกวารอยละ
80

มีสถานพักผอน
หยอนใจไรมลพิษ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก
กองสงเสริม
การเกษตร

ปาธรรมชาติคืนมา กองสงเสริม
การเกษตร
และมีปริมาณ
พื้นที่ปาสาธารณะ
เพิ่มมากขึ้น
กองสงเสริม
การเกษตร

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตำบลเมืองไผ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน
6.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบประมาณ
เปาหมาย
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง

เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานธรรมชาติ

2 โครงการติดตั้งพลังงาน

เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานธรรมชาติ

สวางระบบพลังงาน
แสงอาทิตย ภายในตำบล
เมืองไผ

แสงอาทิตย (โซลาเซลล)
หมูที่ 7 ประปาหมูบาน
บานสวายสอ
3 โครงการติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย(โซลาเซลล)
สระน้ำประปา หมูที่ 8

เพื่อสงเสริมการใช
พลังงานธรรมชาติ

รวม 3 โครงการ

-ติดตั้งไฟฟาแสง
สวางพลังงาน
แสงอาทิตย
จำนวน 6 ตน
ภายในตำบลเมือง
ไผ
ติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย
ภายใน หมูที่ 7

256๕
(บาท)

156,000

-

-

-

-

100,000

100,000

100,000

-

200,000

200,000

200,000

-

300,000

ติดตั้งพลังงาน
แสงอาทิตย
ภายใน หมูที่ 8

156,000

~ 178 ~

-

แบบ ผ. ๐๒

300,000

-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ไฟฟาแสงสวาง
พลังงาน
แสงอาทิตย
จำนวน 6 ตน
ภายในตำบลเมือง
ไผ
ไฟฟาแสงสวาง
พลังงาน
แสงอาทิตย
ภายใน หมูที่ 7
ไฟฟาแสงสวาง
พลังงาน
แสงอาทิตย
ภายในหมูที่ 8

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

ลดการพึ่งพา
พลังงานหลัก

กองชาง/
สำนักปลัด

ลดการพึ่งพา
พลังงานหลัก

กองชาง/
สำนักปลัด

ลดการพึ่งพา
พลังงานหลัก

กองชาง/
สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1 โครงการซอมสรางผิวเอสฟลต

วัตถุประสงค

เพื่อใหมีความ
คอนกรีตถนนสายบานเมืองไผ สะดวกในการ
– บานบุตาแพง
เดินทาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กวาง ๔.๐๐
เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร
ไหลทางขางละ
๐.๕๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา
๔,๕๕๐ ตาราง
เมตร

- เพื่อใหชุมชนมี
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน ถนน คสล. ไวใชใน กวาง ๕.๐๐
บุตาแพง ตําบลเมืองไผ – โคก การคมนาคมไดดีขึ้น เมตร ยาว
๓,๐๐๐ เมตร
ขมิ้น ตําบล โคกเหล็ก
หนา ๐.๑๕
เมตร

2 โครงการกอสรางถนน

๒๕๖๑
(บาท)
1,946,000

7,338,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
1,946,000 1,946,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,946,000

๒๕๖๕
(บาท)
1,946,000 ปริมาตรผิวจราจร

7,338,000 7,338,000

7,338,000

7,338,000 ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ที่ไดรับการ
ปรับปรุง

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

- ชุมชนมีความสะดวก กองชาง
ในการคมนาคมเพิ่ม
มากขึ้น

- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

3 โครงการกอสรางถนน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง ๖.๐๐
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน ถนน คสล. ไวใชใน เมตร ยาว ๒,4
สกวน ตําบลเมืองไผ –
การคมนาคมไดดีขึ้น ๐๐ เมตร หนา
บานกนอบ ตําบลกันทรารมณ
๐.๑๕ เมตร
4 โครงการกอสรางถนน
- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง 5 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาน ถนน คสล. ไวใชใน ยาว 1,400
อโณทัย หมูที่ 5 – บานเมือง การคมนาคมไดดีขึ้น เมตร หนา
ไผถาวร หมูที่ 2
๐.๑๕ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
7,000,000

3,500,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
7,000,000 7,000,000

๒๕๖๔
(บาท)
7,000,000

3,500,000 3,500,000

3,500,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๕
(บาท)
7,000,000 ปริมาตร ถนน

คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง
3,500,000 ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก
- ชุมชนมีถนน คสล. กองชาง
ที่ไดมาตรฐานไวใช
ในสภาพดี
- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใช
ในสภาพดี

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

แบบ ผ. ๐๒/1

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

5 โครงการซอมสราง

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง ๖.๐๐
ถนนลาดยางผิว Asphaltic ถนน ลาดยาง ไวใช เมตร ยาว
Concrete สายบานเมืองไผ ในการคมนาคมได 2,240 เมตร
ตําบลเมืองไผ – บานโคกสูง ดีขึ้น
ตําบลศรีภูมิ
6 โครงการซอมสราง
กวาง ๖.๐๐
- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนลาดยางผิว Asphaltic ถนน ลาดยาง ไวใช เมตร ยาว
Concrete สายบานกลัน
ในการคมนาคมได 2,200 เมตร
ตําบลเมืองไผ – บานหนอง ดีขึ้น
ลิง ตําบลกระสัง
7 โครงการซอมสราง

ถนนลาดยางผิว Asphaltic
Concrete สายบานเมืองไผ
ตําบลเมืองไผ – บานหวยราช
ตําบลหวยราช

- เพื่อใหชุมชนมี
ถนน ลาดยาง ไวใช
ในการคมนาคมไดดี
ขึ้น

กวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว 6,๐
0๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
7,032,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
7,032,000 7,032,000

๒๕๖๔
(บาท)
7,032,000

๒๕๖๕
(บาท)
7,032,000 ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

7,000,000

7,000,000 7,000,000

7,000,000

10,840,000

10,840,000 10,840,000

10,840,000
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ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลทีค่ าดวาจะไดรบั

หนวยงาน
รับผิด
ชอบหลัก

- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

7,000,000 ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

10,840,000

- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใชใน
สภาพดี

กองชาง

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1. เมืองนาอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

8 โครงการซอมสราง
ถนนลาดยางผิว Asphaltic
Concrete สายบานเมืองไผ
ตําบลเมืองไผ – บานกระสัง
ตําบลกระสัง
9 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
ผิว Asphaltic Concrete
สายบานเมืองไผ ตําบลเมือง
ไผ – บานไผนอย ตําบลเมือง
โพธิ์

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

- เพื่อใหชุมชนมี
กวาง ๖.๐๐
ถนน ลาดยาง ไวใช เมตร ยาว
ในการคมนาคมไดดี 2,50๐ เมตร
ขึ้น
- เพื่อใหชุมชนมี
ถนนลาดยาง ไวใช
ในการคมนาคมไดดี
ขึ้น

กวาง ๖.๐๐
เมตร ยาว
3,400 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

10,560,000

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

10,560,000 10,560,000

๒๕๖๔
(บาท)

10,560,000

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

10,560,000 ปริมาตร ถนน

คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

8,114,000

8,114,000
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8,114,000

8,114,000

8,114,000

ปริมาตร ถนน
คสล.
ที่ไดรับการ
กอสราง

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก
- ชุมชนมีถนน คสล. กองชาง
ที่ไดมาตรฐานไวใช
ในสภาพดี
- ชุมชนมีถนน คสล.
ที่ไดมาตรฐานไวใช
ในสภาพดี

กองชาง

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุสาหกรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

10

โครงการปรับภูมิทัศนรอบ
หมูบาน หมูที่ 2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน
ใหเปนสถานที่ออก
กําลังกายและการ
จัดการสิ่งแวดลอมที่ดี

11

โครงการขุดลอกสระประปา ม.1 เพื่อกักเก็บน้ําผลิต
ประปาหมูบาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับภูมิทัศนรอบ
สระหนองบัวแดง

กวาง80เมตรยาว
300 เมตร ลึก
3 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
2,000,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
2,000,000 2,000,000

๒๕๖๔
(บาท)
2,000,000

๒๕๖๕
(บาท)
2,000,000 1.มีแบบ

2,500,000

2,500,000 2,500,000

2,500,000

2,500,000 ขนาดของสระน้ําที่

~ 184 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก

ชุมชนมีสถานที่ออก

กองชาง

มีแหลงรองรับน้ําไว
ใชตลอดป

กองชาง

รายละเอียดการ
กําลังกายและมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน
จัดการสิ่งแวดลอมที่
รอบหมูบานหมูที่ 2
ดี
2.มีเครือขายหรือ
หนวยงาน
ขับเคลื่อนในระดับ
ชุมชน
3. มีการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน
เมืองและฟนฟูรอบ
สระหนองบัวแดงใน
ระดับชุมชน
ไดรับการขุดลอก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุสาหกรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สระน้ําคุมศรีสุข
200 x 150 x
3 ม.
เนื้อที่ 7 ไร

12

ขุดสระน้ําระบบประปาหมูบาน
หมูที่ 3 คุมศรีสุข

เพื่อกักเก็บน้ําผลิต
ประปาหมูบาน

13

ขุดลอกสระน้ําหนองปวงตึก หมูที่
3

เพื่อกักเก็บน้ําผลิต
ประปาหมูบาน

14

โครงการระบบประปาหมูบานคุม
ศรีสุข หมูที่ 3

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาผิวดินขนาด
กลาง

พื้นที่ หมูที่ 3
บานบุตาแพง

15

ขุดลอกหนองอาทน หมูที่ 7

16

ขุดลอกสระหนองใหญ หมูที่ 7

17

โครงการขุดหวยตะแสง หมูที่ 8

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรและอื่นๆ ที่
จําเปน
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน
การเกษตรและอื่นๆ ที่
จําเปน
เพื่อกักเก็บน้าํ ไวใชใน
การเกษตรและอื่นๆ

กวาง80เมตรยาว
300 เมตร
ลึก 3 เมตร
กวาง100เมตร
ยาว200 เมตร
ลึก 3 เมตร
กวาง8เมตรยาว
1,000เมตรลึก 2
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
3,000,000

งบประมาณ
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000

๒๕๖๔
(บาท)
3,000,000

๒๕๖๕
(บาท)
3,000,000

ตัวชี้วดั
(KPI)
ขนาดของสระน้ําที่
ไดรับการขุดลอก

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก

มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ตลอดป

กองชาง

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขนาดของหนองน้ํา มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ที่ไดรับการขุดลอก ตลอดป

กองชาง

-

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

จํานวนประปา
หมูบานที่มีการ
กอสราง

ประชานมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง

กองชาง

2,000,000 2,000,000

2,000,000

2,000,000

ขนาดของหนองน้ํา มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ที่ไดรับการขุดลอก ตลอดป

กองชาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ขนาดของหนองน้ํา มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ที่ไดรับการขุดลอก ตลอดป

กองชาง

560,000

560,000

560,000

ขนาดของหวยที่
ไดรับการขุดลอก

กองชาง

2,000,000
560,000

560,000

~ 185 ~

มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ตลอดป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

แบบ ผ. ๐๒/1

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุสาหกรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

18

โครงการกอสรางประปาหมูบาน
ขนาดใหญ

เพื่อกอสรางระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ

19

โครงการกอสรางประปาหมูบาน
ขนาดกลาง

20

โครงการขุดลอกหวยจะเมิง
ม.10

เพื่อการแกปญหาภัย
แลงและการขยายเขต
บริการน้ําประปา
หมูบานในชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
พื้นที่หมูที่ 7 บาน
สวายสอ
พื้นที่หมูที่ 10
บานสกวน

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน ชวงที่ 1 ขุดหวย
การเกษตรและอื่นๆ ที่ เกาใหลึกเพิ่ม 1
จําเปน
เมตร กวาง 15
เมตร ยาว 500
เมตร
ชวงที่ 2ขุดลอก
จากทอที่หักยาว
800...เมตร ลึก
3 เมตร กวาง
12 เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
4,000,000

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

1,941,000

1,941,000 1,941,000

1,941,000

~ 186 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

๒๕๖๔
(บาท)
4,000,000

๒๕๖๕
(บาท)
4,000,000 จํานวนประปา
หมูบานที่มีการ
กอสราง
๓,๕๐๐,๐๐๐

จํานวนประปา
หมูบานที่มีการ
กอสราง

1,941,000 ขนาดของสระน้ําที่
ไดรับการขุดลอก

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก

ประชานมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง

กองชาง

ประชานมีน้ําเพื่อการ
อุปโภคที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง

กองชาง

มีแหลงรองรับน้ําไวใช กองชาง
ตลอดป

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

แบบ ผ. ๐๒/1

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุสาหกรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

21

โครงการกอสรางฝายกั้นน้ํา
หมูที่ ๓ หวยลุงแกว

22

โครงการกอสรางฝายน้ําลน
หมูที่ ๑๐

23

โครงการขุดลอกสระน้ําประปา
บานสวาย หมูที่ 13

24

โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาล
เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัย
แลงภายในตําบลเมืองไผ

เปาหมาย
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน หวยลุงแกว
การเกษตรและอื่นๆ ที่ จํานวน ๒ จุด
จําเปน
ไดแก
ทางขามไปคุมศรี
สุข
ทางขามไปคุม
บานจาน
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน กวาง 15 เมตร
การเกษตรและอื่นๆ ที่ จํานวน 1 จุด
จําเปน
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชใน เนื้อที่ 15 ไร
การเกษตรและอื่นๆ ที่
จําเปน
-ปองกันปญหาภัยแลง พัฒนาแหลงน้ํา
-พัฒนาและสงเสริม
สาธารณะเพื่อ
ศักยภาพการใชน้ําใต การเกษตรภายใน
ดิน
ตําบลเมืองไผ

รวม 24 โครงการ

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,00๐,000

๒๕๖๑
(บาท)
1,00๐,000

๒๕๖๒
(บาท)
1,00๐,000

1,200,000

1,200,000 1,200,000

๒๕๖๔
(บาท)
1,00๐,000

๒๕๖๕
(บาท)
1,00๐,000

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก

จํานวนฝายน้ํา
ลน เพิ่มขึ้น

มีแหลงเก็บกักน้ําไว
ใชตลอดป

กองชาง

1,200,000

1,200,000

ขนาดของฝาย
น้ําลน

มีแหลงเก็บกักน้ําไว
ใชตลอดป

กองชาง

ขนาดของสนะ
ที่ไดรับการขุด
ลอก
ขนาดของสระ
น้ําที่ไดรับการ
ขุดลอก

มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ตลอดป

กองชาง

มีแหลงรองรับน้ําไวใช
ตลอดป

กองชาง

-

-

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,00๐,000

1,00๐,000

1,00๐,000

1,00๐,000

1,00๐,000

75,471,000

75,471000 82,151000

82,151000

82,151000

~ 187 ~

ตัวชี้วดั
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรมั ย

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ดานเศรษฐกิจ

แบบ ผ. ๐๒/1

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุสาหกรรม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

1

โครงการ

โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงคเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน

วัตถุประสงค

เพื่อประกอบ
กิจกรรมสาธรณะ

รวม 1 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ขนาดกวาง
20 ม. ยาว
40 ม.

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
1,800,000 1,800,000

๒๕๖๒
(บาท)
-

1,800,000

~ 188 ~

1,800,000

๒๕๖๕
(บาท)
1,800,000

1,800,000

หนวยงาน
ผลทีค่ าดวาจะไดรบั
รับผิด
ชอบหลัก
กองชาง
จํานวน
มีอาคาร
พื้นที่อาคาร เอนกประสงคเพื่อ
ที่กอสราง ใชประโยชนรวมกัน
ภายในตําบล
ตัวชี้วดั
(KPI)

~ 201 ~

สวนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงตองมีการ
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท องถิ่ น ระดั บ จั งหวั ด ร ว มกั บ คณะกรรมการพัฒ นาองคการบริห ารสว นจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด รวมกันจัดทํา
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อใหการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองได
ตอไป และเพื่ อให ส ามารถบู ร ณาการกับ แผนพัฒ นาจังหวัด แผนปฏิบัติร าชการประจําปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น
ดั งนั้ น องค ก รปกครองส าวนทองถิ่น จึง ตองกําหนดยุท ธศาสตรการพั ฒ นาขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อ
นําไปสูการ บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ
๒๐ ป ไทยแลนด ๔.๐ และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะตองมีการติดตาม
และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ 202 ~

๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตรประกอบดวย
๓.๑ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตรจังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน
๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)
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ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม (๓)
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat (อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตรของ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องคกรปกครองสวน พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ทองถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตรของ สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
(๑๐)
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร
สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ
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ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน

๓.๕ กลยุทธ
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

รายละเอียดหลักเกณฑ
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
๓.๙ ความเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ของยุทธศาสตรใน โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
ภาพรวม
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
(๕)

(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

(๕)

๑๐๐
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพั ฒ นา โดยดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช ง บประมาณรายจ า ย
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณการพัฒนา
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(๕)
๕.๕ เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแหงชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คะแนน คะแนน
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๑. การสรุป
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
๑๐
สถานการณการ
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand
พัฒนา
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๒. การประเมินผลการ ๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
๑๐
นําแผนพัฒนาทองถิ่น เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ปริมาณ
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)
๓. การประเมินผลการ ๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
๑๐
นําแผนพัฒนาทองถิ่น นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพื่อวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
คุณภาพ
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
๔. แผนงานและ
๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
๑๐
ยุทธศาสตรการพัฒนา กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดตอกัน
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ
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ประเด็น
คะแนน คะแนน
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การพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของ เปนโครงการที่มวี ัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
(๕)
ชื่อโครงการ
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวา จะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กําหนด
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
(๕)
วัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
สอดคลองกับโครงการ วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
๕.๓ เปาหมาย
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
(ผลผลิตของโครงการ) สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(๕)
มีความชัดเจนนําไปสู ชัดเจน สามารถระบุจาํ นวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
การตั้งงบประมาณได กลุมเปาหมาย พืน้ ที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวา
ถูกตอง
โครงการนี้จะทําทีไ่ หน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
๕.๔ โครงการมีความ กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวา
สอดคลองกับแผน
ใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
ยุทธศาสตร ๒๐ ป
โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ
(๕)
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความเสนอ
ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
๕.๕ เปาหมาย
มิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
(ผลผลิตของโครงการ) ภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
มีความสอดคลองกับ โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
(๕)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลางพัฒนา (๓)
และสังคมแหงชาติ
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูป ฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕
ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสู
รายไดสงู (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคลอง
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตรจังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน
๕.๘ โครงการแกไข เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปญหาความยากจน ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
หรือการเสริมสรางให โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ประเทศชาติมั่นคง ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
ความสอดคลองกับ จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เปาหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง (๕)
การราคาถูกตองตาม ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ
งบประมาณ
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ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด ( measurable) ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบ อกประสิ ทธิ ภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ (๕)
พั ฒ นาซึ่ ง สอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว การได ผ ลหรื อ ผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดํ า เนิ น งานตามโครงการ (๒) วั ด และ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔)
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปน จริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได
รวมคะแนน
๑๐๐
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ก็เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถิ่นใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน กอใหเกิดประโยชนและ
สามารถตอบสนองความตองการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป งบประมาณรายจ า ยเพิ่ มเติ ม และงบประมาณจากเงิ น สะสม โดยจะต อ งมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น
เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ อยางไร ซึ่งสามารถวัดผลไดทั้งเชิงสถิติตางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมอยูดีมีสุข
การพัฒนาการศึกษา การ
กีฬา นันทนาการและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ชุมชน
การพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม
รวม

2561
จํานวน

งบประมาณ

2562
จํานวน

2563

งบประมาณ

จํานวน

106 123,339,000.00 95 133,335,100.00

12
35

8

จํานวน

งบประมาณ

69 93,548,000.00

65

92,845,500.00

61 11,699,306.00

61

12,260,906.00

7,604,000.00

36

6,634,000.00

36

6,554,000.00

8

160,000.00

5

100,000.00

5

100,000.00

1,930,000.00 42

3,418,000.00

31

1,720,000.00

31

1,720,000.00

110,000.00

3

110,000.00

3

110,000.00

61 11,683,300.00 64

36

งบประมาณ

2564

6,554,000.00 38

240,000.00

793,000.00

3

11,406,912.00

258 144,539,300.00 250 156,034,012.00 205 113,811,306.00

201 113,590,406.00
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดําเนินการได
(49โครงการ)

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่น
ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน
- ขอบัญญัติ = ..........
+
- เงินสะสม = ..........
สามารถดําเนินการได
- ขอบัญญัติ = .........
+
- เงินสะสม = ..........

258

144,539,300

118

15,622,700

15

1,286,100

118
15
133
49
15
64

คิดเปนรอยละ
ของ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป

คิดเปนรอย
ละของ
แผนการ
ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละ
ของ
ขอบัญญัติ+
เงินสะสม

45.74

41.53

48.12

16,908,800
12,504,766
1,286,100
13,790,866

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม

สวนทองถิ่น

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
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๔.๔ ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใน
(๑) ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(๑.๑) ปญหาสาธารภัยตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก ภัย
แลง วาตะภัย น้ําทวม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและสงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพยสิน แนวทางการแกไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปองกัน กอนเกิดเหตุ ระหวางเกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การใหความชวยเหลือตางๆ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสามารถดําเนินการไดทันทวงที
(๑.๒) ปญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว ที่สงผลอันตราย หรือคราตอ
ชีวิตประชาชน และสัตวตางๆ ในตําบล ซึ่งไดแก โรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก โรคมือ เทา ปาก ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ โรคพิษสุนัขบา แนวทางการแกไขปญหา คือ ฝกอบรม ประชาสัมพันธ รณรงคการปองกัน ลงพื้นที่
ระงับการเกิดโรคระบาด การทําลาย การรักษา
(๑.๓) ป ญหาประชาชนมีร ายไดนอย การศึกษาต่ํา ประชาชนในตําบลยังมีคน
รายไดนอย มีหนี้สินเยอะ ไมเพียงพอในการดํารงชีวิต คาครองชีพสูง แนวทางการแกไขปญหา ใหความรู
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ชวยเหลือประชาชนซอมแซมบานคนจน ผูมีรายได
นอย สงเสริมดานการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณดานการศึกษา การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ใหกับเด็กนักเรียน จางเด็กนักเรียนในชวงปดภาคเรียนเพื่อมีรายได
(๑.๔) ปญหายาเสพติดในตําบล ในพื้นที่ยังไมพบวามีการคายาเสพติด และยังไม
พบรายงานวามีผูติดยาเสพติด แตเพื่อเปนการปองกัน มีแนวทางการปองกัน โดยการลงพื้นที่คนหา การ
รณรงคปองกัน การใหความรูกับประชาชนไดทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ป ญ หาการสัญ จรไปมาของประชาชนในตํา บล เนื่องจาก ในตํ าบลดา น
โครงสรางพื้นฐาน เสนทางการคมนาคมบางหมูบานยังเปน ถนนดิน ถนนลูกรัง ชวงฤดูฝนถนนลื่น เปนหลุม
เปนบอ เกิดปญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลาชา แนวทางการ
แกไข จัดทําแผนงาน โครงการกอสรางถนนในเสนทางสําคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒) ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ขอสังเกต จากการสํารวจขอมูล จะเห็นวาประชาชนยังมีปญหาที่จะตอง
ดํ า เนิ น การแก ไ ขอยู ม าก ดั งนี้ ด า นการศึ กษา สาธารณสุข ความมั่ง คงปลอดภั ย ในชี วิ ตและทรั พย สิ น
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผอนหยอนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เสนทางคมนาคมขนสง/ไฟฟา/น้ําประปา/แหลงน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปญหาดานตางๆ ประชาชนไมสามารถแกไข
ปญหาเองไดจึงตองเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแกไข ทําใหมีการเสนอโครงการเขามาเปนจํานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีจํากัดไมเพียงพอตอการจัดการได
(๒.๒) ขอเสนอแนะ จากขอสังเกตดังกลาว มีขอเสนอแนะในการแกไขปญหา
ตา งๆ ดังนี้ ป ญหาตา งๆ ที่ ถูกเสนอมายั งองคกรปกครองสว นทองถิ่น นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโดยประชาคมทองถิ่น ซึ่งมีหลายภาคสวน ประกอบไปดวย คณะกรรมการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนท องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่ น ผูนําหมูบาน ตัวแทนสวนราชการ รัฐวิส าหกิจ หนว ยงานที่
เกี่ ย วข อง ประชาชนทั่ ว ไป ร ว มกั น พิ จ ารณาจัดลําดับ ความสําคัญ ของโครงการ และพิจ ารณาบรรจุเข า
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แผนพั ฒ นาท องถิ่ น ต อไป กรณี โ ครงการที่ เกิน ศัก ยภาพก็ ใหอ งคก รปกครองสว นทองถิ่น เสนอขอรับ การ
สนับสนุนจากหนวยงานอื่น
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผานมาพบวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดแกไขปญหาใหกับประชาชนไดในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกดาน มีผลการประเมินอยูในเกณฑ
ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แตก็ยังมีปญหาที่จะตองแกไขตอไป ไมวาจะเปนดานสิ่งแวดลอมที่ยังมีการ
เผาหญา ออย ตอขาวในชวงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว วัว ควาย หมู ที่สงกลิ่นเหม็นรําคาญ การพนันที่
ยังมีในพื้นที่ เสนทางคมนาคมยังไมครบ ผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในปที่ผานมา สรุปได
ดังนี้
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

โครงการ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเมืองไผถาวร หมที่ 2 ระยะที่ 1 จากลาน
กีฬา หมู 2 -บานนายเกตุ จริตรัมย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานกลัน หมู 4 ระยะที่ 2 จากบานนายสุทธิ
พงศ เกิดพระ - สวนนางละออง กุลรัมย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบาอโณทัย หมูที่ 5 ระยะที่ 1 จากบานนายสุทธิ
พร โกยรัมย - นางเอี่ยม เชิดสุข
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสวายสอ หมู 7 ระยะที่ 1 จากบานนาย
เชียน สุขผดุง - ที่นานางมัน อนันรัมย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานตะโกเปยน หมู 9 ระยะที่ 1 จากบานนาย
บุญเรือน นิเวกรัมย - บานโคกกลวย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสกวน หมู 10 ระยะที่ 1 จากงบประมาณป
59 - บานนายสุริยา พิริรัมย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหนองโสน หมู 11 ระยะที่ 1 จากบานนาย
เลียบ รอบแควน - โคงลาดยางบานกลัน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานโคกกลาง หมู 12 ระยะที่ 1 ตอจาก
งบประมาณป 59 - คลองหนองตาแซง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสวาย หมู 13 ระยะที่ 1 จากบานสวาย บานอโณทัย
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานเมืองไผ หมูที่ 1 ระยะที่ 1 จากถนนดําหนา
โรงเรียน -นานายบาดาล มานิต
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานเมืองไผถาวร หมูที่ 2 ระยะที่ 1 จากบานนายบุญ
สง วิกะรัมย - ศาลาประชาคมบานเมืองไผถาวร
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานบุตาแพง หมูที่ 3 ระยะที่ 1 จากขางโรงงาน บานนายแปะ เขียนดี
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานกลัน หมูที่ 4 ระยะที่ 1 จากบานนายบุญใสนุกิจ
รัมย - บานลุมปุก
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานอโณทัย หมูที่ 5 ระยะที่ 1 จากบานนางเมียน นะ
เรียงรัมย - คั้นคลองหมูที่ 2
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานคันรุง หมูที่ 6 ระยะที่ 1 จากบานนายสําเนียง จู
เซียน - บานนางอิม นิราศโศก

โครงการลงหินคลุกพรอมเกรี่ยเรียบบานสวายสอ หมูที่ 7 ระยะที่ 1 จากที่นานายจอมพบ - ถนน
หลักสวายสอ

98,000.00
74,000.00
98,000.00
89,100.00
89,100.00
98,000.00
89,000.00
89,000.00
136,500.00
144,000.00
47,000.00
181,000.00
47,000.00
47,000.00
16,000.00
47,000.00

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

~ 215 ~

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ
49,000.00

ลําดับที่

โครงการ

๑๗

27

โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบบานโคกกลวย หมูที่ 8 ระยะที่ 1 จากบานนางคํา พล
สวัสดิ์ - หนองบอล
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบ บานตะโกเปยน หมูที่ 9 ระยะที่ 1 จากบานนาย
ชํานาญ นุกาศรัมย - บานหนองตาเสก
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบ บานสกวน หมูที่ 10 จากจากสามแยกบานสกวน โคกสูง
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบ บานโคกลาง หมูที่ 12 ระยะที่ 1 จากบานนายถนัด
กกรัมย - สระนายเหียน จริตรัมย
โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด หมูที่ 8 ระยะที่ 1 จาหนาศาลาประชาคม บานนายประเสริฐ เกิดพระ
โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา ม.13 จากบานนายทวรรณ - บานนายรวม ศิริ
ทวี
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานคันรุง หมูที่ 6 จากบานนายเชียน สุโขรัมย บานนายวิโรจน การเพียร
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบ บานเมืองไผ หมูที่ 1 จากถนนดําหนาโรงเรียน - นา
นายบาดาล มานิต
โครงการลงหินคลุกพรอมเกรีย่ เรียบ บานหนองโสน หมูที่ 11 จากบานนางแตม
นะรายรัมย - หวยลุงแกว
โครงการขยายเขตไฟฟาสาธาาณะแรงต่ํา ม. 7 จากบานบานนางสงิด เทวินรัมย - บาน
นายออย เสาสูง
โครงการสงเคราะหเบีย้ ผูส ูงอายุ

7,003,400.00

28

การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ

2,679,200.00

29

การสงเคราะหผูปวยเอดส

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
24
25
26

30
31

47,000.00
47,000.00
47,000.00
95,000.00
40,497.36
98,000.00
144,000.00
47,000.00
50,000.00

71,000.00

โครงการจัดหารายไดเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและใหความชวยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดบุรรี ัมย ประจําปงบประมาณ 2561
โครงการกิ่งกาชาดอําเภอกระสังประจําปงบประมาณ 2561

10,000.00
20,000.00

32

โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพชีวิตของผูสูงอายุผูอยโอกาศและประชาชนในตําบล
เมืองไผ

23,545.00

33

โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย(First)

46,000.00

34

โครงการเสริมสุขภาพผูพิการจิตสดใส รางการแข็งแรง

35

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

78,000.00

36

โครงการสนับสนุนประเพณีรดน้ําดําหัวผูส ูงอายุในวันสงกรานต

66,950.00

37

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตําบลเมืองไผ

13,486.00

8,350.00

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ลําดับที่

งบประมาณ
ที่ดําเนินการ

โครงการ

38

โครงการแขงขันกีฬาตําบลเมืองไผ

189,155.00

39

โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุง

10,000.00

40

โครงการจัดงานรัฐพิธีประจําปอําเภอกระสัง

20,000.00

41

โครงการสนับสนุนประเพณีรดน้ําดําหัวในงานเทศกาลสงกรานต

66,950.00

42

โครงการอบรมสงเสริมการขยายพันธุไม

20,000.00

43

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการทําน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

12,215.00

44

โครงการฝกอาชีพแปรรูปผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล มะมวงแชอิ่ม ฝรั่งแชบวย

13,026.00

45

โครงการพัฒนากิจกรรมดานมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร

13,489.00

46

โครงการอุดหนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

20,000.00

47

โครงการสงเสริมการปลูกและอนุรกั ษปาชุมชน

47

โครงการติดตั้งพลังงานไฟฟาแสงสวางระบบพลังงานแสงอาทิตยภายใยตําบลเมืองไผ

78,000.00

49

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางระบบพลังงานแสงอาทิตยภายในตําบลเมืองไผ

78,000.00

16,4100.00

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

๑

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

๒

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

3

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

4

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
สําหรับงานสํานักงาน 3 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2
เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED สี

แบบ ผ.03

-

๒๕๖๒
(บาท)

16,000

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

17,000

-

-

-

-

สํานักงานปลัด

๒๕๖๑
(บาท)

32,๐๐๐

-

-

หนวยงานรับ
ผิด
ชอบหลัก

สํานักงานปลัด

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

-

-

12,900

12,900

-

สํานักงานปลัด

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
(Smart Card Reader)

-

-

700

-

-

สํานักงานปลัด

พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk tank
printer) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ
๔,๓๐๐ บาท

~ 189 ~

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

เพื่อจัดหาเกาอี้ จํานวน 30 ตัว
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้
เกาอี้บุนวม โครงเหล็กชุปโครเมี่ยมเงา มี
ทาวแขน
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด

-

-

45,๐๐๐

-

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อจัดหาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2
ตูๆละ 5,500 บาท

-

-

5,500

5,500

-

สํานักปลัด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑงานบาน
งานครัว

เพื่อจัดหาตูทําน้าํ ดื่ม น้าํ รอน - น้ําเย็น
จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 2 กอก

-

5,000

-

-

-

สํานักปลัด

ครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
จํานวน 1 ชุด จัดซื้อตามราคาทองตลาด

-

-

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

ที่

แผนงาน

5

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพิ่อจัดหาโตะเอนกประสงค จํานวน 5 ตัว
เฉพาะครุภัณฑ ดังนี้
-ขนาด
ไมนอยกวา กวาง 75 ซม.ยาว 180 ซม.
สูง 75 ซม.โครงเหล็กชุบโครเมี่ยม ขาพับ
เก็บได หนาโตะทําดวยโครงไมบุดวยไมอัด
หนาโตะบุดว ยโฟเมกาสีขาว

6

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

7

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

8

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

9

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

-

~ 190 ~

-

7,500

๒๕๖๔
(บาท)
-

-

-

๒๕๖๕
(บาท)

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

10

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

11

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

12

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

13

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และแผยแพร

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพื่อจัดหาเกาอี้ระดับชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษโครงขา 5 แฉก ทํา
ดวยโลหะมีลอหมุนไดรอบตัว ขนาดไม
นอยกวา 60x70x100 ซ.ม.ที่นั้งพนัก
พองบุฟองน้ํา
เพิ่อจัดหาเลื่อยโซยนต -เครื่องยนต
เบนซิน -เครื่องยนตขนาด 0.8 แรงมา
-ขนาดบารโซ 11.5 นิ้ว -ขนาดโซ
3/8 PMMC3 -ความจุถังน้ํามัน 0.25
ลิตร -ความจุถังน้ํามันโซ 0.15 ลิตร
เพิ่อจัดหาเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง
เครื่องยนตเบนซิน ขนาด 5 แรงมา
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖1
เพิ่อจัดหาจัดซื้อกลองถายภาพ ระบบ
ดิจิตอล จํานวน 1 ตัว
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖1

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

10,000

-

-

สํานักปลัด

-

-

9,100

-

-

สํานักปลัด

-

-

13,600

-

-

สํานักปลัด

-

~ 191 ~

4,500

-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
-

สํานักปลัด

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

หมวด

14

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

15

แผนงาน
บริหารงาทั่วไป

ครุภัณฑ

16

แผนงานสังคม
สงเคราะห

17

แผนงานสังคม
สงเคราะห

ครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

34,000

๒๕๖๕
(บาท)

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)
-

34,000

กองคลัง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพิ่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพิ่อจัดหาตูเหล็กบานทึบ 2 บาน
จํานวน 4 ตู

22,000

-

-

-

-

กองคลัง

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk tank
printer) จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๔,๓๐๐ บาท

4,300

-

-

-

-

กองสวัสดิการสังคม

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
(Smart Card Reader)

-

-

700

-

-

กองสวัสดิการสังคม

สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน 4 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2

~ 192 ~

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

18

แผนงาน
การเกษตร

19

แผนงาน
การเกษตร

20

แผนงาน
การเกษตร

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพิ่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2
เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk tank
printer) จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๔,๓๐๐ บาท
เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
(Smart Card Reader)

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

4,300

-

-

กองสงเสริม
การเกษตร

-

-

700

-

-

กองสงเสริม
การเกษตร

-

~ 193 ~

-

17,000

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองสงเสริม
การเกษตร

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

21

การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

22

การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

23

การศึกษา

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน 5 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2
เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
(Smart Card Reader)
เพื่อจัดหาเครื่องสํารองไฟฟาใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-บานเมืองไผ
-บานคันรุง
-วัดกทลิวนาราม
ขนาด 800 VA จํานวน 3 เครื่องๆ
ละ 2,500 บาท ตามประกาศเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอรของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖2

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

-

~ 194 ~

-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

85,000

๒๕๖๔
(บาท)

85,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองการศึกษาฯ

700

-

-

กองการศึกษาฯ

7,500

-

-

กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

24

การศึกษา

25

การศึกษา

ครุภัณฑ

26

การศึกษา

ครุภัณฑ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ(Ink Tank
Printer) จํานวน 4 เครื่อง ๆละ
4,300 บาทใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-บานเมืองไผ
-บานคันรุง
-วัดกทลิวนาราม
ครุภัณฑงานบาน เพื่อจัดหาตูเย็น ขนาด 7 คิว บิฟุต
งานครัว
จํานวน 1 ตูๆละ 9,400 บาท
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-บานเมืองไผ
ครุภัณฑงานบาน เพิ่อจัดหาโตะอาหารใชในศูนยพัฒนา
งานครัว
เด็กเล็ก1 ชุดประกอบดวย โตะขนาด
150 ×60×50 ซม. จํานวน 1ตัว
มานั่งยาว150 ×30×30 ซม.จํานวน
2 ตัว ผลิตจากโครงเหล็กอยางหนา
1.2 นิ้ว×1.2 นิ้ว หนา 1.2 นิ้ว หนา
พื้นโตะผลิตจากไม MALIMINE หนา
19 มิล สีขาว ทนรอน ทนน้ํา ราคา
ชุดละ 3,500 บาท จํานวน 20ชุด

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

4,300

~ 195 ~

-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

12,900

๒๕๖๔
(บาท)

12,900

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองการศึกษาฯ

9,400

9,400

-

กองการศึกษาฯ

70,000

70,000

กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

หมวด
ครุภัณฑ

ประเภท

27

การศึกษา

28

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

29

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

30

แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางานจํานวน
๒ ตัวโดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
ดังนี้
๑) เกาอี้บุนวม
๒) มีพนักผิงหลัง
๓) ลอเลื่อนปรับระดับได
๔) มีที่พักแขนทั้งสองขาง
จัดหาโดยสืบราคาจากทองตลาด
เพิ่อจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยก
สวน ขนาด 32,000 บีทียู จํานวน
6 ตัวๆละ 42,300 บาท
ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖1
เพิ่อจัดหาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน
3 ตูๆละ 5,500 บาท
เพิ่อจัดหาเครื่องออกกําลังกาย หมูที่
11

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

-

๒๕๖๔
(บาท)

10,000

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองการศึกษาฯ

-

126,900

126,900

-

กองการศึกษาฯ

-

-

16,500

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

200,000

200,000

-

กองการศึกษาฯ

-

~ 196 ~

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

31

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ

32

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพิ่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร
สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน
๑ เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2
เพิ่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (lnk Tank
Printer) จํานวน ๑ เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

-

-

๔,๓๐๐

~ 197 ~

-

-

1๗,๐00

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ

ที่

แผนงาน

๒๕๖๑
(บาท)
-

๒๕๖๒
(บาท)
-

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
๒,๐00

เพื่อจัดหาเครื่องวัดความดัน
ดิจิตอล จํานวน ๑ เครื่องๆ ละ
๕,๐๐๐ บาท
ครุภณ
ั ฑ
เพิ่อจัดหาเครื่องวัดปริมาณ
วิทยาศาสตรหรือ ออกซิเจนในกระแสเลือด จํานวน
การแพทย
๑ เครื่องๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-

-

๕,๐๐๐

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

-

-

๒,๐๐๐

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

ครุภณ
ั ฑ
เพิ่อจัดหาลองสไปเดิรนบอรด
วิทยาศาสตรหรือ จํานวน ๑ กระดานๆ ละ ๑๖,๐๐๐
การแพทย
บาท

-

-

๑๖,๐๐๐

-

-

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

หมวด

ประเภท
ครุภณ
ั ฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย
ครุภณ
ั ฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

33

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ

34

แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ

35 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ

36 แผนงาน
สาธารณสุข

ครุภณ
ั ฑ

แบบ ผ.03

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
เพิ่อจัดหาปรอทวัดไขดิจิตอล

จํานวน ๑ อันๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

~ 198 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)

เพิ่อจัดหาชุดทดสอบความขนเหลว
ของคอนกรีต จํานวน ๑ ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สํานักงานประมาณ มกราคม ๒๕๖1

-

-

10,000

-

-

กองชาง

เพื่อจัดหาชุดเก็บตัวอยางคอนกรีต
จํานวน ๑ ชุด
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สํานักงานประมาณ มกราคม ๒๕๖1

-

-

20,000

-

-

กองชาง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

37

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
พรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank
Printer )
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- ตามประกาศเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ประจําป พ.ศ.
๒๕๖2 จํานวน ๑ เครื่อง

38

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํารวจ

39

แผนงานเคหะ
และชุมชน

ครุภัณฑ
สํารวจ

ครุภัณฑ

แบบ ผ.03

-

~ 199 ~

-

4,300

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
-

กองชาง

-

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลเมืองไผ
ที่

แผนงาน

40

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

41

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ
ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง
ครุภณ
ั ฑ ครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอร

42

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ครุภณ
ั ฑ ครุภณ
ั ฑงาน
บานงานครัว

หมวด

แบบ ผ.03

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณ
๒๕๖๓
(บาท)
1,983,000

เพื่อจัดหาอุปกรณอานบัตรแบบ
อเนกประสงค
(Smart Card Reader)

-

-

700

-

-

กองชาง

เพื่อจัดหาเครื่องกรองน้ํา

-

-

100,000

-

-

กองชาง

47,600

25,500

2,896,200

542,600

44,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ประเภท

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม
เกิน 50 คน

รวม 42 โครงการ

~ 200 ~

๒๕๖๔
(บาท)
-

๒๕๖๕
(บาท)
-

หนวยงานรับผิด
ชอบหลัก
กองชาง

