แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

196 หมู่ 1 องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โทร ๐ ๔๔๖๖ ๖๓๕๓

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปของตาบลพรสาราญ
ประวัติของตำบลพรสำรำญ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ เดิมเป็นกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบสภำตำบลมำก่อน เรียกว่ำ “สภำตำบลพรสำรำญ” จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มีนำคม
๒๕๓๗ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๒๖ หน้ำ
๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อมำได้รับกำรยกฐำนะเป็นองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๓๙ ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย ที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับ
กฤษฎีกำ เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวำคม ๒๕๓๙
ตรำสัญลักษณ์องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ ดวงตำสัญลักษณ์ประจำองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพรสำรำญ เป็นตรำ “กำแพงเมืองเก่ำ รอบต้นไม้มะค่ำแต้ ”
ตำบลพรสำรำญ เป็นตำบลเป็นที่ตั้งของโบรำณสถำนโนนเมือง หรือโนนขมิ้น มีลักษณะเป็น
เนินรูปวงกลมขนำดใหญ่เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ ๓๐ เมตร สูงจำกพื้นโดยรอบประมำณ ๖ เมตร บน
เนินดิน มีแนวอิฐ เศษก้อนอิฐ แท่งศิลำรูปทรงสีเหลี่ยมหลำยแท่ง แผ่นหินทรำยสีชมพู ปักตั้งอยู่จำนวน ๒
แผ่น และเสำหลักเมือง หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบอีก มีเศษภำชนะดินเผำ เครื่องถ้ว ยเขมร เบี้ยดินเผำ
หินดุ บริเวณรอบเนินดินวงกลมจะมีคูน้ำและคูคันดินล้อมรอบ คูน้ำรูปสีเหลี่ยมจัตุรัส ขนำดกว้ำง ๖๐๐
เมตร ยำว ๖๐๐ เมตร ประกอบด้วยคูน้ำล้อมรอบ ๑ ชั้น และคูคันดินล้อมรอบ ๒ ชั้น ขนำบคูน้ำ สัน
นิฐำนว่ำมีอำยุรำว ๒,๐๐๐ ปี คำดว่ำอยู่ในสมัยทวำรวดี
ต้นมะค่ำแต้ เป็นกำรแสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ในสมัยอดีตที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
นำนำพันธุ์ ซึ่งไม้สว่ นใหญ่จะเป็นต้นมะค่ำแต้

-2-

1.ด้านกายภาพ
ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต พื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศและเขตการปกครอง
๑.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญเป็น ๑ ใน ๗ ตำบล ของอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
โดยตั้งอยู่ทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่ำงจำกที่วำ่ กำรอำเภอไปทำงทิศใต้ประมำณ ๑๐
กิโลเมตร มีทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๒๐๗๔ สำยบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตัดผ่ำน
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มีอำคำรที่ทำกำรเป็นของตัวเองสำหรับให้บริกำรแก่
ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร และเป็นหน่วยประสำนงำนที่ตั้งของกลุ่ม/องค์กรต่ำงๆ เป็นจำนวนมำก
ทั้งนี้ สำนักองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๖ หมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองขวำง
ตำบลพรสำรำญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
1.๒
อาณาเขต มีอำณำเขตดังนี้
ทิศเหนือ จดเขตตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศใต้ จดเขตตำบลพระครู และตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก จดเขตตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก จดเขตตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลำยมำศ จังหวัดบุรีรัมย์
1.๓ พื้นที่
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๕๘ ตำรำงกิโลเมตร หรือ
๓๔,๔๑๒ ไร่
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
สภำพทั่วไปของตำบลพรสำรำญ มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่มมีควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำง
สภำพดินเป็นดินร่วนปนทรำย ซึ่งเหมำะแก่กำรเพรำะปลูก พืชไร่ ข้ำว ไม้ยืนต้น
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2 ด้านการเมือง/การปกครอง
โครงสร้ำงและอำนำจหน้ำทีในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๖ มีโครงสร้ำงบริหำรงำน ๒ ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ ๑ สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลที่มำจำก
กำรเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้ำนในเขตองค์กรบริหำรส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้ำนละ ๒
คน ประธำนสภำองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนตำบลและรองประธำนสภำองค์ก ำรบริหำรส่วนต ำบลคั ดเลือกจำก
สมำชิก สภำองค์ ก ำรบริห ำรส่ ว นต ำบล ตำมมติ ส ภำองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบล และมี อ ำนำจหน้ ำที่ ๓
ประกำร คือ
(๑) ให้ค วำมเห็นชอบแผนพั ฒ นำองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญ ญั ติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ร่ำงข้อบัญ ญั ติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีและร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม
(๓) ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำยนโยบำย
แผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานสภา
เลขานุการสภา
รองประธานสภา

ส. อบต. หมู่ที่
1
ส. อบต. หมู่ที่
2
ส. อบต. หมู่ที่
3

ส. อบต. หมู่ที่ 6
ส. อบต. หมู่ที่ ๗
ส. อบต. หมู่ที่ ๘
ส. อบต. หมู่ที่ ๙
ส. อบต. หมู่ที่
๑๐

ส. อบต. หมู่ที่
๑๑
ส. อบต. หมู่ที่
๑๒
ส. อบต. หมู่ที่
๑๓

ส. อบต. หมู่ที่
๑๖
ส. อบต. หมู่ที่
๑๗
ส. อบต. หมู่ที่
๑๘

-5ส่วนที่ ๒ ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑ คน หรือรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล จำนวน ๒ คน เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ๑
คน โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีอำนำจหน้ำที่ ๖
ประกำร ดั้งนี้
(๑) ก ำหนดนโยบำยโดยไม่ขัด ต่อกฎหมำยและรับ ผิดชอบในกำรบริห ำรรำชกำรขององค์ก ำร
บริ ห ำรส่ ว นต ำบลให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนพั ฒ นำองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นต ำบล ข้ อ บั ญ ญั ติ
ระเบียบ และข้อบังคับของทำงรำชกำร
(๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัตเิ กี่ยวกับรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบล
(๔) วำงระเบียบเพื่อให้งำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
(๕) รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
(๖) ปฏิบัติหน้ำที่อ่นื ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้แี ละกฎหมำยอื่น
ฝ่ายบริหาร
นายก อบต.

รองนายก อบต.

เลขานุการนายก
อบต.

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มีกำรบริหำรงำนโดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพร
สำรำญเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมกฎหมำย และ
เป็นผู้บังคับบัญ ชำของพนักงำนส่วนตำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล โดยมีปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพรส ำรำญเป็นผู้บังคั บบัญ ชำพนัก งำนส่วนตำบลและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลรองจำก
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจำขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้
เป็นไปตำมนโยบำยและมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่มี กฎหมำยกำหนดหรือตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
มอบหมำย ทั้งนีอ้ งค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ ได้แบ่งส่วนรำชกำร ๔ ส่วน คือ

-6(๑) สำนักงำนปลัด อบต.
(๒) กองคลัง
(๓) กองโยธำ
(๔) กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายก อบต.
รองนายก อบต.

รองนายก อบต.
ปลัด อบต.

สานักงานปลัด
อบต.

กองการคลัง

กองช่าง

กองการศึกษาฯ

อัตรำกำลังพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มี
๔ ประเภท คือ
(๑) พนักงำนส่วนตำบล
จำนวน ๒3 คน
(๒) ลูกจ้ำงประจำ
จำนวน 2 คน
(๓) พนักงำนจ้ำง
จำนวน 18 คน
(๔) ครูผดู้ ูแลเด็ก
จำนวน 10 คน
รวมจำนวน 53 คน
(ที่มำ: งำนบุคลำกร ข้อมูล ณ เดือน พฤษภำคม ๒๕62)

-7ตำบลพรสำรำญมีเขตกำรปกครอง มีทั้งหมด ๑๙ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย
หมูท่ ี่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อบ้ำน
บ้ำนหนองขวำง
บ้ำนโคกเพชร
บ้ำนหัวถนน
บ้ำนตะคร้อ
บ้ำนพรสำรำญ
บ้ำนสำโรง
บ้ำนสระบัว
บ้ำนหนองดุมน้อย
บ้ำนสระปะคำ
บ้ำนหนองกุง
บ้ำนโนนยำนำง
บ้ำนผักกำดหญ้ำ
บ้ำนโนนเมือง
บ้ำนจังหัน
บ้ำนหนองเสม็ด
บ้ำนเพชรบูรพำ
บ้ำนหนองขวำงน้อย
บ้ำนบัวทอง

ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน
นำยแว คำสมบัติ
นำยปรีชำ ศรีบุญ
นำยสมหมำย กัวศิริกุล
นำยบัวไล รอไธสง
นำยแท่ง สมำนมิตร
นำยบุญเลีย้ ง สอนวงศ์แก้ว
นำยวิโรจน์ สมมุติรัมย์
นำยฉลำด ชำลีผำบ
นำยยงค์ ทองอำจ
นำยทวีทรัพย์ สีหำมำศ
นำยสำโรจน์ บุญกำง
นำยโฮม หลงรัก
นำยวรโชติ โยชัยเหลี่ยม
นำยถวิล กะกันดี
นำยสังเวียน พิทักษ์เมธำกุล
นำยบุญเลิศ คงมงคล
นำยบุญทอง สำระเนตร
นำยสมจิตร ปักกุลนันท์

๑๙

บ้ำนน้อยสุขสันต์

นำงทองหล่ำ ศรีประทุม

รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

หมำยเหตุ

กำนันตำบลพร
สำรำญ

๑ นำยบุญเกิด วรรณสุทธิ์

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลปฏิบัติหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสรำญ
-8-

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
ที่
๑
๒
๓
4
5
6
7
8
9
๑0
๑1
๑2
๑3
๑4
15
๑6
๑7
๑8
19
๒0
๒1
๒2
๒3
๒4
๒5
๒6
27

ชื่อ - สกุล
นำยบุญรอด สุธำรัมย์
นำยประพจน์ แสนบุญศิริ
นำยวีระชัย ใจแก้ว
นำงสุบิน พรมแดน
นำยสนั่น ปักกำสำร
นำงนงค์ เพ็ชรดี
นำยสมร พรมกุล
นำยไพสิทธิ์ หงส์สุด
นำยสุเนตร ไอคอนรัมย์
นำยสุรศักดิ์ สมำนมิตร
นำยอุทัย มำทุมมี
นำยสัญญำ สอนวงค์แก้ว
นำยทองใส กองแก้ว
นำยบุญเพ็ง สำคร
นำยสุระ มะตะรำช
นำยวันชัย สหัสวำปี
นำงทองอินทร์ เกตุแก้วเกลีย้ ง
นำงจันทร์ทำ ผักผือ
นำยอำเรำ เทียมเพชร
นำยสำยสนอง สอดกลำง
นำยบุญชู ฝำกไธสง
นำยเสงี่ยม ใบพิมำย
นำยบุญไพร หลงรัก
นำงสำวไกลรุ่ง เอ้นแคน
นำยสมร เดชำรัมย์
นำงบุญหลำย ซำซิโย
นำยพล เกตุสันเทียะ

ตาแหน่ง
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
รองประธำนสภำ อบต.พรสำรำญ
เลขำนุกำรสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๒
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๓
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๔
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๕
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๖
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๗
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๘
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๙
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๐
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๑
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๒
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๓
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๔
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๕
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ หมู่ที่ ๑๕

28
29
๓0
๓1
๓2
๓3

นำยจตุรงค์ ปะวะศรี
นำยบุญทัน ปะโปตินัง
นำยวิจำรย์ เพ็งกำล
นำยวิรัช ปะวะภูโต
นำงสำวสำยใจ หงส์สุด
นำยบรรจบ ศรีประทุม

สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ
สมำชิกสภำ อบต.พรสำรำญ

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๙
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3. ประชากร
ประชำกรในเขตตำบลพรสำรำญมีจำนวนทั้งหมด ๙,777 คน โดยแยกเป็นชำย ๔,936คน
เป็นหญิง ๔,841 มีจำนวนหลังคำเรือนทั้งสิ้น ๒,๔๐๒ หลังคำเรือน (ข้อมูลจำกสำนักบริหำรงำนทะเบียน
กรมกำรปกครอง ณ เดือนมิถุนำยน ๒๕62) โดยแยกตำมหมู่บ้ำน ดังแสดงตำมตำรำง
ตำรำงแสดง จำนวนประชำกรในแต่ละหมู่บ้ำน
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี
หมู่ท่ี

๑ บ้ำนหนองขวำง
๒ บ้ำนโคกเพชร
๓ บ้ำนหัวถนน
๔ บ้ำนตะคร้อ
๕ บ้ำนพรสำรำญ
๖ บ้ำนสำโรง
๗ บ้ำนสระบัว
๘ บ้ำนหนองดุมน้อย
๙ บ้ำนสระปะคำ
๑๐ บ้ำนหนองกุง
๑๑ บ้ำนโนนยำนำง
๑๒ บ้ำนผักกำดหญ้ำ
๑๓ บ้ำนโนนเมือง
๑๔ บ้ำนจังหัน
๑๕ บ้ำนหนองเสม็ด
๑๖ บ้ำนเพชรบูรพำ
๑๗ บ้ำนหนองขวำงน้อย
๑๘ บ้ำนบัวทอง

จานวนเพศชาย
(คน)
๔61
๓๙๖
๑๕5
๒๖6
๔60
๓๘8
๒๖๙
๒๐๐
๒๗9
๒51
๒๙๑
๒68
๑๗8
๑๕1
95
๓๔0
๑84
๒๑2

จานวนเพศหญิง
(คน)
๔๗1
๓82
๑65
๒๕0
393
๓68
๒๕8
๑๙3
๒73
๒๔6
๓๑2
๒73
๑๙๐
๑30
๙8
๓61
๑94
๑๘6

จานวนรวม
(คน)
๙32
๗๗8
๓20
๕16
๘53
๗56
๕๒7
๓๙3
๕52
๔97
๖03
๕41
๓๖8
๒81
๑๙3
701
๓78
398

หมู่ท่ี ๑๙ บ้ำนน้อยสุขสันต์
รวม

92
๔,936

๙8
๔,841

-10ตำรำง กำรเปรียบเทียบจำนวนประชำกรสองปีย้อนหลัง และปีปัจจุบัน
เพศ
ปี ๒๕๕7
ปี ๒๕๕8
ชำย
๔,๘๘๐
๔,๘83
หญิง
๔,๗๑๒
๔,731
รวม
๙,๕๙๒
๙,614

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

๑90
๙,777

ปี ๒๕๕9
๔,๘๙๑
๔,๗๗๕
๙,๖๖๖

ตำรำง แสดงกำรเปรียบเทียบจำนวนครัวเรือน ๒ ปี ย้อนหลัง และปีปัจจุบัน
๒๕๕7
ปี ๒๕๕8
ปี ๒๕๕9
หมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือน
(หลัง)
(หลัง)
(หลัง)
๑ บ้ำนหนองขวำง
๒๓๒
235
๒๔๓
๒ บ้ำนโคกเพชร
๑๙๐
190
๑๙๕
๓ บ้ำนหัวถนน
๙๓
93
๙๔
๔ บ้ำนตะคร้อ
๑๑๘
119
๑๑๙
๕ บ้ำนพรสำรำญ
๒๐๖
207
๒๑๐
๖ บ้ำนสำโรง
๑๘๑
182
๑๘๔
๗ บ้ำนสระบัว
๑๓๖
139
๑๔๐
๘ บ้ำนหนองดุมน้อย
๘๗
94
๙๔
๙ บ้ำนสระปะคำ
๑๓๑
132
๑๓๕
๑๐ บ้ำนหนองกุง
๑๐๖
105
๑๐๖
๑๑ บ้ำนโนนยำนำง
๑๓๐
130
๑๓๑
๑๒ บ้ำนผักกำดหญ้ำ
๑๑๙
119
๑๒๐
๑๓ บ้ำนโนนเมือง
๑๐๔
105
๑๐๕

หมูที่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

๑๔ บ้ำนจังหัน
๑๕ บ้ำนหนองเสม็ด
๑๖ บ้ำนเพชรบูรพำ
๑๗ บ้ำนหนองขวำงน้อย
๑๘ บ้ำนบัวทอง
๑๙ บ้ำนน้อยสุขสันต์
รวม

๕๗
๔๓
๑๙๗
๘๘
๘๗
๔๑
๒,๓๔๖

85
43
199
92
88
41
2,371

๕๘
๔๓
๒๐๒
๙๓
๘๘
๔๒
๒,๔๐๒
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4.สภาพทางสังคม
ลักษณะชุมชน สังคมของชำวตำบลพรสำรำญเป็นสังคมเกษตร ชุมชนของคนตำบลพรสำรำญ
โดยทั่วไปเป็นชุมชนในชนบท เป็นส่วนใหญ่
๔.1 ด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๔..1.1 ระดับมัธยมศึกษำ ในเขตพืน้ ที่ตำบลพรสำรำญมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ จำนวน
๑ แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมพรสำรำญ ปัจจุบันเปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และ
มัธยมศึกษำตอนปลำย มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดดังนี้
ลาดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
มัธยมศึกษำปีที่
รวม

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชาย
43
45
28
19
4
21
160

จานวนนักเรียนทั้งหมด
หญิง
21
25
๒5
๑8
๑4
10
113

(ข้อมูลจำกโรงเรียนมัธยมพรสำรำญ ณ เดือน ๑๐ พฤษภำคม ๒๕62)
๔.1.2 ระดับประถมศึกษา มีทั้งหมด ๖ โรงเรียนดังต่อไปนี้
จานวนนักเรียน
อนุบา ป.๑
ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ที่
ชื่อโรงเรียน
ล(คน) (คน) (คน (คน (คน) (คน) (คน)
)
)
๑ วัดบัวทอง
39
10 22 20 18 7 13
๒ ไตรคามศรี
27
11 13 ๑9 8
16 ๑3

รวม
64
70
๕3
37
18
31
273

รวม
๑29
๑๐7

หมูบ่ ้านที่ได้รับ
บริการ (หมูท่ ี่)
๓,๑๖,๑๘
๓,๔,๑๐,๑๙

๓

อนุสรณ์
บ้านหนองขวาง

38

24

๒6

๒03

บ้านสระบัว
14
3
5 2
6
บ้านโนนยานาง
10
7
6 6
3
บ้านพรสาราญ
32
23 20 13 21
รวม
๑75 74 91 77 94
(ที่มา : ส่วนการศึกษาฯ ณ เดือน ๑๐ พฤษภาคม ๒๕62)
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6
4
8
91

6
6
26
90

42
42
๑๔4
667

๔
๕
๖

53

20

๒5 17

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๙ แห่ง แยกเป็น
จำนวน จำนวนครู
ที่
ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เด็ก
พี่เลี้ยง
รำยชื่อครูพี่เลี้ยง
(คน)
(คน)
๑ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโนน
14
๒
-นำงสุดำพร ใจแก้ว
ยำนำง
-นำงสำวสังวำล ขุนเจริญ
๒ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนสระ
๑0
๑
-นำงลำไย เสริมชัยรัตน์
บัว
๓ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ร.ร. ไตร
33
2
-นำงสำวจัทกำญน์ ร่มเย็น
คำมศรีอนุสรณ์
-นำงสำวรันดร ตอรบรัมย์
๔ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนอง
9
๒
-นำงสำวโสภำ สมคะเน
ดุมน้อย
-นำงสำวศิริวรรณ แฟนลิ้น
ฟ้ำ
๕ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดบัวทอง 35
2
-นำงอัจฉรีย์ หงส์สุด
-นำงสำวจุพำมำศ ปัตตะ
โน
๖ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กพรหม
41
๓
-นำงอุไรพร สินพูน
พิรำม
-นำงนำถทิวำ ปัตกอง
-นำงสำวเจษฎำภรณ์ โพธิ
กมล
๗ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพรหม
13
๒
-นำงชลธิชำ หลงรัก
ประชำนุรักษ์
-นำงพัชรพร ชัยประวัติ
๘ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสระกุญชร 23
๒
-นำงจุติพร หลี่อนิ ทร์
-นำงสุพิศ แก้วศรี
๙ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดพร
25
๒
-นำงมณีพร เดชศรีมงคล

หมูท่ ี่
๑,๖,๑๕,๑๗
หมูท่ ี่ ๗,๓
หมูท่ ี่ ๑๑
หมูท่ ี่ ๕,๑๒

หมำยเหตุ
ศูนย์ อบต.จัดตั้ง
ศูนย์ อบต.จัดตั้ง
ศูนย์ อบต.จัดตั้ง
ศูนย์ อบต.จัดตั้ง

ถ่ำยโอนจำก สพฐ.

ถ่ำยโอนจำกกรม
ศำสนำ

ถ่ำยโอนจำกกรม
ศำสนำ
ถ่ำยโอนจำกกรม
ศำสนำ
ถ่ำยโอนจำกกรม

สำรำญ

กุล
-นำงลำไพร เพ็งรอง
รวม

๒03

ศำสนำ

๑๘

(ที่มำ: กองกำรศึกษำฯ ข้อมูล ณ เดือน 10 พฤษภำคม ๒๕62)

-13๔.2 ด้ำนกีฬำ นันทนำกำร/สถำนที่พักผ่อน (อบต.สร้ำงขึ้น)
(๑) สนำมกีฬำเอนกประสงค์
จำนวน ๑ แห่ง
(๒) สนำมฟุตบอล
จำนวน ๒ แห่ง
(๓) สนำมตะกร้อ
จำนวน ๑ แห่ง
(๔) สนำมเด็กเล่น
จำนวน ๙ แห่ง
4.3 ด้ำนสำธำรณสุข
(๑) มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลพรสำรำญ จำนวน ๑ แห่ง คือ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนโนนยำนำง
(๒) กำรแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล
-โรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบลบ้ำนโนนยำงนำง ตำบลพรสำรำญ อำเภอคูเมื อง
จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบ หมูท่ ี่ ๑, ๕, ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔ และหมูท่ ี่ ๑๗
-โรงพยำบำลส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพต ำบลบ้ ำ นโคกก่ อ ง ต ำบลหิ น เหล็ ก ไฟ อ ำเภอคู เมื อ ง
จังหวัดบุรีรัมย์ รับผิดชอบหมูท่ ี่ ๒, ๓, ๔, ๖, ๑๐, ๑๕, ๑๖, ๑๘ และหมูท่ ี่ ๑๙
๖. ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
(๑) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
(๒) ทีมกู้ภัย/อำสำกู้ชพี
(๓) ชุดอุปกรณ์ดับกำรดับเพลิง
(๕) ชุดอุปกรณ์ปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น

จำนวน ๑๕๕ คน
จำนวน ๑๐ คน
จำนวน ๕ ชุด
จำนวน ๑ ชุด

(๘) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

จำนวน

๑ คัน

5.ระบบบริการพื้นฐาน
๑. ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
๑.๑ กำรคมนำคม
กำรคมนำคมขนส่งในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญในปัจจุบันนับว่ำสะดวกขึ้นมำกเพรำะได้มีกำร
พั ฒ นำเส้น ทำงคมนำคมขนส่ งภำยในองค์ ก ำรบริห ำรส่ วนต ำบลพรส ำรำญโดยมี ท ำงหลวงแผ่ น ดิ น เลขที่
๒๐๗๔ ถนนสำยพุทไธสง – บุรีรัมย์ ตัดผ่ำน ซึ่งเป็นเส้นทำงคมนำคมสู่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำค
ต่ำงๆ ทำให้ตดิ ต่อกับพืน้ ที่ต่ำงๆ ได้สะดวก เช่น
- ระยะทำงจำกกรุงเทพมหำนคร - ตำบลพรสำรำญ ๕๕๐ กิโลเมตร
- ระยะทำงจำกตำบลพรสำรำญ - จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๓ กิโลเมตร
- ระยะทำงจำก อบต.พรสำรำญ - สนำมบินจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งอยู่ใน
อำเภอสตึก

-14กำรคมนำคมขนส่งสัญจรภำยในหมู่บ้ำนและเชื่อมตำบลพืน้ ที่ใกล้เคียง ที่อยู่ในพืน้ ที่ตำบล
พรสำรำญมีถนนสำยต่ำงๆ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๓ สำย
ทำง ได้แก่
- ถนนสำยบ้ำนพรสำรำญ - โศกแต้
ระยะทำง 1 กิโลเมตร
- ถนนสำยบ้ำนสำโรง - บ้ำนบัวทอง
ระยะทำง 3.5 กิโลเมตร
- ถนนสำยบ้ำนสระบัว - บ้ำนหนองดุมหัวช้ำง
ระยะทำง 5 กิโลเมตร
ถนนในเขตรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ ที่ได้มีกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุง เพื่อให้ประชำชนได้ขนส่งและสัญจร โดยแยกเป็นถนนประเภทต่ำงๆ ดังนี้
- ถนนลำดยำง
จำนวน ๔ สำย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน ๙๕ สำย
- ถนนลูกรัง
จำนวน ๑ สำย
- ถนนหินคลุก
จำนวน ๘๐ สำย
- ถนนดิน
จำนวน ๕๙ สำย
- อื่นๆ
จำนวน ๒ สำย
ตำรำง แสดงรำยละเอียดประเภทถนนในแต่ละหมู่บ้ำน ในเขตพืน้ ที่รับผิดชอบ อบต. พรสำรำญ
ประเภทผิวจราจร
หมู่ท่ี
ชื่อบ้าน
ลาดยาง
คสล. ลูกรัง หินคลุก ถนนดิน อื่นๆ
(สาย)
(สาย) (สาย) (สาย) (สาย)

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

บ้ำนหนองขวำง
บ้ำนโคกเพชร
บ้ำนหัวถนน
บ้ำนตะคร้อ
บ้ำนพรสำรำญ
บ้ำนสำโรง
บ้ำนสระบัว
บ้ำนหนองดุมน้อย
บ้ำนสระปะคำ
บ้ำนหนองกุง
บ้ำนโนนยำนำง
บ้ำนผักกำดหญ้ำ
บ้ำนโนนเมือง
บ้ำนจังหัน
หนองเสม็ด

๑
๑
๑
-

หมู่ท่ี

ชื่อบ้าน

ลาดยาง
(สาย)

๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

บ้ำนเพชรบูรพำ
บ้ำนหนองขวำงน้อย
บ้ำนบัวทอง
บ้ำนน้อยสุขสันต์
รวม

๑
4

๔
๑๔
๒
๔
๕
๓
๕
๔
๗
๔
๙
๑
๖
๔
๔

๑
-

๑๓
๘
๕
๖
๕
๓
๔
๓
๓
๓
๓
๑
๓
๓

๖
๑
๒
๑๐
๙
๑
๔
๒
๖
๒
๒
๑
๓
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คสล. ลูกรัง หินคลุก ถนนดิน
(สาย) (สาย) (สาย) (สาย)
๔
๓
๙
๓
95

1

๗
๗
๓
80

๓
๕
๒
58

๒
-

อื่นๆ
๒
2

๑.๒ แหล่งน้ำประปำ
ภำยในต ำบลพรส ำรำญ มี แ หล่ งน้ ำประปำหมู่ บ้ ำ น จ ำนวน ๑๗ แห่ ง จำก ๑๙
หมู่บ้ำน โดยบำงหมู่บ้ำนมีกำรใช้ระบบประปำร่วมกัน ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้ำอุปโภค และ
บริโภคให้กับประชำชน
๑.๓ กำรไฟฟ้ำ
ปัจจุบันกำรดำเนินกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำ ให้กับประชำขนในเขตตำบลพรสำรำญอยู่ในควำม
รับผิดชอบ และดำเนินงำนโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำคอำเภอคูเมือง ในเขตตำบลพรสำรำญ ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ใช้ทั่วถึงเกือบทุกหลังคำเรือน และมีโคมไฟฟ้ำสำธำรณะติดตัง้ ในแต่ละหมู่บ้ำน
๑.๔ กำรโทรคมนำคม และกำรติดต่อสื่อสำร

ภำยในตำบลพรสำรำญ มีระบบโทรคมนำคมที่ใช้ในกำรติดต่อสื่อสำร ได้แก่
(๑) โทรศัพท์ ภำยในตำบลพรสำรำญมีกำรใช้ทั้งโทรศัพท์มือถือ และโทรศัพท์พื้นฐำนใน
กำรติดต่อสื่อสำร
(๒) ระบบอินเทอร์เน็ต มีก ำรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในกำรติดต่ อสื่อสำรและกำรสืบ ค้ น
ข้อมูล
(๓) กำรไปรษณีย์ ในตำบลพรสำรำญไม่มีที่ทำกำรไปรษณีย์แต่ใช้ไปรษณีย์ อำเภอคูเมือง
ที่รับผิดชอบเขตบริกำร ระยะทำง ๙ กิโลเมตร ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลพรสำรำญ ได้รับบริกำรในเรื่องของกำรไปรษณีย์โทรเลขเขตบริกำรรับส่งในเขตอำเภอคูเมือง เพื่อ
ให้บริกำรประชำชนในเขตตำบลพรสำรำญและประชำชนบริเวณใกล้เคียง
(๔) ระบบเสี ย งตำมสำย หอกระจำยข่ำวระบบหอกระจำยข่ ำวของต ำบลพรส ำรำญ
สำมำรถให้บริกำรข่ำวสำรให้กับประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง ซึ่งติดตั้งอยู่ที่ทำกำรผูใ้ หญ่บ้ำนทุกหมูบ่ ้ำน
(๕) ระบบวิทยุสื่อสำร ภำยในตำบลพรสำรำญมีหน่วยงำนที่ใช้วทิ ยุสื่อสำร ได้แก่
- องค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
- สำยตรวจของสถำนีตำรวจภูธรอำเภอคูเมือง
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6. ด้านเศรษฐกิจ
6.๑ โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ ภำยในตำบลพรสำรำญมีลักษณะกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภำยในตำบล ได้แก่
- อำชีพ เกษตรกรรม เช่น กำรท ำไร่ ท ำนำ ท ำสวนผลไม้ ปลูก ยำงพำรำ อ้อย มั น
สำปะหลัง
- อำชีพรับจ้ำงทั่วไป
- อำชีพขำยของชำ
- อำชีพทำปศุสัตว์ ได้แก่ เลีย้ งไก่ โค กระบือ เป็ด สุกร
- อำชีพข้ำรำชกำร
6.๒ ด้ำนเกษตรกรรม
ประชำชนส่วนใหญ่ ในตำบลพรสำรำญจะประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรกรรม เช่น กำร
ปลูกอ้อย ข้ำว ยำงพำรำ มันสำปะหลัง
6.๓ กำรพำณิชย์กรรม/กำรบริกำร
กำรพำณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญไม่มี แหล่งเงินกู้หรือ
แหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขตตำบล แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่แล้วมำจำกธนำคำรที่อยู่ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอ
คู เมือ ง มี แหล่ งเงิน ทุนของกลุ่ม สั จจะออมทรัพ ย์เพื่ อกำรผลิตของแต่ละหมู่ บ้ำนและนอกจำกนี้ก็ เป็นของ

นำยทุนซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงสูง สถำนประกอบกำรด้ำนกำรพำณิชย์ โดยมีสถำนประกอบกำรพำณิชย์
และกำรบริกำร ได้แก่
(๑) สถำนีบริกำรน้ำมัน
จำนวน ๑ แห่ง
(๒) ร้ำนค้ำทั่วไป
จำนวน ๘๐ แห่ง (ร้ำนค้ำชุมชน)
6.๔
กำรอุตสำหกรรม
ลักษณะอุตสำหกรรมในเขตองค์ก ำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ ที่สำคัญ มีจำนวน ๒
แห่ ง แต่โดยส่ว นใหญ่ แล้ว ยั งเป็ นอุต สำหกรรมขนำดย่อมหรือ อุตสำหกรรมในครัวเรือน อุ ตสำหก รรมที่
ประกอบกำรอยู่ในเขต อบต.พรสำรำญ ได้แก่
- โรงสีขำ้ ว
จำนวน 52 แห่ง
- โรงงำนแปรรูปไม้ยูคำ
จำนวน ๑ แห่ง
- โรงงำนทำวิกผม
จำนวน ๑ แห่ง
- โรงงำนผลิตถุงมือ
จำนวน ๑ แห่ง
- ฟำร์มไก่
จำนวน ๖ แห่ง
- ฟำร์มสุกร
จำนวน 1 แห่ง
- โรงงำนขนมจีน
จำนวน ๒ แห่ง
- ร้ำนซ่อมรถ
จำนวน ๕ ร้ำน
- ร้ำนขำยวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน ๓ ร้ำน
-176.๕ แหล่งท่องเที่ยว
สถำนที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลพรสำรำญ คือ โบรำณสถำนโนนเมือง หรือโนนขมิ้น
ซึ่งเป็นที่เคำรพศรัทธำของชำวตำบลพรสำรำญ ตลอดจนประชำชนในอำเภอคูเมืองมำอย่ำงช้ำนำน ตั้งอยู่ ณ
บ้ำนโนนเมือง หมูท่ ี่ ๑๓ ตำบลพรสำรำญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
6.๖ กำรปศุสัตว์
กำรปศุสัตว์ ในเขตตำบลพรสำรำญ ประชำชนส่วนใหญ่จะประกอบอำชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่
โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่
6.๗ ลักษณะกำรใช้ที่ดนิ ลักษณะกำรใช้ที่ดนิ ของรำษฎรในเขตตำบลพรสำรำญ มีดังนี้
- พืน้ ที่พักอำศัย
จำนวน ๔,๐๐๐ ไร่
- พืน้ ที่ตั้งหน่วยงำนของรัฐ
จำนวน
๓๑๕ ไร่
- สวนสำธำรณะ / นันทนำกำร
จำนวน
๕ ไร่
- พืน้ ที่เกษตรกรรม
จำนวน ๑๑,๓๕๐ ไร่
รำยได้เฉลี่ยของประชำชนส่วนใหญ่ คิดเป็น ๒๕,๐๐๐ บำท/คน/ปี

7. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

ประชำกรในพื้นที่ตำบลพรสำรำญ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ โดยมีวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ
ดังแสดงในตำรำง
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

วัด
วัดบ้ำนหนองขวำง
วัดบัวทอง
วัดป่ำบ้ำนหัวถนน
วัดอุทกวำรี
วัดไอยวรธรรม
วัดสว่ำงอำรมณ์
วัดเกำะมำลัย
วัดบ้ำนหนองดุมน้อย
วัดสระกุญชร
วัดประดิษฐ์ศรีวรำรำม
วัดโนนยำนำง
วัดพรหมประชำนุรักษ์
วัดบ้ำนโนนเมือง

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

สถานที่ตั้ง
๑ บ้ำนหนองขวำง
๒ บ้ำนโคกเพชร
๓ บ้ำนหัวถนน
๔ บ้ำนตะคร้อ
๕ บ้ำนพรสำรำญ
๖ บ้ำนสำโรง
๗ บ้ำนสระบัว
๘ บ้ำนหนองดุมน้อย
๙ บ้ำนสระประคำ
๑๐ บ้ำนหนองกุง
๑๑ บ้ำนโนนยำนำง
๑๒ บ้ำนผักกำดหญ้ำ
๑๓ บ้ำนโนนเมือง
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๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

วัด
วัดป่ำเทพนิมติ
วัดบูรพำวนำรำม
วัดป่ำบูรพำรำม
วัดบ้ำนหนองขวำงน้อย

หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่
หมูท่ ี่

สถานที่ตั้ง
๑๔ บ้ำนจังหัน
๑๕ บ้ำนหนองเสม็ด
๑๖ บ้ำนเพชรบูรพำ
๑๗ บ้ำนหนองขวำงน้อย

นอกจำกประชำกรส่วนใหญ่ที่นับถือศำสนำพุทธแล้ว ยังมีประชำชนอีกส่วนหนึ่งที่นับถือศำสนำอื่น
โดยมีสถำนที่ประกอบพิธีกรรมทำงศำสนำ ได้แก่ โบสถ์ ๑ แห่ง ตัง้ อยู่ หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนเพชรบูรพำ
วัฒนธรรม ประเพณี ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญของหมู่บ้ำนในเขตตำบลพรสำรำญ เช่น ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณี สงกรำนต์ ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ประเพณี เข้ ำ พรรษำ ประเพณี วั น ออกพรรษำ
ประเพณีวันผูส้ ูงอำยุ และประเพณีบวงสรวงหลักเมืองขมิน้ ซึ่งจัดขึน้ เป็นประจำทุกปี

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.๑ แหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่ตำบลพรสำรำญมีแหล่งน้ำ ที่สำคัญๆ ได้แก่

(๑) หนองน้ำ/สระน้ำ จำนวน ๒๕ แห่ง เช่น หนองโคก หนองกุง สระบัว สระยำว
สระหว้ำ สระยำง หนองคูกะมำ หนองโสน สระแวง สระหนองเม็ก ฯลฯ
(๒) ลำห้วย
จำนวน ๑๖ สำย
(๓) บ่อบำดำล จำนวน ๓๐ แห่ง
9.๒ ป่ำไม้ ป่ำไม้ในเขตพื้นที่ ตำบลพรสำรำญ ส่วนใหญ่ จะเป็นป่ำไม้อยู่ในพื้นที่สำธำรณะ
และป่ำชุมชน
****************************************

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพรส าราญ มี
ความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพื่อ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการการ
เสนอร่า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ช าติ ต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกรรจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ซึ่ งขณะนี้ อ ยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้
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๑. ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์
ชำติ มีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศสู่
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยะที่ ๒ ของรัฐบำล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบกำร
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร๒
คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป เพื่อจัดทำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำร่ำง
แผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูปได้ดำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐
ปี ตำมแนวทำงที่คณะรัฐ มนตรีก ำหนด โดยได้มีกำรนำควำมคิด เห็นและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติที่มำจำกหลำยภำคส่วน ได้แก่ภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรเมือง และ นักวิชำกำร รวมถึง
ได้พิจำรณำนำข้อคิดเห็นจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติ และควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนมำเป็นข้อมูลในกำรยก
ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้วย และได้นำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
จัดทำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำมมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ
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ในกำรดำเนินกำรขั้นต่อไป คณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติจะนำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติเพื่อขอ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและจะได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภำนิติ
บัญ ญั ติแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบกรอบยุ ทธศำสตร์ชำติมำใช้เป็นกรอบในกำรกำหนดทิศทำงในกำรบริหำร
ประเทศภำยในเดือนตุล ำคม ๒๕๕๙ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลำของกำรประกำศใช้แผนพั ฒ นำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลำคม ๒๕๕๙ - กั นยำยน ๒๕๖๔) นอกจำกนี้หน่วยงำนต่ำงๆ จะได้นำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชำติ ซึ่ งเป็ น แผนระยะ ๕ ปี มำถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิ บัติ ก ำรระดั บ กระทรวงและ
แผนพัฒนำรำยสำขำในระหว่ำงที่กลไกกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติตำมร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำร ซึ่งคำดว่ำจะดำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ กระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและในหลำกหลำยมิติทำ
ให้ ภู มิ ทั ศ น์ ข องโลกเปลี่ ย นแปลงไปอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ โดยก่ อ ให้ เกิ ด โอกำสทั้ ง ในด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกำรเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงในด้ ำน
ต่ำงๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคำมที่ต้องบริหำรจัดกำรด้วยควำมยำกลำบำกมำกขึ้นกระแสทุนนิยมและกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้ำง
เศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง” ต้ อ งปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นไปเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ “พึ่ ง พำ
อุต สำหกรรมและกำรส่ งออก” กำรพั ฒ นำในภำคเกษตรล่ ำช้ ำกว่ำฐำนกำรผลิ ต อื่น ๆ ที่ อ ำศัย เทคโนโลยี
สมัยใหม่มำกขึ้นตำมลำดับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้อิทธิพลของกระแสโลกำภิวัฒน์และควำมก้ำวหน้ำอย่ำง
รวดเร็ว ของเทคโนโลยีส ำรสนเทศ จึ งมีปั ญ หำควำมเหลื่อ มล้ ำทำงด้ำนรำยได้ ระหว่ำงภำคกำรเกษตรกั บ
ภำคอุตสำหกรรมและระหว่ำงสังคมในเมืองและชนบทขยำยวงกว้ำงขึ้น และปัญหำควำมยำกจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรำยย่อยและในภำคชนบทรวมทั้งโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ แหล่งทุน และ
บริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพสำหรับประชำชนที่อยู่ในพื้นที่หำ่ งไกลก็มีในวงแคบกว่ำ ในขณะที่กำรใช้เทคโนโลยี
ในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเองก็นับว่ำยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สำมำรถพัฒนำได้เองภำยในประเทศ ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงำนเข้มข้นในกำรเป็ นจุดแข็งในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตนอกจำกนั้น ในอีกด้ำนหนึ่งกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดของ
สังคมโลกได้ ท ำให้ เกิ ด ภั ย คุ ก คำมและควำมเสี่ ย งด้ ำนอื่ นๆ ที่ ซั บ ซ้อ นขึ้น อำทิ กำรก่อ กำรร้ำ ย โรคระบำด
เครื อ ข่ ำ ยยำเสพติ ด ข้ ำ มชำติ และกำรก่ อ กำรร้ ำ ย อำชญำกรรมข้ ำ มชำติ ใ นรู ป แบบต่ ำ งๆ ขณะที่ ก ำร
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ำกำศโลกก็ มี ค วำมผั น ผวนรุ น แรงขึ้ น ซึ่ งล้ ว นแล้ วเป็ น ควำมเสี่ ย งในกำรดำรงชี วิ ต ของ
ประชำชน กำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของภำครัฐ
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นอกจำกนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกำภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจำกเศรษฐกิจสังคมอุตสำหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกำสทำงเศรษฐกิจขยำย
เพิ่มขึ้น แต่ช่องว่ำงทำงสังคมก็ยิ่งกว้ำงขึ้นรวมถึงช่องว่ำงทำงดิจิทัล (digital divide) ถ้ำหำกไม่สำมำรถลดลงก็
จะยิ่งทำให้ควำมเหลื่อมล้ำทำงรำยได้และโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมมีควำมแตกต่ำงมำกขึ้น ประกอบกับ
ในอนำคต ๒๐ ปีข้ำงหน้ำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในทุกมิติ เงื่อนไขภำยนอกที่สำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต ได้แก่ กระแสโลกำภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเสี่ยงและท้ำทำยต่อกำรปรับตัวมำกขึ้นจำกกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรีและรวดเร็วของ
ผู้ค น เงิน ทุน ข้อมูล ข่ำวสำรองค์ค วำมรู้และเทคโนโลยี และสินค้ ำและบริก ำร ขณะเดีย วกั น กำรรวมกลุ่ ม
เศรษฐกิจในภูมิภำคนำไปสู่ควำมเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนำจทำงเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ำยมำสู่
เอเชียภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้ำงหน้ำจะยังคงได้รับผลกระทบจำกปัจจัย
สำคั ญ หลำยประกำรทั้งปัญ หำต่อเนื่องจำกวิก ฤติก ำรณ์ ทำงเศรษฐกิจโลกในช่ วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และ
วิกฤติกำรณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สำธำรณะในประเทศต่ำงๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลำยเป็นควำม
เสี่ยงต่อควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจำกกำรดำเนินมำตรกำรขยำยปริมำณเงินขนำด
ใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงให้เกิดภำวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้ง
อำจจะมีค วำมผันผวนของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุ นระหว่ำงประเทศ นอกจำกนั้นกำรพัฒ นำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำสู่จุดอิ่มตัวมำกขึ้น ขณะที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภำพกำรผลิตของโลก
เพิ่มขึ้นขนำนใหญ่ และเป็นวงกว้ำง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยังไม่มีแนวโน้มกำรก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกำสสำหรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้ำงหน้ำมีแนวโน้ม ที่จะขยำยตัวต่ำกว่ำ
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถำนกำรณ์ที่ตลำดโลกขยำยตัวช้ำ
แต่ประเทศต่ำงๆ ขยำยกำลังกำรผลิตเพื่อยกระดับศักยภำพกำรผลิต กำรแข่งขันในตลำดโลกจะมีควำมรุนแรง
ขึ้น ขณะเดีย วกันกำรลดลงของประชำกรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้ำงหน้ำนี้ จะทำให้ขนำดของตลำดใน
ประเทศขยำยตั วช้ำลง เงื่อ นไขดั งกล่ำวเป็ น ควำมเสี่ย งสำหรับ อนำคตของเศรษฐกิจ ไทยในระยะยำวหำก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้ำงเพื่อแก้ปัญหำจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้ำนควำมมั่นคงของโลกก็กำลังก้ำวเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่ สำคัญจำกกำรปรับดุลอำนำจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยำยำมคงบทบำทผูน้ ำโลกและเพื่อคำนอิทธิพลและบทบำทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมำกขึ้นในเอเชียและยุโรป
นั้น น่ำจะมีผลทำให้บรรยำกำศด้ำนควำมมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสำนกัน
ทั้งควำมร่วมมือและควำมขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชำติทั้งในระดับทวิภำคีและพหุภำคีเป็ น
องค์ ป ระกอบส ำคั ญ ในกำรก ำหนดนโยบำยของประเทศและกลุ่ ม ประเทศ สำหรับ กำรเปลี่ ย นแปลงด้ ำ น
เทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนำคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบกำรดำรงชีวติ ของคนและทำให้เกิดธุรกิจ
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รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดกำรเชื่อมต่อและกำรบรรจบกันของเทคโนโลยีก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม และผลิตภัณฑ์
ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรวิจัยให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
กำรผลิ ต และกำรบริ โภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มก็ จ ะเป็ น เกณฑ์ ม ำตรฐำนที่ ก ดดั น ให้ ป ระเทศไทยต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยกำรพัฒนำและนำเทคโนโลยีสีเขียวมำใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหำ
กำรลดลงของทรัพ ยำกรต่ำงๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้รำคำจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่กำรผลิตพลังงำนทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งพืชพลังงำนที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรของโลก
นอกจำกนั้ น ยั งมี ข้ อ จ ำกั ด และควำมเสี่ ย งส ำคั ญ จำกกำรเข้ ำสู่ สั งคมสู งวั ย ของโลกและภำวะภู มิ อ ำกำศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภำวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้ำงประชำกรโลกที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ แต่มีควำมเสี่ยงให้เกิดกำรแย่งชิงแรงงำนและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อกำรใช้จ่ำย
งบประมำณด้ำนสวัสดิกำรและสำธำรณสุขเพิ่มขึ้นในหลำยๆ ประเทศกลำยเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกำร คลังที่
สำคั ญ ส ำหรับ ภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชำติที่ท วี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจ กำรดำรงชีวิต กำรผลิตและ
กำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ในขณะที่ควำมพยำยำมในกำรกระจำยควำมเจริญและกำรพัฒนำ
ให้มีควำมทั่วถึงมำกขึ้น ประกอบกับจำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ควำมเป็นเมืองเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมมำด้วยกำรมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรใช้พื้นที่ และควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว กำรยึดถือหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีทั้งในภำครัฐและ
ภำคธุรกิจเอกชน กำรใช้ระบอบประชำธิปไตย และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมำกขึ้น
สำหรับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมภำยในประเทศไทยนั้น ผลของกำรพัฒนำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำให้
ประเทศไทยมีระดับกำรพัฒนำที่ สูงขึ้นตำมลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรำยได้ปำนกลำงมำตั้งแต่
ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึน้ มำอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรำยได้ปำนกลำงตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่ำสุด
ในปี ๒๕๕๗ รำยได้ป ระชำชำติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลำร์ สรอ. ต่อปีฐำนกำรผลิตและบริก ำร
หลำกหลำยขึ้น ฐำนกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมใหญ่ ขึ้นมำก หลำยสำขำกำรผลิตและบริก ำรสำมำรถ
แข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลำดโลกสูงขึ้นและสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศในระดับสูง อำทิ กลุ่มยำนยนต์
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมอำหำร สินค้ำเกษตร กำรท่องเที่ยว และบริกำรด้ำนสุขภำพ
ฐำนเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้กำรจ้ำงงำนเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้ำนคนจำกประชำกรวัยแรงงำน ๓๘.๖ ล้ำน
คน อัตรำกำรว่ำงงำนเฉลี่ยไม่ถึ งร้อยละ ๑ ปัญ หำควำมยำกจนจึงลดลงตำมลำดับจำกร้อยละ ๒๐.๐ ในปี
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุ ณ ภำพชีวิตดีขึ้นในทุ กระดั บ โอกำสกำรได้รับ กำรศึก ษำ บริก ำร
สำธำรณสุข บริก ำรสำธำรณะและโครงสร้ำงพื้ นฐำนต่ำงๆ และกำรคุ้มครองทำงสังคม อื่นๆ รวมถึงกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรต่ำงๆ มีควำมครอบคลุมและมีคุณภำพดีขึ้นตำมลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีควำม
เป็นสำกลมำกขึ้น ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั้งในรูปของทวิภำคีและพหุภำคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศก็มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก
รวมทั้งกรอบควำมร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับมำตรฐำนต่ำงๆ ไปสู่ระดับสำกลก็มีควำม
คืบหน้ำมำกขึ้น
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นอกจำกนั้น ประสบกำรณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและกำรเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภำครัฐและ
ภำคเอกชนปรับตัวในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสร้ำงภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตำมแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดีอัน
ได้แก่ กำรดำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบดีขึ้น มีกำรกำ
กับดูแลวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่กำหนดกรอบของควำมยั่งยืนทำงกำรคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐำนะ
กำรคลั งมีค วำมมั่น คงมำกขึ้น และฐำนะเงินสำรองระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับ สู ง มีก ำรปรับ ปรุงในเรื่อ ง
กฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ให้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น มีกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่ำงๆ สำมำรถคุ้มครองผู้บริโภคและประชำชนจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้ำงบรรยำกำศของ
กำรแข่งขันในตลำด และสนับสนุนให้กำรดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีควำมสะดวกคล่องตัวมำกขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้ำงหลำยด้ำนทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง จุดอ่อนสำคัญ
ของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยุมำกขึ้นตำมลำดับ แต่คุณภำพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและกำร
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขำดแคลนแรงงำนทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่ำง ผลิตภำพ
แรงงำนโดยเฉลี่ย ยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภำพกำรผลิตรวมต่ำ ต้องอำศัย กำรเพิ่มปริมำณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้ำงเศรษฐกิจมีสัดส่วนภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศต่อขนำดของเศรษฐกิจสูงกว่ำ
เศรษฐกิจภำยในประเทศมำก จึงมีค วำมอ่อนไหวและผันผวนตำมปัจจัยภำยนอกเป็นสำคัญ ฐำนกำรผลิต
เกษตรและบริกำรมีผลิตภำพกำรผลิตต่ำ โดยที่กำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อกำรเพิ่มมูลค่ำ
ยังมีน้อย กำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำยังไม่เพียงพอ กำรวิจัยที่ดำเนินกำรไปแล้วไม่ถูกนำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงคุ้มค่ำ กำรพัฒนำนวัตกรรมมีน้อย สำหรับกำรดำเนินงำนและกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐก็ยังขำดกำรบูรณำกำรจึงสิ้นเปลืองงบประมำณ กำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำมักขำด
ควำมต่อเนื่องประสิทธิภำพต่ำ ขำดควำมโปร่งใส และขำดควำมรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหำคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้ำง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ำยที่
สมบู รณ์ และล่ ำช้ำ กำรบั งคั บ ใช้ก ฎหมำยยั งขำดประสิ ท ธิผล และกฎระเบี ย บต่ำงๆ ล้ำสมั ย ไม่ทั นกั บ กำร
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคำรพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์สว่ นรวมเป็น
สำคัญขณะที่ควำมเหลื่อมล้ำและควำมแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหำที่ท้ำทำยมำก รวมทั้งปัญหำในด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภำวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้ำน
ทั้ งนี้ ปั จจั ย และเงื่อ นไขภำยในประเทศที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ อนำคตกำรพั ฒ นำประเทศไทยที่ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ กำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ในระยะเวลำ ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป จะมีนัยยะที่
สำคัญ ยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงำนจะลดลง ผู้สูงอำยุจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว
ย่ อ มส่ งผลต่ อ ศั ก ยภำพทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศ รู ป แบบกำรใช้ จ่ ำยกำรลงทุ น และกำรออม ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ ควำมมั่นคงทำงสังคมและคุณภำพชีวิตผูส้ ูงอำยุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จำกัดด้ำนทรัพยำกร ทั้งด้ำนแรงงำนและทรัพยำกรธรรมชำติที่มีนัยยะต่อต้นทุนกำรผลิตและสภำพแวดล้อม
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนนอกจำกนั้นปัญหำควำมเหลื่อมล้ำในมิติตำ่ งๆ ก็มีนัยยะต่อกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
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สมำนฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อกำรยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ ควำมจำเป็นในกำรลงทุนเพื่อยกระดับบริกำร
ทำงสังคมและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และกำรปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมำยที่ทำให้เกิ ด
ควำมเป็ นธรรมและลดควำมเหลื่อ มล้ำ และที่ สำคั ญ เงื่อนไขจำเป็น ที่ต้อ งปรับ ตัวคือ กำรแก้ปัญ หำควำม
อ่อนแอของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเมืองเพื่อให้เกิดกำร
บริหำรรำชกำรที่ดี
โครงสร้ำงที่เป็นจุด อ่อนและกำรบริหำรจัด กำรที่ขำดประสิท ธิภำพและควำมโปร่งใสดังกล่ำว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและควำมเสี่ยงมำกขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่กระแสโลกำภิวัตน์เข้มข้นขึ้น
เป็ น โลกไร้พ รมแดนอย่ ำงแท้ จ ริ ง โดยที่ ก ำรเคลื่ อ นย้ ำ ยของผู้ ค น สิ น ค้ ำ และบริ ก ำร เงิ น ทุ น องค์ ค วำมรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงเสรี ส่งผลให้กำรแข่งขันในตลำดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่ำงๆ เร่งผลักดันกำรเพิ่มผลิตภำพและกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรแข่งขัน ขณะเดียวกันควำมเสี่ยงและข้อจำ
กั ด ที่ เกิ ด จำกสภำพภู มิ อ ำกำศผั น ผวนรุ น แรงต่ อ กำรดำเนิ น ธุ รกิ จ และกำรดำเนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นก็ เพิ่ ม ขึ้ น
กฎเกณฑ์ และกฎระเบี ย บของสั งคมโลกจึงมี ค วำมเข้ม งวดมำกขึ้น ทั้ งในเรื่ องกำรปลดปล่อ ยมลพิ ษ สิ ท ธิ
มนุษ ยชน และกฎระเบี ยบทำงกำรเงิน เป็ นต้นเงื่อนไขต่ำงๆ ดังกล่ำวจะเป็นแรงกดดันให้ป ระเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชำญฉลำดมำกขึ้น โดยที่กำรปรับตัวจะต้องหยั่งรำกลึก ลงไปถึงกำร
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับกำรสร้ำงกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีตอ่ จำกนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รำยได้เฉลี่ยของประชำชนจะไม่
สำมำรถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภำพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญ หำควำมเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยำกรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดกำรพัฒนำประเทศจะไม่สำมำรถยั่งยืนไปได้ในระยะยำว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศ
ไทยอย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้ำงทั้งทำงเศรษฐกิจและสังคมภำยในประเทศทั้งที่เป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสำนกับปัจจัยภำยนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกำสและควำมเสี่ยง
ในหลำกหลำยมิติ กำรที่ ป ระเทศไทยจะสำมำรถแสวงหำโอกำสจำกกำรพั ฒ นำของโลกและรับ มื อกั บ ภั ย
คุ ก คำมเหล่ ำ นี้ ไ ด้ นั้ น จ ำเป็ น จะต้ อ งมี ก ำรวิ เ ครำะห์ แ นวโน้ ม กำรเปลี่ ย นแปลงในอนำคตอย่ ำ งรอบด้ ำ น
ขณะเดียวกันต้องวิเครำะห์ศักยภำพภำยในประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมของประเทศต่อกำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำนั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่เพื่อให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมำะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สำมำรถรับมือกับควำมเสี่ยง
และภัยคุกคำมแบบใหม่ได้ และสำมำรถอำศัยโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุข
ให้กับคนในชำติได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม กำรลงทุนเพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำรดำรงชีวิตกำรทำงำน และกำรเรียนรู้
ซึ่งจำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุ กภำคส่วนในกำรดำเนินกำรร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพมี
กำรจัดลำดับควำมสำคัญและแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำนั้นๆ ซึ่งกำร
ดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในระยะยำว เพื่อ
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กำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและกรอบกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อให้ขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่กำหนดไว้
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อกำรพัฒ นำ
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้ำหมำยกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติในกำรที่จะให้ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคงในทุกด้ำน คนในชำติมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสำมำรถพัฒนำไปได้อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้
กำรวิเครำะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ ยวกั บ จุด แข็ง จุดอ่อน โอกำสและข้อจำกัดรวมทั้งควำมเสี่ย งของประเทศ จะ
นำไปสู่กำรกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศที่ชัดเจนและได้รับกำรยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดกำรผนึกกำลังและระดมทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ไปในทิศทำงที่ส อดคล้องกัน กำรดำเนินกำรมีบูรณำกำรและเป็นเอกภำพภำยใต้ก ำรมองภำพอนำคตของ
ประเทศที่เป็นภำพเดียวกัน
อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมิได้มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของ
ประเทศในระยะยำว กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของฝ่ำยบริหำรจึงให้ควำมสำคัญกับนโยบำยพรรคกำรเมือง
หรือนโยบำยของรัฐบำลซึ่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลก็ทำให้กำรดำเนินนโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง ถือเป็นกำร
สูญเสียโอกำสและสิ้นเปลืองทรัพยำกรของประเทศ ดังนัน้ เพื่อเป็นกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำว
และเพื่อเป็นกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรมีค วำมรับผิดชอบที่จะต้องขับ เคลื่อนประเทศไปสู่เ ป้ำหมำยที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภำพ ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมี “ยุทธศำสตร์ชำติ ” ซึ่งภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่ เพื่อให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมำะสมกั บ ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับ ตัวได้ เร็ว สำมำรถรับ มือกั บ ควำมเสี่ย งและภั ย
คุกคำมแบบใหม่ได้ และสำมำรถอำศัยโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชำติได้ จะต้องมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำยของประเทศ และทิศทำงในกำรขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยต่ำงๆ ของบริบทโลก และบริบทกำรพัฒนำภำยในประเทศ
กำรกำหนดให้มี “ยุทธศำสตร์ชำติ” เพื่อเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว พร้อมกับกำรปฏิรูป
และกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้สำมำรถนำไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภำพของประเทศไทยในทุกภำคส่วนและนำพำประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทำควำมรุนแรงของสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหำทำงเศรษฐกิจ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ
ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและบริหำร
จั ด กำรกั บ ควำมเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต และสำมำรถเปลี่ ย นผ่ ำ นประเทศไทยไปพร้ อ มๆ กั บ กำร
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทสำคัญในเวทีโลก สำมำรถดำรง
รักษำควำมเป็นชำติที่มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีควำมอยู่ดีมี
สุขอย่ำงถ้วนหน้ำกันสำระสำคัญของยุทธศำสตร์ชำติซึ่งคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติกำลังดำเนินกำร
ยกร่ำงอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุร่วมกัน
รวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและมำตรกำรเฉพำะ ซึ่งเป็นแนวทำง ทิศทำงและวิธีกำรที่ทุก
-27-

องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินกำรไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุ ก คนต้ อ งกำร คื อ ประเทศไทยมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ในทุ ก สำขำของก ำลั งอ ำนำจแห่ งชำติ อั น ได้ แ ก่
กำรเมื อ งภำยในประเทศ กำรเมื อ งต่ ำ งประเทศเศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิท ยำ กำรทหำร วิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีกำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง”ห รือ เป็ น คติ พ จน์ ป ระจ ำชำติ ว่ ำ “มั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น ” ทั้ งนี้ วิ สั ย ทั ศ น์
ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขต
อำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่ งยืนของสถำบันหลัก ของชำติ กำรดำรงอยู่อย่ำงมั่ นคงของชำติ และ
ประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญ เติบ โตของชำติควำมเป็น
ธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำง
พลั งงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรัก ษำผลประโยชน์ ของชำติ ภ ำยใต้ ก ำรเปลี่ย นแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
อำเซีย นและประชำคมโลกอย่ำงมีเกี ยรติและศัก ดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อ กู ลประเทศที่ มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ดอ้ ยกว่ำ
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๒.2 ยุทธศาสตร์ชาติ
ในกำรที่ จะบรรลุ วิสั ย ทัศ น์และทำให้ ป ระเทศไทยพั ฒ นำไปสู่ อนำคตที่พึ งประสงค์ นั้น จำเป็ นจะต้อ งมีก ำร
วำงแผนและกำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรพั ฒ นำสู่ก ำรปฏิบั ติในแต่ล ะช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีก ำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึ ง
อนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำ
สังคมในกำรขับ เคลื่ อนกำรพั ฒ นำเพื่ อ กำรสร้ำงและรัก ษำไว้ซึ่ งผลประโยชน์แห่ งชำติแ ละบรรลุ วิสั ย ทั ศ น์
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มัง่ คั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มี
รำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย ๖
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และ (๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีสำระสำคัญ
ของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ตอ้ งให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ในกระบวนกำรยุติธรรม
(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรีย บร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่ นคง
ชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(๔) กำรพั ฒ นำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่ว มมื อ ระหว่ ำ งประเทศทุ ก ระดั บ และรั ก ษำดุ ล ยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) กำรพั ฒ นำเสริ ม สร้ ำ งศั ก ยภำพกำรผนึ ก กำลั ง ป้ อ งกั น ประเทศ กำรรั ก ษำควำมสงบเรี ย บร้ อ ย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม
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(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสูแ่ นวระนำบมำกขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำร
เป็ น ประเทศพั ฒ นำแล้ ว ซึ่ ง จำเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผลิ ต ภำพกำรผลิ ต และกำรใช้ น วั ต กรรมในกำรเพิ่ ม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
กำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อัน
ได้แก่โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และ
กำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ตอ้ งให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพั ฒ นำสมรรถนะทำงเศรษฐกิ จ ได้ แก่ก ำรรัก ษำเสถีย รภำพเศรษฐกิจและสร้ำงควำมเชื่อมั่น กำร
ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับ ผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกำรพัฒ นำ
ประเทศสู่ค วำมเป็ นชำติก ำรค้ำเพื่ อให้ได้ป ระโยชน์จำกห่ วงโซ่มู ลค่ำในภูมิ ภำค และเป็น กำรยกระดั บ ไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกขึ้น
(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและบริกำร โดยมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่หลำกหลำย
ตำมรูป แบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณ ภำพ สะอำดและ
ปลอดภัยของโลก
- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด
และปลอดภัย
- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภำพ
สูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพิ่มมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่ำในระดับสูงขึน้
- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
กำรยกระดั บบริก ำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒ นำให้ป ระเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำร
ให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอื่นๆ เป็นต้น
(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผูป้ ระกอบกำร ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและ
พัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและสถำบันเกษตรกร
-32(๔) กำรพั ฒ นำพื้ น ที่เศรษฐกิ จพิ เศษและเมื องพั ฒ นำเขตเศรษฐกิจ พิ เศษชำยแดน และพั ฒ นำระบบเมื อ ง
ศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ

(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ
(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ ส่งเสริม
ควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพิ่มบทบำทของไทยในองค์กรระหว่ำงประเทศ
รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ดำ้ นกำรต่ำงประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่
แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทำงที่ตอ้ งให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภำพ เท่ำเทียม และทั่วถึง
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดมี ีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้
เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจำย
โอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทำงที่ตอ้ งให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอือ้ ต่อกำรดำรงชีวติ ในสังคมสูงวัย
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
(๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถใน
กำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่
กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงที่ตอ้ งให้ควำมสำคัญ อำทิ

-33(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัด กำรน้ำให้มีป ระสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับ ระบบกำรบริหำรจัดกำร
อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุ ทธศาสตร์ด้ านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำยบทบำท
ภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมสำคัญ อำทิ
(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มขี นำดที่เหมำะสม
(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพื่อให้ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็น
แนวทำงในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ อำทิ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
กำรในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีควำมสอดคล้องกันตำมห้วงเวลำนอกจำกนี้ยุทธศำสตร์ชำติจะใช้
เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงมีเอกภำพ
ให้บรรลุเป้ำหมำย โดยจะต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ภำยใต้ระบบประชำรัฐ คือ
ควำมร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ภำคประชำชนและประชำสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
จะได้มีกำรกำหนดเกี่ยวกับบทบำทของยุทธศำสตร์ชำติและแนวทำงในกำรนำยุท ธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ
เพื่อที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่องและบูรณำกำร

-34๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยำวที่ชัดเจน มีกำรกำหนดเป้ำหมำยและภำพใน
อนำคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้ำของร่วมกันสำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำย
ของยุทธศำสตร์ชำติ สู่เป้ำหมำยเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ตำมระยะเวลำเป็นช่วงๆ ของหน่วยงำนปฏิบัติได้ และมีกำร
กำหนดตัวชีว้ ัดที่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมำยรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และแผนในระดับต่ำงๆ เพื่อให้ส่วนรำชกำรนำยุทธศำสตร์ชำติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมำยด้ำนกำรจัดสรร

งบประมำณ ให้สำมำรถระดมทรัพ ยำกรเพื่อผลัก ดันขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรตำมยุท ธศำสตร์ชำติอย่ำงมี
บูรณำกำร และกรอบกฎหมำยที่จะกำหนดให้กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติมีควำมต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับกำรจัดทำยุท ธศำสตร์ กำรนำไปสู่กำร
ปฏิ บั ติ และกำรติ ด ตำมประเมิ น ผล รวมทั้ ง มี ก ลไกในกำรก ำกั บ ดู แ ล บริ ห ำรจั ด กำรและกำรขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและหน่วยงำนปฏิบัติจะต้องมีควำมเข้ำใจ สำมำรถกำหนด
แผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
กำรจัด ทำแผนพั ฒ นำสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับ แผน
ยุทธศำสตร์พัฒ นำขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุท ธศำสตร์ก ำรพัฒ นำจะต้องสอดคล้องกั บ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้ น สุ ด ลงและกำรจัด ท ำแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบับ ที่ ๑๒ อยู่
ระหว่ำงกำรดำเนินกำรและยังไม่ประกำศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ ๑๒ เอำไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้กำรจัดทำแผนพัฒนำสีป่ ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ มี
ควำมสอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบำล จึงได้นำทิศทำงของ
แผนพั ฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติดังกล่ำวมำประกอบในกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปีให้เหมำะสมกับ
สภำวกำรณ์ของเทศบำล ซึ่งทิศทำงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ มีรำยละเอียด
ดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและ
ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิ ด เศรษฐกิ จ เสรี ควำมท้ ำทำยของเทคโนโลยี ใหม่ ๆ กำรเข้ำสู่ สั งคม
ผู้ สู ง อำยุ กำรเกิ ด ภั ย ธรรมชำติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภำวกำรณ์ ด้ ำ นต่ ำ งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำใน
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สังคม เป็นต้น ทำให้กำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรใน
กำรวำงแผนที่สำคัญ ดังนี้
(๑) กำรน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม
(๓) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ
(๔) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่รว่ มกันอย่ำงมีควำมสุข

๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปี แ รกของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ เริ่ ม แสดงให้ เห็ น ถึ ง ข้ อ จากั ด ในการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิจ แม้วำ่ เศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผำ่ นมำ (ยกเว้นช่วงวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑)
จะขยำยตัวได้ดีเฉลี่ยประมำณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้ำให้รำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗
มำอยู่ที่ประมำณ ๑๙๖,๒๔๐ บำท หรือประมำณ ๖,๐๔๑ ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้ำให้ประเทศไทยได้
ขยับฐำนะขึน้ มำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่ำนมำ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีควำมผันผวน โดยขยำยตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจำกร้อย
ละ ๕.๗ ในช่วงแผนพั ฒนำฯ ฉบับ ที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่ำศักยภำพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่ำระดับ ที่จะท ำให้
ประเทศไทยหลุดจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงในระยะเวลำอันควร โดยสำเหตุที่สำคัญประกำรหนึ่งมำ
จำกกำรชะลอตัวของกำรลงทุนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จำก สัดส่วนกำรลงทุนรวมต่อผลิตภั ณฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจำกร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภำค จะพบว่ำอัตรำกำร
ขยำยตัวของกำรลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมำณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่ำสิงคโปร์
และมำเลเซียซึ่งมีระดับกำรพัฒนำที่สูงกว่ำไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้ำงกำรผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่ำนจำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำรมำกขึ้น
(สัดส่วนของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตำมล้ำดับ) โดยภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรสั่งสมองค์ควำมรูแ้ ละ
เทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้มีกำรพั ฒนำจำกอุตสำหกรรมขั้นปฐมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของเงินทุน
ต่ ำงชำติ ม ำเป็ น อุ ต สำหกรรมพื้ น ฐำน (Supporting Industry) และอุ ต สำหกรรมที่ มี เทคโนโลยี สู งขึ้ น ภำยใต้
เครือข่ำยของบริษัทแม่ในต่ำงชำติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลำยเป็นประเทศ
รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกภำคเกษตรไปยังภำคอุตสำหกรรมและ
บริกำรที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงกว่ำ ทำให้ผลิตภำพแรงงำนในระยะที่ผ่ำนมำยังเพิ่มในระดับที่น่ำพอใจแต่
กำรชะลอตัวของกำลังแรงงำนและกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตของกำลังแรงงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ประกอบกับ
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้ำให้ควำมสำมำรถในกำร
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๙.๗ ต่ อ ปี ในช่ ว งแผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็ น เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๑.๑ ในช่ วง ๓ ปี ของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิต ภาพการผลิต ของปั จจัย การผลิต รวม (TFP) ยั งคงอยู่ในระดับ ต่าทาให้ขาดพลั งในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอำศัยกำร
ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้น แม้ว่ำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิต
รวมในช่วงก่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่นำ่ พอใจก็ตำม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่ำน

มำ และยังมีควำมล่ำช้ำเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนำประเทศในช่วงเวลำเดียวกันและสำมำรถยกระดับกำร
พัฒนำประเทศเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงในช่วงก่อนหน้ำ ทั้งนีก้ ำรขยำยตัวของ
ผลิตภำพกำรผลิตรวม ลดลงจำกร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้ำให้ประเทศไทยจ้ำเป็นต้องให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรผลิตเพิ่มกำรลงทุนเพื่อเพิ่มประสิท ธิภำพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจำกผลิต
ภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้ านเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิจ จะเป็ นอุ ป สรรคต่ อ การแก้ ไข
ปั ญ หาเชิงโครงสร้าง การรองรับ เงื่อ นไขในระบบเศรษฐกิ จโลก และการดาเนิ น นโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่ำเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่กำรให้ควำมสำคัญ กั บ กำรรักษำวินัยทำงกำรเงินและกำรคลังท้ำให้
เสถียรภำพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพำะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำใน
ระดับใกล้เคียงกันอย่ำงไรก็ตำม เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจซึ่งเป็น จุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อ
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำอย่ำงต่อเนื่องเริ่มมีสัญญำณที่จะเป็นข้อจ้ำกัดต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจใน
ระยะยำวมำกขึ้น โดยเฉพำะหนี้สำธำรณะซึ่งเพิ่มขึ้นจำกเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ ๑๐
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่ำแม้จะอยู่ภำยใต้กรอบวินัยทำงกำร
คลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกผลของกำรดำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผำ่ นมำและจะเป็น
ข้อจ้ำกัดต่อกำรใช้มำตรกำรทำงกำรคลังในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรพัฒนำศักยภำพกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจำกต่ำงประเทศมีพลัง
กำรขับเคลื่อนมำกกว่ำไทย และประเทศไทยอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแข่งขันที่อยู่ตรงกลำงระหว่ำงประเทศที่มี
ควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนแรงงำนและกำรผลิต และประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงนวั ตกรรมและควำมคิด สร้ำงสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดั บ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จำก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จำก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะ
ที่ผลกำรวิจัยประเทศที่มคี วำมสะดวกในกำรเข้ำไปประกอบธุรกิจประจ้ำปี
-37๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินกำรโดยธนำคำรโลกนั้นประเทศไทยได้รั บกำรจัดให้
อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จำก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์ การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัต กรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดั บ ดี ขึ้ น จำกกำรผนึ ก ก ำลั งของหน่ ว ยงำนด้ ำนวิท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิ จัย และนวัต กรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดควำมมั่นใจของภำคธุรกิจ เอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รำยได้สู ง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดั บควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้ำน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จำก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตำมลำดับ

ในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลำ ๑๔ ปีที่ผ่ำนมำ (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่ำเฉลี่ยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่ำสุด ) ประเทศไทยมีกำร
ลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำจำกภำครัฐ
ประมำณร้อยละ ๕๓ และจำกภำคเอกชนประมำณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น เกำหลีใต้
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย มีค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตำมลำดับ
ขณะเดียวกันบุคลำกรด้ำนกำรวิ จัยและพัฒนำของประเทศยังมีจ้ำนวนไม่เพียงพอต่อกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้ำวหน้ำ โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำมีจ้ำนวน ๑๑ คนต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนำแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชำกร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบกำรขนส่ง
ยังไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนจำกทำงถนนเป็นทำงน้ำและทำงรำงได้ตำมเป้ำหมำยและยังขำดกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรประปำยังขำดเอกภำพ กำรให้บริกำรน้ำประปำยังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภำค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ กำรให้บริกำร ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีรำคำค่อนข้ำงสูง ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญ
กั บ ควำมเสี่ ย งด้ำนควำมมั่น คงทั้ งในระยะสั้นและระยะยำว นอกจำกนั้ น กำรส่งเสริมกำรวิจัย และพั ฒ นำ
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนพลังงำนและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีขอ้ จำกัด ยังไม่สำมำรถ
พัฒ นำต่อยอดในเชิงพำณิ ชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนอกจำกนี้ ด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนยังขำดประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรรักษำควำมปลอดภัย และข้อจำกัดต่อกำรทำธุรกิจ
ใหม่และกำรประกอบกิจกำรในต่ำงประเทศ ตลอดจนบุคลำกรด้ำนโลจิสติกส์ยังขำดควำมรู้และทักษะเฉพำะ
ด้ำนที่ตรงต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม เช่น ควำมรู้ด้ำนภำษำ ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และควำมรู้ในกำร
ดำเนินธุรกิจต่ำงประเทศ เป็นต้น

-38๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจำกปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมลดลงจำก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคำดว่ำในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen
Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงำน

ของไทยมีจำ้ นวน ๓๘.๙ ล้ำนคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่ำประเทศเพื่อนบ้ำน เช่น มำเลเซีย ๑ เท่ำตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่ำตัว และกำลังแรงงำน
กว่ำร้อยละ ๖๕.๑ มีกำรศึกษำระดับมัธยมต้นและต่ำกว่ำ นอกจำกนี้ กำลังแรงงำนกลุ่มเจเนอเรชั่นวำย ซึ่งมี
จำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชำกรในปี ๒๕๕๓ มีลัก ษณะควำมเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ควำมสำคัญ กั บ กำรมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบกำรประกอบอำชีพและอัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนำคต
(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จำก ๑๐.๓ ล้ ำนคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็ น ๒๐.๕ ล้ำนคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ กำร
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยจะส่งผลต่อภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลที่เพิ่มสูงขึน้ แม้ผู้สูงอำยุมีส่วน
ร่วมในกำลังแรงงำนเพิ่มขึน้ แต่มีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จำ่ ย เนื่องจำกมีกำรออมน้อย และแหล่งรำยได้หลัก
ร้อยละ ๗๘.๕ ของรำยได้ทั้งหมดมำจำกกำรเกือ้ หนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ย มีขนาดลดลงและรูป แบบของครอบครัวเปลี่ย นแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนำดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจำก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓
เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลำงมีกำรขยำยตัวมำกที่สุด
ในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อกำรล่มสลำย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อำยุคำดเฉลี่ยสูงขึ้น อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชำย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำกโรคและกำรบำดเจ็บ เนื่องจำกโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่ำงไรก็ตำม คนไทย
ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำสูงขึ้น จ้ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัยแรงงำนอำยุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีกำรศึกษำเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับต่ำ
สะท้อนได้จำกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขัน้ พืน้ ฐำน (O-NET) ในปี
-39๒๕๕๖ มี ค่ ำเฉลี่ ย ต่ ำกว่ำร้อ ยละ ๕๐ นอกจำกนี้ คนไทยส่ วนใหญ่ มี ปั ญ หำด้ ำนคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม โดย
ผลกำรวิจัยและกำรสำรวจต่ำงๆ พบว่ำปัญหำสำคัญที่สุด คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรทุจริตคอร์รัปชัน
โดยเห็นว่ำต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้าของการกระจายรายได้
สัดส่วนคนจนลดลงอย่ ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ควำม
ยำกจนยั งกระจุก ตั ว หนำแน่ น ในภำคตะวั น เฉี ย งเหนื อ และภำคเหนื อ ขณะที่ ค วำมเหลื่ อ มล้ำด้ ำนรำยได้ มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ลดลงจำก ๐.๔๘๔ ในปี
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนที่สุดแตกต่ำงกันถึง ๓๔.๙ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรำยได้สูงถึงร้อย
ละ ๓๖.๘ ของรำยได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรำยได้เพีย งร้อยละ ๑.๑ สำเหตุ

พืน้ ฐำนที่สำคัญจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้กำรกระจำยประโยชน์ของกำรพัฒนำไปยังกลุ่มคน
ต่ำงๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชำกรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสาคัญของสังคมไทย อันเนื่องมำจำก
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีกำรถือครองที่ดิน
มำกที่สุด มีสัดส่วนกำรถือครองที่ดินสูงกว่ำกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีกำรถือครองที่ดินน้อยที่สุด
๓๒๕.๗ เท่ำ เนื่องจำกปัญหำกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกำรขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินว่ำงเปล่ำ
ของภำครัฐ
(๒) เด็ ก ยากจนยั งเข้ า ไม่ ถึ งการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขณะที่ โอกาสในการเข้ าถึ งการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกัน ตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมำจำกปัญหำเรื่องค่ำครองชีพและกำรเดินทำงไปศึกษำ โดยกลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ ที่
มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกกว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐำนะควำมเป็ นอยู่ด้อยที่สุดประมำณ ๑๙.๑ เท่ำ นักศึกษำในเขตเมืองมีโอกำสสูงกว่ำนักศึกษำในเขตชนบท
ประมำณ ๒.๒ เท่ำ
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพำะกำรกระจำย
ทรัพ ยำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข อำทิ จำกกำรสำรวจทรัพ ยำกรสำธำรณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่ำ
อัตรำส่วนแพทย์ตอ่ ประชำกรระหว่ำงกรุงเทพฯ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำงกันถึง ๓.๖ เท่ำ
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงำนอิสระเข้ำถึงกำรคุ้มครองมำก
ขึน้ จำกกำรเข้ำถึงกำรประกันตนตำมมำตรำ ๕๐ ที่เพิ่มขึน้ จำก ๑.๒๙ ล้ำนคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้ำน
คน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงำนในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่ำงไรก็ตำม แรงงำน
ในระบบได้รับค่ำจ้ำงเฉลี่ยสูงกว่ำแรงงำนนอกระบบประมำณ ๒.๑ เท่ำ ในปี ๒๕๕๖
-40(๕) ความเหลื่อมล้าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจำกประชำชนไม่เข้ำใจกฎหมำย เข้ำไม่ถึงกระบวนกำร
ยุติธรรม และหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมขำดกำรบูรณำกำรในกำรทำงำน นอกจำกนี้ ผูม้ ีรำยได้นอ้ ยมัก
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ไม่สำมำรถต่อสู้คดีจำกกำรที่ไม่สำมำรถรับภำระค่ำใช้จ่ำยในกระบวนกำรยุติธรรมและ
ต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่ นคงทางสังคมมากขึ้น จำกกำรที่คนไทยกว่ำร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับควำมคุ้มครอง
ทำงด้ำนสุขภำพ โดยอยู่ภำยใต้ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗
และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ดอ้ ยโอกำสมีหลักประกัน
ทำงรำยได้มั่นคงขึ้นและมีควำมครอบคลุมมำกขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอำยุได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตำมช่วงอำยุ ๘.๓ ล้ำนคน จำกผู้สูงอำยุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้ำนคน ส่วนผู้พิกำรได้รับ
เบีย้ ยังชีพเพิ่มขึน้ เป็น ๘๐๐ บำท ครอบคลุมผูพ้ ิกำรร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกำสที่อยู่
ในครอบครัวยำกจนให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพภำยใต้โครงกำรอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่ำงไร
ก็ตำม สวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้ แม้ว่ำรัฐจัดสวัสดิกำรด้ำนที่

อยู่อำศัยภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและรำยได้ปำนกลำงยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อำศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม รัฐเริ่มให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำที่อยู่อำศัยแก่ผู้สูงอำยุ
โดยเฉพำะผูท้ ี่มรี ำยได้นอ้ ยและผู้ยำกไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อำทิ กำรให้คุณค่ำกับควำมสนุกสนำน และควำมสะดวกสบำย ละเลยเรื่องวินัย มีควำมเห็นแก่ตัว ไม่
รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขำดควำมรับผิดชอบ นอกจำกนี้ยังมีแนวโน้มกำรเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพำะกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติที่ก่อให้เกิดกำรน้ำเอำวัฒนธรรมต้นทำงผสมผสำนกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
๒.๒.๘ ความเข้ ม แข็ งของชุ ม ชนมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น ชุ ม ชนสามารถแก้ ปั ญ หาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนกำรจัดท้ำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณำ
กำรเป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนำอำเภอ และแผนพัฒนำ
จังหวัดเพื่อให้ได้รับกำรสนับสนุนทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้และงบประมำณในกิจกรรมที่เกินควำมสำมำรถของ
ชุมชน มีกำรรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยเพิ่มขึ้นจำก
๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอำชีพ
ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรกำรเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗

-41๒.๒.๙ ความไม่ ย อมรั บ ในความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ในสั ง คม ในช่ ว ง
ระยะเวลำกว่ำ ๑๐ ปีที่ผ่ำนมำ ควำมขัดแย้งในเชิงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของกลุ่มต่ำงๆ ที่มีควำมรุนแรง
มำกขึ้น นำไปสู่ควำมสูญ เสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภำพจิตใจของประชำชนทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจำกจำนวนประชำกรที่เพิ่มมำกขึ้น ทำให้ควำมต้องกำรใช้ที่ดินเพื่อกำรผลิ ตทำง
กำรเกษตร กำรอยู่อำศัย และกำรพั ฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพิ่มมำกขึ้นตำมไปด้วย พื้นที่ป่ำไม้จึงถูกบุกรุก
ทำลำยมำกขึ้น โดยพื้นที่ป่ำไม้ลดลงจำก ๑๗๑.๐๒ ล้ำนไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อ มโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูก คุก คามทรัพยำกรดินและที่ดินมี
ปั ญ หำควำมเสื่ อมโทรมของดิ น จำกกำรใช้ ป ระโยชน์ ที่ ไม่ ถู ก ต้ องตำมหลั ก วิ ชำกำร ดิ น เกษตรกรรมเสื่ อ ม
คุณภำพ กำรชะล้ำงพั งทลำยของดิน นอกจำกนี้ ยังมีปัญ หำพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขำ ซึ่งมีข้อจำกัดในกำร
นำไปใช้ประโยชน์ กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภำพและขำดกำรบูรณำกำรของหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง กำรบริหำรจัดกำรที่ดินมีปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและกำรกระจำยสิทธิกำรถือครองที่ดิน ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพกำลังตกอยู่ภำยใต้ภำวะถูกคุกคำม โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสูญเสียระบบนิเวศป่ำไม้
อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีกำรเปลี่ยนสภำพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ จำนวนมำก
เช่น กำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง โดยเฉพำะกำรทำนำกุ้ง กำรขยำยตัวของเมืองและอุตสำหกรรม ทำให้พื้นที่ป่ำชำย
เลนลดลงจำกปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่ำชำยเลนกว่ำ ๒.๓ ล้ำนไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้ำนไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นกำร
ลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบำยปกป้องป่ำชำยเลนอย่ำงจริงจัง โดยไม่อนุญำตกำรต่อสัมปทำนบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ำมกำรใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่ำงไรก็ตำม ในระหว่ำงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่ำ ป่ำ
ชำยเลนมีสภำพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมำณเพียง ๑.๖๑ ล้ำนตัน ลดลงจำกปี ๒๕๔๙ ที่มี
ปริมำณ ๒.๔๒ ล้ำนตัน ในขณะที่พื้นที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำชำยฝั่งของประเทศไทยยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่ อง
จำกปริมำณควำมต้องกำรสัตว์น้ำที่เพิ่มมำกขึ้น
(๔) การผลิต พลังงานในประเทศไม่ เพียงพอกับความต้อ งการ แต่ป ระสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น
ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่ำนมำแต่กำรผลิตพลังงำนเชิงพำณิชย์เพื่อกำร
บริโภคภำยในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ท้ำให้ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕
ต้องนำเข้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของ
ควำมต้องกำรใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีกำรนำเข้ำสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของกำรนำเข้ำพลังงำนทั้งหมด ขณะที่กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในปี
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พลังงำนของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้พลังงำนต่ำกว่ำอัตรำขยำยตัวของ
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ กำรเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มกี ำรใช้พลังงำนเพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำ
หลัก น้ำทำตำมธรรมชำติมีปริมำณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้ำใน
ประเทศมีควำมจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมำณน้ำทำธรรมชำติ มีแอ่งน้ำบำดำลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบำดำล
มีปริมำณกำรกักเก็บในชั้น้ำบำดำลรวมประมำณ ๑.๑๓ ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร มีศักยภำพที่จะพัฒนำขึ้นมำ
ใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมำณน้ำบำดำลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตรอย่ำงไรก็ตำม กำร
พั ฒ นำน้ ำ บำดำลขึ้ น มำใช้ มี ข้ อ จ ำกั ด ในเรื่ อ งขงควำมคุ้ ม ทุ น เนื่ อ งจำกมี ค่ ำใช้ จ่ ำ ยในกำรสู บ น้ ำ และกำร
ด ำเนิ น กำรส ำรวจสู ง ขณะที่ ภ ำพรวมควำมต้ อ งกำรใช้ น้ ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี จ ำนวนประมำณ
๑๕๑,๗๕๐ ล้ ำ นลู ก บำศก์ เมตร โดยที่ ศั ก ยภำพของกำรเข้ ำ ถึ ง แหล่ ง น้ ำของภำคส่ ว นต่ ำ งๆ มี จ ำนวน
๑๐๒,๑๔๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร และยังไม่สำมำรถจัดสรรน้ำตำมควำมต้องกำรได้อีกประมำณ ๔๙,๖๑๐ ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรำกำรเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ย
ต่อคนต่อวันเพิ่มสู งขึ้นจำก ๑.๐๔ กิ โลกรัม /คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗
สถำนที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตำมหลักวิชำกำรมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีกำรนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมำณขยะสะสมตกค้ำงเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้ำนตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตรำย
ในปี ๒๕๕๗ มีประมำณ ๒.๖๙ ล้ำนตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจำก
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนำคตอำจต้องประสบปัญหำกำร
กำจัดซำกของเสียเหล่ำนี้ หำกภำครัฐไม่มีมำตรกำรหรือมีกฎหมำยควบคุมกำรรีไซเคิลขยะอย่ำงครบวงจร
ขณะที่ ก ำรจั ด กำรของเสี ย อั น ตรำยจำกภำคอุ ต สำหกรรมสำมำรถจั ด กำรได้ ป ระมำณร้อ ยละ ๗๐ โดย
ภำคอุตสำหกรรมมีก ำรน้ำของเสีย อันตรำยกลับ มำใช้ป ระโยชน์ใหม่มำกขึ้น แต่ยั งพบกำรลัก ลอบทิ้งกำก
อุตสำหกรรมในหลำยพืน้ ที่อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกต้นทุนในกำรกำจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสำรมลพิษทำง
อำกำศเกินค่ำมำตรฐำนในหลำยพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหำสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊ำซโอโซน และ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญ หำ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธำนีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสำรเบนซินเกินค่ำ
มำตรฐำน แต่ส่วนใหญ่มีปริมำณลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้รับผลดีจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร กำรที่ปัญหำฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมำณลดลง ส่วนหนึ่ง
เป็นผลกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ำมันเชื้อเพลิงจำก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และกำรปรับปรุง
ระบบขนส่งสำธำรณะและทำงจักรยำน กำรเข้มงวดกับกำรตรวจจับรถควันดำ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำมลพิษ
ทำงอำกำศในพืน้ ที่มำจำกสำเหตุหลักคือปริมำณรถยนต์จำนวนมำกสำหรับมลพิษ
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ระหว่ำงภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชำชนดีข้นึ
(๓) คุณ ภาพน้ าที่อ ยู่ในเกณฑ์ ดี มี แนวโน้ ม ลดลง สถำนกำรณ์ คุณ ภำพน้ำในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ.
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สำเหตุสำคัญมำจำกกำรชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำงจำกกำรเกษตร
และกำรปศุสัตว์ และกำรระบำยน้ำเสียจำกชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ
กำรบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวและกำรเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมำณน้ำเสียจำก
ชุมชน ๑๐.๓ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึน้ ได้เพียงร้อยละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกจำกสำขำพลังงำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้พลังงำนที่เพิ่มขึ้นตำม
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ จำกรำยงำนแห่งชำติฉบับที่ ๒ กำรจัดท้ำบัญชีก๊ำซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย ระบุ ว่ำประเทศไทยมี ก ำรปล่ อ ยก๊ ำซเรื อนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริม ำณ ๒๒๙.๐๘ ล้ ำ นตั น
คำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ในปี ๒๕๔๗ โดย

ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำรเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผำ่ นมำ ทั้งนี้เนื่องมำจำกมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกต่ำงๆ ที่มีกำรดำเนินงำนเพิ่มมำกขึน้ ใน
ประเทศ ประกอบกับกำรกักเก็บก๊ำซเรือนกระจกในภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมีแ นวโน้มเพิ่มมำกขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภำคดังกล่ำวเป็นภำคที่มีควำมสำคัญมำกในกำรเพิ่มกำรดูดกลับและช่วยลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย และดินถล่ม
สร้ำงควำมเสียหำยนับเป็นมูลค่ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท อันเป็นผลกระทบมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและควำมถี่มำกขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภำคกำร
ผลิตและวิถีกำรดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้ำนวนประชำกรเสี่ยงภัยจะพบว่ำภัยแล้งเป็น
ภั ย ธรรมชำติ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ประชำกรเป็ น จ ำนวนมำกกว่ ำ ภั ย ประเภทอื่ น ๆ ในขณะที่ น้ ำท่ ว มเป็ น ภั ย
ธรรมชำติทีส่ ่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มคี วำมเสี่ยงต้นๆ ของโลก

-44๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจำกกำรประเมินผ่ำนดัชนีควำม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสั งคมไทย ชี้ว่ำ สังคมไทยในภำพรวมมีควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ ปำน
กลำงในปี ๒๕๕๖ แต่ อ งค์ ป ระกอบด้ ำ นสั งคมประชำธิ ป ไตยที่ มี ธ รรมำภิ บ ำลอยู่ ในระดั บ ที่ ต้ อ งเร่ งแก้ ไ ข
สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ถือเป็นควำมจ้ำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ควำมสำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำง
เร่งด่วน เนื่องจำกสถำนกำรณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลของสังคมไทยหลักธรรมำภิบำล
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มี
อย่ำงน้อย ๖ ประกำรคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักควำมโปร่งใส (๔) หลักควำมมีส่วน
ร่วม (๕) หลักควำมรับผิดชอบ (๖) หลักควำมคุ้มค่ำ ขณะนี้ ได้มีกำรสะสมตัวและลุกลำมสู่ทุกภำคส่วน ได้แก่
ภำคกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่มีกำรซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง มีกำรทุจริตเพื่อให้ได้รับกำรเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบกำรบริหำรงำนที่ไม่เป็นธรรมำภิบำล
มีกำรใช้อำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภำคธุรกิจบำงส่วนมีกำรร่วมมือกับ
นักกำรเมืองและข้ำรำชกำร กระทำกำรทุจริตเพื่อให้ได้งำนจำกภำครัฐ ปิดงำนอย่ำงรวดเร็ว ผูกขำดทำงธุรกิจ

หลีกเลี่ยงภำษี ขำดควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค ภำคประชำชนมีแนวโน้มยอมรับกำรทุจริตต่ำงๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มำกขึ้น สถำบันทำงศำสนำบำงส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพย์สนิ ของส่วนรวม ขำดควำมโปร่งใส ปล่อยให้คนบำงกลุ่มใช้ศำสนำเป็นเครื่องมือแสวงหำประโยชน์
สื่อมวลชนหลำยสำนักวำงตัวไม่เป็นกลำง ไม่แสดงบทบำทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จำกกลุ่มนำยทุนและนั ก ธุรกิ จกำรเมืองจนไม่สำมำรถรัก ษำจริย ธรรมหรือจรรยำบรรณของ
วิชำชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมำภิบำลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒%
ในปี ๒๕๕๗ ถือว่ำอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่ำ บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ควำมสำคัญใน
กำรพัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศสู่กำรยอมรับในระดับสำกล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหำรรำชกำรส่วนกลำง
บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค และบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักกำรกระจำยอำนำจที่ส่วนกลำงได้มอบ
อำนำจระดับหนึ่งให้ประชำชนในท้องถิ่นไปดำเนินกำรปกครองตนเองอย่ำงอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยของ
ประเทศ ทั้งสำมส่วนนี้อยู่ในกำรควบคุมและบริหำรงำนของคณะรัฐมนตรี ซึ่ง
-45มีหน้ำที่รับผิดชอบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมไปถึงกำรกำหนดนโยบำยเพื่อให้ข้ำรำชกำรนำไปปฏิบัติ ทั้งนีก้ ำร
ปฏิ รู ป ระบบรำชกำรที่ เ กิ ด กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งชั ด เจนในโครงสร้ ำ งของหน่ ว ยรำชกำรเกิ ด ขึ้ น จำก
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีกำรกำหนดส่วนรำชกำรไว้เป็ น ๒๐ กระทรวง
และส่วนรำชกำรไม่สังกัดสำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปั ญ หาที่ต้อ งแก้ ไขกำรกระจำยอำนำจให้แก่
อปท. ในระยะที่ผ่ำนมำได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
๒๕๕๐ และตำมแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติกำรกำหนดขั้นตอน
กำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ฉบั บ ที่ ๑ และฉบั บ ที่ ๒ นอกจำกนั้ น มี ก ำรใช้
งบประมำณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรถ่ำยโอนภำรกิจ หน้ำที่และเพิ่มรำยได้ในกำรดำเนินงำนของ อปท. โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรำยได้ของท้องถิ่นต่อรำยได้รัฐบำลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมำณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกำรถ่ำยโอน
ภำรกิ จไปแล้วตำมแผนปฏิบัติกำรกำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕
ภำรกิจจำกภำรกิจที่จะต้องถ่ำยโอน ๒๔๕ ภำรกิจและถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน
๗๕ งำน/กิจกรรม

จำก ๑๑๔ งำน/กิจกรรม และถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐
คน แบ่งเป็นข้ำรำชกำร ๑,๓๗๘ คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ๕,๒๙๕ คน ข้ำรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่ง
ประจำอยู่ที่สถำนีอนำมัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้ำงประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัญหำที่ต้องกำร
กำรแก้ไข เช่น กำรทับซ้อนของอำนำจหน้ำที่และเขตพื้นที่ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำลหรื
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ท้ำให้กำรจัดบริกำรสำธำรณะให้กับประชำชนยังขำดควำมสมดุล ปัญหำกำรซื้อ
เสีย ง ท ำให้ก ำรเลือกตั้งระดั บ ท้องถิ่ นขำดควำมชอบธรรม และปัญ หำกำรขำดแคลนรำยได้ของ อปท. ซึ่ง
รำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภำพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรำยได้รัฐบำลในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพำเงินอุดหนุนจำก
รัฐ บำล คิด เป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตำมลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้ นที่ที่มี กิจกรรมทำง
เศรษฐกิ จหนำแน่น เช่น กำรเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสำหกรรม กำรค้ำ กำรบริก ำร กำรเป็นพื้นที่เขตพัฒ นำ
เศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก กำรจัดบริกำรสำธำรณะรองรับกำรเติบโตของเมืองและ
กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรแฝงและแรงงำนต่ำงด้ำวได้อย่ำงมีขอบเขตจ้ำกัด

-46๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนำกำรของ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจำกในอดีตที่มีรูปแบบกำรทุจริตจัดซื้อจัดจ้ำง รับ สินบน ซึ่ง
สำมำรถตรวจสอบหำหลักฐำนจับผิดมำลงโทษได้ เนื่องจำกมีควำมซับซ้อนไม่มำกเท่ำกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
ในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีควำมเสียหำยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขนำดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้ำนบำท อันเนื่องจำก
กำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมำกขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ำมำมีบทบำทใน
กำรพั ฒนำเศรษฐกิจและกำรหำประโยชน์จำกธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีควำมซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบัน
ประเทศไทยประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นองค์กร
ภำครัฐหรือภำคเอกชน และมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกมำ รวมทั้งกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทุจริตและกำรตรวจสอบ
จำกองค์กรต่ำงๆ ยังไม่สำมำรถที่จะเข้ำไปแก้ไขปัญ หำเหล่ำนี้ได้ ดังปรำกฏตำมดัชนีภำพลั กษณ์คอร์รัปชั่น
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติ พบว่ำประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจำกคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่ว
โลก จะเห็นได้ว่ำประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดย

เมื่อเทีย บกั บ ประเทศในกลุ่ มอำเซี ย นพบว่ำ ประเทศไทยมี คะแนนเท่ำกั บ ประเทศฟิ ลิป ปิน ส์ ส่ วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมำเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมำกหมำยถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภำยใต้สมมติฐำน (๑) แนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่
๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) กำรลงทุนภำครัฐขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) รำคำ
น้ำมันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลำร์
สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภำพกำรผลิตรวมขยำยตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภำพ
กำรผลิตภำคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภำค
บริกำรขยำยตั วเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงำน
ลดลงเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๐.๒ และร้ อ ยละ ๐.๗ ในช่ ว งแผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และ ๑๓ ตำมล ำดั บ ภำยใต้
สมมุติฐำนเหล่ำนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้ำงหน้ำมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ำ
กลำงของกำรประมำณกำรร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสำมำรถขยับฐำนะขึ้นเป็นประเทศ รำยได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓) กำรขยำยตัวในกรณีฐำนดังกล่ำวทำให้เศรษฐกิจไทยมีควำมเสี่ยงที่จะตกอยู่ภำยใต้กับดักประเทศ
รำยได้ป ำนกลำงอย่ำงถำวรมำกขึ้น เมื่อ ค ำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยำว โดยเฉพำะ (๑) กำรลดลงของก ำลั ง
แรงงำนที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น (๒) ขีดควำมสำมำรถด้ำน
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สูงจะลดลงตำมกำรเพิ่ มขึ้นของสัด ส่ว นของประชำกรผู้สูงอำยุ (๓) จำนวนประชำกรรวมจะเริ่มลดลงในปี
๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และกำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในประเทศขยำยตัวช้ำลง
(๔) กำรเพิ่มขึน้ ของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆ ที่กำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุช้ำกว่ำ
ไทย (๕) ภำระกำรใช้จ่ำยเพื่อดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นท้ำให้กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำประเทศเพื่อ
ยกระดับฐำนะกำรพัฒนำประเทศมีข้อจ้ำกัดมำกขึ้น (๖) เกณฑ์รำยได้ขั้นต่ำสำหรับกำรเป็นประเทศรำยได้ขั้น
สูงปรับ ตั ว เพิ่ ม ขึ้นเฉลี่ ย ประมำณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลำร์ สรอ. ต่ อคนต่อ ปี ตำมกำรเพิ่ ม ขึ้น ของรำยได้ และ
มำตรฐำนกำรครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่ำวทำให้ประเทศไทยมีควำมสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถ
หำรำยได้ที่เพียงพอในกำรที่จะทำให้คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมภำคภูมิ มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีในประชำคมภูมภิ ำคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยส่งผลให้อัตรำกำรพึ่งพิงของประชำกรวัยแรงงำนต้องแบกรับกำรดูแล
ผู้สูงอำยุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชำกรวัยแรงงำน ๕ คนที่มีศักยภำพแบกรับ ผู้สูงอำยุ ๑ คน และ
คำดกำรณ์ว่ำในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชำกรวัยแรงงำนเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอำยุ ๑ คน กำรขำดแคลน
กำลังแรงงำนท้ำให้ต้องนำเข้ำแรงงำนไร้ทักษะจำกประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลำดแรงงำนไทยใน

ด้ำนกำรยกระดับรำยได้และทักษะฝีมือแรงงำนจะช้ำลง ผลิตภำพแรงงำนไทยอำจเพิ่มขึ้นช้ำ ปัญ หำกำรค้ำ
มนุษย์ และกำรขำดกำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพื้นฐำนที่จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิต
ของคนไทย อำทิ อำชญำกรรม โรคระบำด และภำระทำงกำรคลังของระบบบริกำรทำงสังคม อย่ำงไรก็ตำม
นับเป็นโอกำสในกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร ธุรกิจบริกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข
เบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ควำมเหลื่อมล้ำเป็นปัญหำสำคัญในสังคมไทยทั้งควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ โอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐ
และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ นำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศที่
ลดทอนควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงทำงสังคม จำกกำรกระจำยรำยได้และผลประโยชน์ของ
กำรพัฒนำไปยังกลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคม บำงพื้นที่และบำงสำขำกำรผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกำสและรำยได้สูง ทำให้สัดส่วนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชำกร
กับ กลุ่มคนจนร้ อยละ ๑๐ ของประชำกร มีควำมแตกต่ำงกั นถึง ๓๔.๙ เท่ำในปี ๒๕๕๖ นอกจำกนี้ ควำม
เหลื่อมล้ำยังส่ งผลให้ เกิ ด ปัญ หำต่ำงๆ อำทิ ปัญ หำกำรทุ จริตคอร์รัป ชั่น คนยำกจนขำดโอกำสกำรเข้ำถึ ง
บริกำรกำรศึกษำและสำธำรณสุขที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม กำรแย่งชิงทรัพยำกร กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด
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กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ควำมเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดควำมแออัดของเมืองหลวงและเมือง
หลั ก อั น เป็ น กำรกระจำยควำมเจริ ญ สู่ พื้ น ที่ นั้ น ๆ จึ งจ ำเป็ น ที่ จะต้ อ งมี ก ำรลงทุ น โครงสร้ำงพื้ น ฐำน กำร
จัดบริกำรสำธำรณะเพื่อรองรับกำรเติบโตของเมือง กำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกรท้องถิ่นทั้งปัจจัยกำรผลิต
และแรงงำนไปสู่ภำคกำรค้ำ บริกำร และอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแสวงหำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรท้องถิ่น กำรลดลงของ
แรงงำนในภำคเกษตร รวมทั้งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสำหกรรม ทั้งนี้ กำรเพิ่มขึ้น
ของประชำกรและแรงงำนในพื้นที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่ำงไรก็
ตำม กำรผลิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มขี นำดใหญ่ขนึ้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรคนในเมืองที่มำกขึ้น จะ
ส่งผลให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด กำรขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และกำรลงทุนในระบบสำธำรณูปโภคจะมีควำม
คุ้ ม ค่ ำมำกขึ้น นอกจำกนี้ ควำมต้ องกำรแรงงำนที่ ม ำกขึ้ น จะมี ส่ ว นเอื้ อ หรือ ท ำให้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรจั ด ตั้ ง
สถำบันกำรศึกษำในพืน้ ที่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีจำนวนมำก
๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อ
การพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมำตรำสำคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำอำทิ มำตรำ ๖๙ หน่วยงำน
ของรัฐ องค์กำรเอกชน
หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้ำที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
ต่อสำธำรณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตำมและตรวจสอบมำตรำ ๘๒ รัฐต้องดำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพื้นฐำน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงำนรำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอื่น ให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบ ำล พัฒ นำและ
สร้ำงโอกำสเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมอย่ำงยั่งยืน กระจำยอำนำจและจัดภำรกิจ อำนำจ
หน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน ฯลฯ มำตรำ
๘๙ รัฐต้องด ำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง และงบประมำณภำครัฐ โดยยึดหลักกำรรักษำวินัยและควำม
ยั่งยืนทำงกำรคลัง และกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน อย่ำงคุ้มค่ำ จัดให้มีระบบกำรเงินกำรคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภำษี อ ำกรที่ มี ค วำมเป็ น ธรรมมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เกิ ด ประโยชน์ สู งสุ ด ต่ อ ประชำชน และสอดคล้ อ งกั บ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภำคประชำสั ง คมให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรบริ ห ำรจั ด กำรของภำครั ฐ สถำบั น ทำงสั ง คม อำทิ มู ล นิ ธิ
สถำบันกำรศึก ษำ หน่วยงำนวิจัย ต่ำงๆ น้ ำเสนอผลกำรติดตำม วิเครำะห์ สังเครำะห์ เรื่องที่ เกี่ยวกั บ กำร
บริหำรจัดกำรประเทศและกำรปรับ ปรุงประสิท ธิภำพกลไกกำรพัฒ นำทั้งประเด็นธรรมำภิบ ำล กำรทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งกำรคอร์รัปชั่นขนำดใหญ่และคอร์รัปชั่นภำคครัวเรือน กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำย
อำนำจ เพื่อรำยงำนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สำธำรณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนำจภำครัฐหันมำพิจำรณำ
ทบทวน แนวนโยบำย มำตรกำร และกลไกกำรท้ำงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมมำกขึ้น
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๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์กำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์ว่ำในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษ
แห่งผู้สูงอำยุ หมำยถึ งกำรมีป ระชำกรอำยุ ๖๐ ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ ๑๐ ของประชำกรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนำแล้วจะใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำนในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกำ ยุโรป
ขณะที่ก ลุ่มประเทศก ำลังพั ฒ นำจะมีระยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรดังกล่ำวค่อนข้ำงสั้นกว่ำ
สะท้ อ นถึ ง ระยะเวลำในกำรเตรี ย มควำมพร้ อ มเพื่ อ รองรั บ สั ง คมผู้ สู งอำยุ ที่ สั้ น กว่ ำ ประเทศพั ฒ นำแล้ ว
ค่อนข้ำงมำก โดยกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุจะส่งผลให้มีกำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศ และมีกำรเคลื่อนย้ำย
แรงงำนต่ำงด้ำวมำกขึ้น นอกจำกนี้ มีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่เหมำะกับ ผู้สูงอำยุ มำกขึ้น นับ เป็น
โอกำสอย่ำงมำกสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนำด้ำนธุรกิจและลงทุนด้ำนกำรค้ำและบริกำร ด้ำนกำรท่องเที่ยว
ที่พักอำศัย กำรให้บริกำรสุขภำพในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งเป็นโอกำสของแรงงำนไทยในกำรไปทำงำนในประเทศ
ที่พัฒนำแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

กำรปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกำรผลิตและ
กำรค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็น
รูป แบบกำรค้ ำที่ มี บ ทบำทมำกขึ้น มี ก ำรยกระดั บ กระบวนกำรผลิ ต แบบอัต โนมัติ ไปสู่ ก ำรใช้เทคโนโลยี ที่
ผสมผสำนระหว่ ำ ง Information Technology กั บ Operational Technology หรื อ ที่ เรี ย กว่ ำ Internet of Things
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่ำงๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อื่นๆ เข้ำไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภครำยบุคคลมำกยิ่งขึน้ โดยหำกภำคกำรผลิต
ที่ปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขำดกำรลงทุนด้ ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
จะท้ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษภำยในประเทศ ซึ่ ง จะมี ผ ลต่ อ ทิ ศ ทำงกำรวำงแผนพั ฒ นำด้ ำ นโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนของประเทศไทย
ตลอดจนกำรปรับ เปลี่ย นกฎ ระเบี ย บ กติก ำ ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนที่ มุ่งเน้นให้ควำมสำคัญ กั บ เรื่องควำม
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น
(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมำซึ่งโอกำสที่สำคัญ ๆ
หลำยประกำรต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) กำรลดข้อจำกัดในด้ำนอุป
สงค์ในประเทศ ๒) โอกำสในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตและแรงงำนสำหรับกำรพัฒนำภำคเกษตรและอุตสำหกรรม
ที่ใช้แรงงำนและวัตถุดิบเข้มข้นในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำตนเองไปสู่ระดับกำรผลิตที่
สูงขึ้น ทั้งกำรผลิต ในประเทศและกำรใช้ฐ ำนกำรผลิ ตในประเทศเพื่ อนบ้ำนและ ๓) โอกำสในกำรใช้ควำม
ได้เปรียบด้ำนสถำนที่ตั้งและด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจิสติกส์ในกำร
-50ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรบริกำรและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมอนำคตในอนุภูมิ ภำค
และในภูมิภำค
(๓) การเปิด เสรีทางการค้ากับ ประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีกำรนำประเด็นด้ำนมำตรฐำนของกำรค้ำและ
บริกำรมำเป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำซึ่งผู้ประกอบกำรภำยในประเทศโดยเฉพำะวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนำผลิตภำพกำรผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนำมำตรฐำนของอุตสำหกรรม ตลอดจน
พัฒนำสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมำกขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจำกกระแส
กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำจะก่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน แนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตรและสินค้ำขั้นปฐม แรง
กดดันจำกกำรเพิ่มขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของประเทศต่ำงๆ ในอนุภูมิภำคโดยเฉพำะในกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร สินค้ำกึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำของภำครัฐ
ที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้ให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้นและเป็น
อุป สรรคต่อกำรสร้ำงกำรเติบ โตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัย ที่จ้ำเป็นต่อกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ตอ่ เนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒

เนื่องจำก ๑) ผลกระทบจำกกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในสหรัฐอเมริกำในช่วงต้น
แผนพัฒนำฯ และแนวโน้มกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในยุโรปในช่วงกลำงถึงปลำยแผนพัฒนำฯ และ
๒) ปัญหำกำรสั่งสมหนีส้ ำธำรณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ที่มีควำมเสี่ยงจะพัฒนำไปสู่วิกฤติและสร้ำงผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกหำก
มำตรกำรปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่ อ นไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลก ควำมก้ ำวหน้ ำในกำรติ ด ต่ อ สื่ อ สำร กำรขยำยตั วของ
เครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกำสและควำมเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และควำมเชื่อในสังคม
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กระบวนกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมกำรบริโภคของคนในประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) จะส่ งผลกระทบซ้ าเติ ม ต่ อ สถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มให้มีความรุนแรงมากขึ้น อุณ หภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดควำมแห้งแล้งเป็นระยะเวลำยำวนำน เกิดฝนขำดช่วง และมีฤดูกำลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่ำไม้เกิดควำมเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขำดแคลน ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง เกิด
โรคระบำดในพืชและสัตว์ และอำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบำดใหม่ เกิดควำม
เสี่ยงต่อกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ระบบนิเวศป่ำไม้ ระบบนิเวศชำยฝั่ง พืน้ ที่ชุ่มน้ำ เกิดกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง และกำรสูญ เสียแนวปะกำรัง กำรสูญ เสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังกล่ำวข้ำงต้น จะ
ส่งผลต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำร สุขภำพ พลังงำน และลดทอนขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเองของชุมชน
-51(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภำคกำรผลิต
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีกำรดำรงชีวิตของประชำชน
นอกจำกนี้ ข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะทวีควำมเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภำระในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกภำยใต้กระแสกำรแข่งขัน
ทำงกำรค้ำ
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสำคัญของวำระกำรพัฒนำโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ กำรจัดท้ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลำ ๑๕ ปี โดยสหประชำชำติ ให้กำร
รับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้ำประสงค์ (Goal) จ้ำนวน ๑๗ ข้อ และเป้ำหมำย
(Target) จ้ำนวน ๑๖๙ ข้อ
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ที่ต้องเน้นขจัดควำมยำกจนให้หมดไป
ประชำชนมีสุขภำพที่ดี มีระบบกำรศึกษำ มีควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจแบบ
ยั่ งยื น มี ร ะบบโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนที่ ร องรั บ กำรพั ฒ นำอุ ต สำหกรรมที่ ยั่ ง ยื น ลดควำมไม่ เท่ ำ เที ย มกั น ทั้ ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มี

กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีควำมสุข มีควำมยุติธรรมและส่งเสริมควำมเป็น
หุน้ ส่วนเพื่อกำรพัฒนำในระดับโลกร่วมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จำกสถำนะของประเทศและบริ บ ทกำรเปลี่ ย นแปลงต่ ำงๆ ที่ ป ระเทศก ำลั งประสบอยู่ ท ำให้ ก ำรก ำหนด
วิสั ยทัศน์แผนพัฒ นำฯ ฉบับ ที่ ๑๒ ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒ นำฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของ
กำรพั ฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ
ฉบั บ ที่ ๑๒ ต้อ งให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ กำรก ำหนดทิ ศทำงกำรพั ฒ นำที่มุ่ งสู่ก ำรเปลี่ ย นผ่ำนประเทศไทยจำก
ประเทศที่ มี รำยได้ ป ำนกลำงไปสู่ป ระเทศที่ มีรำยได้ สูง มี ค วำมมั่ น คง และยั่ งยืน สังคมอยู่ร่วมกั น อย่ ำงมี
ควำมสุข และน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การก าหนดต าแหน่ ง ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็ น กำร
กำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดทำขึน้
ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งละโล
จิส ติ ก ส์ของภูมิภำคสู่ค วำมเป็ นชำติก ำรค้ำและบริก ำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ งผลิตสินค้ ำ
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-52๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ
สิ้ น แผนพั ฒ นำฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่ ม ขึ้น เป็ น ๓๑๗,๐๕๑ บำท (๙,๓๒๕ ดอลลำร์ สรอ.) และ
๓๐๑,๑๙๙ บำท (๘,๘๕๙ ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภำพกำรผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ำกว่ำร้อยละ
๑๐.๐ และกำรลงทุ น ของภำคเอกชนขยำยตั วไม่ ต่ ำกว่ำเฉลี่ ย ร้อ ยละ ๗.๕ ในขณะที่ ป ริมำณกำรส่ งออก
ขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)
๔.๓.๒ การพัฒ นาศัก ยภาพคนให้สนับ สนุนการเจริญ เติบ โตของประเทศและการสร้างสั งคมสู งวัย
อย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภำพ
ชีวติ ที่ดีขนึ้
(๒) กำรศึกษำและกำรเรียนรูไ้ ด้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
(๓) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม

(๑) กำรกระจำยรำยได้มคี วำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น
(๒) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและ
เป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๕) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ำ
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีสว่ นร่วม
(๒) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีกำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสม
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๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำนกำรลงทุนในกำร
วิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำให้
ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สนิ ทำงปัญญำ
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำกำลังคนและแรงงำนให้มีทักษะควำมรู้และ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคมอำเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้ขั้นพืน้ ฐำนเพื่อสำมำรถ
แข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำรเคลื่อนย้ำยระหว่ำง
สำขำกำรผลิตและระหว่ำงพื้นที่กำรผลิต เพื่อให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำกำรผลิตที่มีผลิตภำพ
กำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท้ำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพและ
มำตรฐำนฝีมอื แรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงำนไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกำร
ดำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพิ่มสัดส่วนควำมเป็นเจ้ำของของคนไทย

และสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเองมำกขึ้น ตลอดจน
พัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต บริกำรและอุตสำหกรรมดิจติ อล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำร
เดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่ งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษระหว่ำง
เมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒ นำท่ำเรือที่มีศัก ยภำพให้เป็นท่ำเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำน
กำรผลิตในภูมภิ ำคอำเซียน
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ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้ำเกษตรแปร
รูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำนวัตถุดิบกับประเทศเพื่อน
บ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้ำเป็นสำหรับ
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับศักยภำพพื้นที่และควำม
ต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำง
กำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์ ห้ำงหุน้ ส่วน และบริษัทเพื่อให้
เกิดกำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำร
ทำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้ ำงกำรผลิต
ภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำ
ระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำงบก ทำงน้ำ และทำงอำกำศ เร่งพัฒนำท่ำ
เทียบเรือขนำดใหญ่เพื่อรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวทำงทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง กำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมำยเพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ในลักษณะ
กลุ่ ม คลั ส เตอร์ ท่ อ งเที่ ย ว โดยสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำด้ ำนกำรท่ อ งเที่ ย วของพื้ น ที่ ที่ มี ค วำมเชื่อ มโยงทั้ งทำง
กำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำน
กำรท่อ งเที่ย วในภู มิภ ำคอำเซีย น ทั้ งประเทศที่ มีพ รมแดนติ ด กั น และประเทศที่ มี โครงข่ำ ยคมนำคมขนส่ ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพื่อเป็นแหล่งกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และเป็นกลไกกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิ จไทยให้เข้ำสู่กำรเป็นศูนย์ก ลำงกำรผลิตและบริก ำรทั้งในระดับ อนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซีย น

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงำน รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมกำรนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุก ต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน และโลจิสติกส์
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับ สนุน กำรลงทุ นเพื่ อสร้ำงเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งปั ญ ญำและกำรเรีย นรู้ มุ่ งเน้น กำรพั ฒ นำธุ รกิ จเชิง
สร้ำงสรรค์ กำรลงทุ นที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสู งและเป็น มิตรกั บ สิ่งแวดล้อ ม กำรประหยั ดพลังงำนและกำรใช้
พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งสำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ บริษัท
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้ควำมสำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่สังคมขององค์กร
และกิจกำรเพื่อสังคม

-55๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต
สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงำนเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรทำงำนที่เหมำะสมตำมศักยภำพและ
ประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรดำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟื้นฟูสุขภำพเพื่อป้องกันหรือชะลอควำมทุพพล
ภำพและโรคเรือ้ รังต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูป ระบบบริห ำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ โดยปรับ ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึก ษำใหม่เพื่อสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรร
งบประมำณตรงสูผ่ เู้ รียน ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ
(๓) พัฒนำคุณ ภำพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง
ระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผูเ้ รียน และ
(๔) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับ
ปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของตลำด กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
กำรแพทย์เพื่ อ รองรับ กำรเป็น สั งคมผู้สู งอำยุ ทั้ งในด้ ำนผลิ ตภั ณ ฑ์ สุขภำพและที่ อยู่อ ำศั ย ส ำหรับ ผู้ สู งอำยุ
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว โดยพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ
ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพใน

รูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพ ยำกรร่วมกัน พัฒ นำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพ
นำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์ก ลำงบริกำรเพื่อส่งเสริมสุขภำพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรและ
งำนวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมกำรให้ควำมสำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพื่อให้กำรขับเคลื่อน
นโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มตี ่อสุขภำพของประชำชน
-56๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยกำรปรับปรุง
สภำพแวดล้อมและควำมจำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผูส้ ูงอำยุในรูปแบบ
ที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำรดูแลผู้สูงอำยุ
เพื่อขยำยผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวติ ประจ้ำวันสำหรับผู้สูงอำยุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน โดย
สนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรี ยนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ปรับโครงสร้ำง
ค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัด เจนและสะท้อนทัก ษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง เร่งผลัก ดันให้ก ำรใช้ระบบมำตรฐำน
คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ เพิ่มผลิตภำพทำงกำร
ผลิตของเกษตรกรรำยย่อย โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่
สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัย
กำรผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
โดย (๑) พั ฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณ ภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย โดยเฉพำะ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (๒) สนับสนุน
กำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค กำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่อำศัย
แห่งชำติและเมืองน่ำอยู่ พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินกำรร่วมกับภำค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพื้นฐำนที่จำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย (Customized
Welfare) ที่คำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน
(Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูป ที่ดินเพื่อกำรเกษตร สนับ สนุนให้
เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินท้ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบกำร
บริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพื้นที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดัน พรบ.ทรัพยำกรน้ำ
พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกั นของหน่วยงำน และสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วม
รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีที่เป็นธรรม เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และภำษีส่งิ แวดล้อม เป็นต้น

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุ ติธ รรมอย่ างเสมอภาค กำรคุ้มครองสิท ธิขั้นพื้นฐำน และกำรเข้ำถึ ง
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำยให้แก่ประชำชน
รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพื่อลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมำยป่ำชุมชนกฎหมำยภำษี
มรดก กฎหมำยที่ดนิ เป็นต้น
-57๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมควำมพร้อมรองรับ
ควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมืองด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคมขนส่ง
ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำร
พัฒนำ
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่ งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับ เพื่อนบ้ าน ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒ นำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำนกำรค้ำ
กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยคำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดควำม
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับ ลดกระบวนงำนด้ำนอำนวยควำม
สะดวกทำงกำรค้ำ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มคี วำมสะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ควำมสำคัญ
กับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชำยแดนโดยให้ควำมสำคัญกับ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และ
กำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทย
กับประเทศในภูมภิ ำคมำกขึน้
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง
ขีดจำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภำคส่วนนำระบบ
สำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่ำไม้
โดยส่งเสริมกำรปลู กไม้ มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดทำฐำนข้อมูล
ที่ดินเพื่อกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ กำหนดเพดำนกำรถือครอง
ที่ดินที่เหมำะสม และกำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ บริหำรจัดกำรน้ำเพื่อให้เกิด
ควำมยั่งยืน บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหำร
จัดกำรน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมกำรลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง
ลดควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของ

ชุมชนบริหำรจัดกำรแร่โดยกำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ำแร่มำใช้ประโยชน์ คำนึงถึงควำมจ้ำเป็นและ
มูลค่ำในอนำคต บังคับใช้มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรท้ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและ
สุขภำพอนำมัยของประชำชน
-58๕.๕.๒ การส่ ง เสริ ม การบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม สร้ ำ งระบบหมุ น เวี ย นวั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ขั บ เคลื่ อ นสู่ Zero Waste Society ผ่ ำ นมำตรกำรต่ ำ งๆ เช่ น กำรปฏิ รู ป ระบบภำษี แ ละ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพื่อสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain)
ส่งเสริมกำรทำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกขึ้นในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ
ขยะ น้ำเสีย และของเสีย อันตรำย ที่เกิ ด จำกกำรผลิตและบริโภค เพื่ อสร้ำงคุณ ภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ กั บ
ประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญ หำกำรจัดกำรขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้ำงรูปแบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่
กำรจัดกำรที่ยั่งยืน โดยให้ควำมรูแ้ ก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันกำรจัดทำแผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียนและอนุภูมิภำค
ลุ่มน้ำโขงในประเด็ นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ านภั ย พิ บั ติ เพิ่ มขีด ควำมสำมำรถในกำรรับ มื อ และปรับ ตัวต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพิ่มศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำคส่วน ส่งเสริม
กำรวิ จั ย และพั ฒ นำทำงวิ ท ยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวั ต กรรมเพื่ อ ลดผลกระทบและปรั บ ตั ว ต่ อ กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัย พิ บัติท ำงธรรมชำติ ให้ควำมสำคัญ กั บ กำร
ป้อ งกั น น้ำท่ ว ม วำงแผนป้ อ งกั นเมือ งและพื้ น ที่ ชำยฝั่ง พั ฒ นำเมือ งที่ ส ำมำรถปรับ ตั วและยื ดหยุ่ น ต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำร
รับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ และกำรจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรภัยพิบัติให้มปี ระสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนำคต

-59๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ทุกภำคส่วนสำมำรถ
เข้ำถึ ง เข้ำตรวจสอบข้อ มูล ของภำครำชกำรและร้องเรีย นได้ เช่น ข้อมูล กำรประกวดรำคำจัดซื้อ จัดจ้ำง
โครงกำรของทำงรำชกำร ข้ อ มู ล กำรประมู ล โครงกำร ผู้ ช นะกำรประมู ล และรำคำปิ ด ประมู ล ข้ อ มู ล
ควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัปชัน
และคดีที่ประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพั ฒ นาบุ คลากรภาครัฐ ให้มีค วำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับ เคลื่อนภำรกิจภำครัฐ
ร่ว มกั บ ภำคเอกชนและภำคประชำสั งคมที่ เปลี่ ย นแปลงไป เพื่ อ ให้ ระบบรำชกำรเล็ ก กะทั ด รัด แต่ มี ค วำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วนต่ำงๆ ในระดับพื้นที่
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีป ระสิทธิภ าพ สร้ำงผลงำนที่มีคุณ ภำพ
รวดเร็วและน่ำเชื่อ ถือ สำมำรถเป็ น เครื่อ งมื อให้ กั บ คณะรัฐ มนตรีป ระกอบกำรตั ดสิ น ใจในเชิงนโยบำยได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจำนวนมำก และเป็น
โครงกำรที่มผี ลกระทบในวงกว้ำง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ ท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวั ด และแผนพั ฒ นากลุ่ ม จั งหวัด แผนพั ฒ นาภาค จั ด ท าโดยส านั ก งาน
พัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให้เกิดการพัฒ นาที่ส มดุล ยึด
แนวคิ ด การพั ฒ นาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง” โดยประกอบไปด้ วย ยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึ่งเทศเทศบาลตาบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ
ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการเกษตร การท่ อ งเที่ย ว การค้าการลงทุน การพั ฒ นาคนให้มีสุ ขภาวะดีทั้ ง
ร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมา

อาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้
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ตำมพระรำชบัญ ญั ติระเบีย บบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มำตรำ ๕๓/๑ และ
มำตรำ ๕๓/๒ บั ญ ญั ติ ให้ จั งหวั ด และกลุ่ ม จั งหวั ด ท ำแผนพั ฒ นำจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นำกลุ่ ม จั ง หวั ด ให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนใน
ท้องถิ่น สำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ภำคที่ยึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภำคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “กำรพัฒนำแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชำชน ภูมิสังคม ยุทธศำสตร์พระรำชทำน
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคภำคีกำรพัฒนำ และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้
สังคมสมำนฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลั ก กำร มุ่ งสร้ำงควำมเชื่อมโยงกั บ แผนระดับ ชำติต่ ำงๆ นโยบำยรัฐ บำล แผนกำรบริห ำร
รำชกำรแผ่นดิน เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับภูมสิ ังคมของพื้นที่ โดย
กำหนดรูปแบบกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ของประเทศและภำค รวมถึงชุมชน
กำหนดบทบำทและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้เหมำะสม กำร
พัฒนำที่สมดุล ดังนัน้ จึงกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพืน้ ที่ของประเทศ ดังนี้
๒.๑ พัฒนำพื้นที่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น
ฐำนกำรพั ฒ นำด้ ำนอุ ต สำหกรรม กำรเกษตรและกำรแปรรูป กำรเกษตร และกำรท่ อ งเที่ ย วของภู มิ ภ ำค
โดยเฉพำะ
๒.๑.๑ พัฒนำพื้นที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เช่น
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ แม่ ส อด-สุ โขทั ย -พิ ษ ณุ โลก-ขอนแก่ น -มุ ก ดำหำร แนวสะพำนเศรษฐกิ จ พื้ น ที่ อ รั ญ
ประเทศ-สระแก้ ว -ปรำจีน บุ รี พื้ นที่ เศรษฐกิ จระนอง-ชุมพร-บำงสะพำน แนวสะพำนเศรษฐกิ จพั งงำกระบี่-สุรำษฎร์ธำนี-นครศรีธรรมรำช และแนวสะพำนเศรษฐกิจสตูล-สงขลำ
๒.๑.๒ พั ฒ นำพื้นที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ แนว
เศรษฐกิจเชียงของ-เชียงรำย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคำย-อุดรธำนีขอนแก่น-นครรำชสีมำ-จังหวัดปริมณฑล พืน้ ที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรำ-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดำหำร
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เน้นพื้นที่ชุมชนตำมแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพำะชุมชนเศรษฐกิจชำยแดน
๒.๓ พัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเพื่อสนับสนุนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น กำรพัฒนำระบบรถรำง เพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งทำงน้ำ และเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรเชื่อมโยงโครงข่ำยกำรคมนำคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนำแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อกำรเกษตร พัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสำหกรรม และ
กำรจัดให้มีกำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ โดยกำรยกมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรเกษตร กำรพัฒนำศักยภำพกำรประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยว
กำรตั้งองค์กรร่วมภำครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน และ
ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(๒) สร้ำงคนให้มีคุณภำพ เพื่อพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ รอบรู้
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถดำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ
(๓) สร้ำงสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร แก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หนี้สิน และกำรออมของครัวเรือน มีสัมมำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพึ่งพำตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่ำงอบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่ำไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้ำนไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภำค ป้องกั นกำรรุกพื้ นที่ชุ่มน้ำ พัฒ นำแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทำน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งกำรแพร่กระจำยดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่ ม ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ๑ ประกอบด้ ว ยอุ ด รธำนี หนองคำย
หนองบัวลำภู และเลย) เน้นกำรฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษำสมดุลธรรมชำติ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตรกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน
(๒) กลุ่ ม ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน ๒ ประกอบด้ ว ย สกลนคร นครพนม และ
มุกดำหำร เน้นให้ควำมสำคัญกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ำน เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำกำรเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทำน กำรทำปศุสัตว์โดยเฉพำะโคเนือ้
(๓) กลุ่ ม ภำคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนกลำง ประกอบด้ ว ย ขอนแก่ น กำฬสิ น ธุ์
มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของเมืองรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร

และกำรลงทุนของภำค กำรใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรทำกำรเกษตรก้ำวหน้ ำ
กำรเตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต
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สุรินทร์ มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพ กำรเตรียมกำรรองรั บอุตสำหกรรมพลังงำน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอำรยธรรมขอมด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำ
เพิ่ม และพัฒนำเส้นทำง
(๕) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๒ ประกอบด้วย อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร
และอำนำจเจริญ มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้ำ และระบบบริหำรจัดกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ำท่วมและขำดแคลน
น้ำ กำรสร้ำงงำนและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น
๓.๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอนิ ทรีย์ในทุ่งกุลำร้องไห้เพื่อกำรส่งออก
โครงกำรพัฒนำเมืองมุกดำหำรเป็นประตูสู่อนิ โดจีน
โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม
โครงกำรจัดกำรผลิตเอทำนอลในภำคอีสำน
โครงกำรยกมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบศึกษำทำงไกล
โครงกำรเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
โครงกำรฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณำกำรเพื่อกำรผลิตที่ยั่งยืน
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ดภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง ๑ เพื่ อ พั ฒ นาเกษตรอุ ต สาหกรรม พลั งงานทดแทน พั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ทั้งภำครำชกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรภำคเอกชน และภำคประชำชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กำรรวบรวม
และจั ด ท ำข้ อ มู ล กำรประเมิ น ศั ก ยภำพของกลุ่ ม จั งหวัด กำรก ำหนดต ำแหน่ งทำงยุ ท ธศำสตร์ วิ สั ย ทั ศ น์
เป้ำประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงำนและโครงกำรจำกกำรทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน กลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ๑ จึงได้กำหนดตำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนำคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม และพลังงำนทดแทนที่สำคัญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำรยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจำยสินค้ำในภูมิภำคและกำรค้ำขำยชำยแดน

-63๔) เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ไหม และกำร
ท่องเที่ยวอำรยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อ มเที่ยวอารยธรรม Logistic และ
การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลสู่ครัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเที่ยวอำรยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อำเซียน
๓. เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำคและ
ประเทศอำเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรข่ำงขันเกษตรอุตสำหกรรมและแปรรูปอำหำรเข้ำสู่
ครัวโลก
เป้าประสงค์
๑. ข้ำวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มำตรฐำนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
๒. มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูอำหำรและพลังงำนทดแทน
๓. ส่งเสริมกำรปลูกอ้อยเข้ำสู่โรงงำนอุตสำหกรรมเพื่อให้ได้มำตรฐำน
๔. ส่งเสริมกำรเลีย้ งปศุสัตว์เพื่อกำรค้ำในประเทศและกลุ่มประเทศอำเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยกระดับกำรบริหำรนครชัยบุรินทร์ ด้ำนกำรท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและ
กำรค้ำชำยแดน
เป้าประสงค์
๑. เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกำรท่องเที่ยวที่มีคุณภำพ และได้มำตรฐำนสำกล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนำระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภิ ำคและประเทศอำเซียน
เป้าประสงค์
สร้ำงควำมเชื่อมโยงกำรคมนำคมกระจำยสินค้ำและกำรค้ำชำยแดน

-64 พัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ มี
ความสั ม พั น ธ์กั บ แผนพั ฒ นาจังหวัด บุ รีรัม ย์ แต่เนื่ อ งจากว่าแผนพั ฒ นาจังหวัด บุ รีรัม ย์ ระยะ ๔ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยังมิได้ประกาศใช้ องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ จึงได้นากรอบจาก
แผนยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจังหวั ด บุ รีรัม ย์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) มาใช้เป็ น กรอบในการจั ด ท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์ กับแผนพัฒนา
จังหวัด ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า
เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัด บุรีรัมย์ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) มี
รายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
วิสัยทัศน์

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา
ทรัพยากรท่องเที่ยวล้าค่า
พัฒนาเกษตรกรรมยั่นยืน
สู่พื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑
เมืองน่าอยู่
และคุณภาพ
ชีวิต

๒

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และกีฬา

๓

การพัฒนา
เกษตรกรรม
และ
อุตสาหกรรม

๔

การพัฒนาขีด
สมรรถนะ
องค์กร
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬำ
ทรัพยำกรท่องเที่ยวล้ำค่ำ
พัฒนำเกษตรกรรมยั่งยืน
สู่พื้นฐำนคุณภำพชีวิตที่ดี
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมมั่นคงในกำรดำรงชีวติ มีคุณธรรมและมี
2. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยว และกีฬำให้มีคุณภำพและมีมำตรฐำนระดับสำกล
3. กำรประสำนและพัฒนำโครงกำรพืน้ ฐำนให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง
4. กำรส่งเสริมและพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ควำมยั่งยืน
5. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่งิ แวดล้อมและระบบนิเวศอย่ำงยั่งยีน
6. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยคำนึงถึงกำร
มีสว่ นร่วมของประชำชน
7. กำรส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลาดับความสาคัญ)
1. เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
๓. การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
๔. การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

-66ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑
เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมภี ูมคิ ุ้มกันทำงสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
2. เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำเรียนรู้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
3. ประชำชนมีควำมมั่นคงและสังคมมีควำมสงบเรียบร้อย
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) ส่งเสริมและบูรณำกำร กำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม แบบองค์รวม
๒) สร้ำงค่ำนิยม จิตสำนึกและพัฒนำ ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยำวชน และประชำชน
๓) สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำสถำบันครอบครัว
๔) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยำวชน สตรี คนชรำและผูด้ ้วยโอกำส
๕) ป้องกันและแก้ปัญหำยำเสพติด กำรทุจริตและคอรัปชั่น
6) สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้
7) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขเพื่อให้ประชำชนมีสุขภำวะที่ดีและมีเศรษฐกิจพอเพียง
8) ส่งเสริมกำรใช้วิถีชีวติ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
9) เสริมสร้ำงควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

-67ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒
การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

เป้าประสงค์
ยกระดับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
ศักยภำพกำรผลิตสินค้ำและบริกำรเพิ่มขึน้
พัฒนำและฟื้นฟูกำรท่องเที่ยวรวมทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงยั่งยืน
ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรกีฬำ
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยว
๒) สงเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว
๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี วิถีชีวติ และภูมปิ ัญญำท้องถิ่นเพื่อกำรท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
๔) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อกำรบริกำรและรองรับกำรท่องเที่ยว
5) ฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทนที่มปี ระสิทธิภำพ
6) สงเสริมและพัฒนำผลิตสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตสินค้ำ
7) ส่งเสริมเยำวชนและประชำชนให้เป็นเลิศด้ำนกำรกีฬำสูก่ ำรพัฒนำอำชีพ

-68ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เป้าประสงค์
1.สังคมเกษตรและอุตสำหกรรมมีควำมมั่นคง
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑) พัฒนำและส่งเสริมกำรทำเกษตรอินทรีย์ชีวภำพในกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
๒) เพิ่มพูนทักษะกำรพัฒนำอำชีพด้ำนเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓) สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สนิ ค้ำเกษตรกรรม
4) ส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงำน
5) พัฒนำระบบน้ำและแหล่งน้ำเพื่อกำรเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค
6) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรครบวงจร

-69ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

เป้าประสงค์
บุคลำกรในองค์กรมีขีดสมรรถะสูง
ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำน
องค์กรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรให้มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สง่ เสริมกำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สร้ำงควำมรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อสังคม
๓) ออกแบบและพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร
๔) ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลกรยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร ๕
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๒.๑ วิสัยทัศน์
“อบต. พรสำรำญ พัฒนำเศรษฐกิจก้ำวไกล คิดก้ำวไกล
ใฝ่คุณธรรม นำเกษตรอินทรีย์ ประชำอยู่ดีมสี ุข”
คาขวัญองค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
ประเพณีอิสำณ ตำนำนเมืองเก่ำ
แหล่งปลูกข้ำวมะลิพันธุ์ดี ไหมมัดหมี่โบรำณ
2.2 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำและท่อระบำยน้ำให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
๒. กำรขยำยเขตกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ และติดตัง้ โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ
๓. กำรขยำยเขตจำหน่ำยน้ำประปำ
๔. กำรบริกำรสำธำรณะ
๕. กำรพัฒนำแหล่งเก็บน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูปทำงกำร
เกษตร
๒. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยกำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมในกำรผลิต เพื่อสร้ำง
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้ำนค้ำชุมชน
๓. สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำรและผูบ้ ริโภค
๔. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอำชีพของครอบครัว กลุ่มอำชีพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
๒. ด้ำนคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมปิ ัญญำและกำรเรียนรู้
๓. พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
๔. พัฒนำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
๕. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรของชุมชน
๖. ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร
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๑. สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อม
๒. กำรบริหำรจัดกำรและรณรงค์กำรกำจัดขยะมูลฝอย
๓. กำรบำรุงรักษำและจัดกำรสภำพแวดล้อมให้นำ่ อยู่และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วน
๒. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขดี ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
๓. กำรพัฒนำและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๔. กำรส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุงอำคำร สถำนที่และจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำกำร
ปฎิบัติงำนขององค์กร
๖. พัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ของท้องถิ่น
2.3 เป้าประสงค์
กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนพัฒนำ
กำรตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง
ปรับปรุงและพัฒนำระบบสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนในอนำคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิ
ปัญญำของท้องถิ่น
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรพัฒนำอำชีพทุกด้ำนเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีควำมมั่นคง
(๕) กำรพัฒนำศักยภำพของประชำชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถพึ่งพำตนเองได้
(๖) บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภำวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทำงเกษตรอินทรีย์
(๗) ปรับปรุงและส่งเสริมด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนของประชำชนให้อย่ำงทั่วถึง
(๘) จัดระบบป้องกันด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ประชำชนในเขต อบต. พรสำรำญ
2.4 ตัวชี้วัด
(๑) พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มมี ำตรฐำนและเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของประชำชน และสำมำรถอำนวยควำมสะดวกสบำย รวดเร็วในกำรดำเนินชีวติ ของประชำชน
(๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนมีอำชีพเสริม และมีรำยได้เพิ่มขึ้นสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยใน
ครอบครัว ลดต้นทุนกำรผลิตและสำมำรถทำกำรเกษตรแบบอินทรีย์ได้อย่ำงยั่งยืน
(๓) สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก โดยกำรรวมกลุ่มกำรประกอบอำชีพ และนำภูมปิ ัญญำใน
ท้องถิ่นมำร่วมในกำรผลิต ซึ่งนำไปสู่กำรขจัดปัญหำควำมจนและพึ่งพำตนเองได้

-72(๔) ยกระดับคุณภำพชีวิตด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนควำมเป็นอยู่ของประชำชนทุกระดับอย่ำงทั่วถึง
(๕) ส่งเสริมให้ประชำชนมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งให้คนและสังคมไทย เป็นสังคมแห่งภูมิ
ปัญญำและกำรเรียนรู้ ตลอดจนสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของ
ท้องถิ่น
(๖) บริหำรจัดกำร บำรุงรักษำสิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติให้มคี ุณภำพ น่ำอยู่และยั่งยืน
(๗) เสริมสร้ำงกระบวนกำรบริหำรจัดกำร แบบมีสว่ นร่วมของประชำชนอันเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
(๘) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้กับประชำชน และกำรแก้ไขปัญหำสังคม
(๙) ประชำชนได้รับควำมพึงพอใจในกำรบริหำรงำน
2.5 ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรก่อสร้ำงและปรับปรุง บำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำและท่อระบำยน้ำให้เป็นไปด้วยควำมสะดวก
๒. กำรขยำยเขตกำรจำหน่ำยไฟฟ้ำแรงต่ำ และติดตัง้ โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงสำธำรณะ
๓. กำรขยำยเขตจำหน่ำยน้ำประปำ
๔. กำรบริกำรสำธำรณะ
๕. กำรพัฒนำแหล่งเก็บน้ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๒ ด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรส่งเสริมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถกำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอินทรีย์และกำรแปรรูปทำงกำร
เกษตร
๒. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมโดยกำรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมในกำรผลิต เพื่อสร้ำง
มูลค่ำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้ำนค้ำชุมชน
๓. สร้ำงควำมตระหนักแก่ผู้ประกอบกำรและผูบ้ ริโภค
๔. ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอำชีพของครอบครัว กลุ่มอำชีพ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๓ ด้ำนคุณภำพชีวติ ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
๒. ด้ำนคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมปิ ัญญำและกำรเรียนรู้
๓. พัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ
๔. พัฒนำและส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
๕. พัฒนำและส่งเสริมด้ำนสวัสดิกำรของชุมชน
๖. ด้ำนกีฬำและนันทนำกำร

-73ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. สร้ำงจิตสำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำและสิ่งแวดล้อม
๒. กำรบริหำรจัดกำรและรณรงค์กำรกำจัดขยะมูลฝอย
๓. กำรบำรุงรักษำและจัดกำรสภำพแวดล้อมให้นำ่ อยู่และยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย แนวทำงกำรพัฒนำ ดังนี้
๑. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและองค์กรทุกภำคส่วน
๒. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและองค์กรให้มีขดี ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
๓. กำรพัฒนำและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๔. กำรส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๕. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุงอำคำร สถำนที่และจัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำกำร
ปฎิบัติงำนขององค์กร
๖. พัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ของท้องถิ่น
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนที่จำเป็นเพื่อ
รองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพึ่งตนเอง
๔) กำรกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่ำงยั่งยืน
๕) กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดแี ละมีสว่ นร่วมจำกทุกภำคส่วน
๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงำนบริหำรงำนงำนทั่วไป
๒) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
๓) แผนงำนกำรศึกษำ
๔) แผนงำนสำธำรณสุข
๕) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
๖) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๗) แผนงำนกำรศำสนำและวัฒนธรรมและนันทนำกำร
8) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
9) แผนงำนกำรเกษตร
10) แผนงำนงบกลำง

-74๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
กำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญมีควำมเชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ในภำพรวม
ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลพรสาราญ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

-753.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
จุดแข็ง (Strengths = S)
๑. มีกำรแบ่งงำน/มอบหมำยหน้ำที่รับผิดชอบ
๒. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่
๓. บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
๔. ประชำชน ชุมชน องค์กรเอกชนให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตำม
กำรดำเนินงำนของ อบต.
๕. ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มในกำรประกอบอำชีพ
๖. กำรคมนำคมที่มีควำมสะดวก
๗. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนของ อบต. และให้ควำมร่วมมือเป็น
อย่ำงดี
๘. กำรแบ่งส่วนรำชกำรเป็นไปตำมโครงสร้ำง
๙. มีระบบกำรรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ทันสมัย
จุดอ่อน ( Weaknesses = W)
๑. บุคลำกรของ อบต. ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และระบบกำรบริกำรสมัยใหม่ที่มี
เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำเกี่ยวข้อง
๒. งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร
๓. เครื่องมือ และอุปกรณ์ยังมีไม่เพียงพอ
๔. กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ มีกำรปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลำ
๕. กำรจัดเก็บข้อมูล ยังขำดบุคลำกรที่มคี วำมรูค้ วำมชำนำญในกำรจัดเก็บ
๖. บุคลำกรยังขำดวิสัยทัศน์ ทัศนคติในกำรทำงำน
๗. สถำนที่และอำคำรที่ทำกำรคับแคบ
๘. มีกำรโอนย้ำย สับเปลี่ยน บุคลำกรเป็นประจำ ทำให้ขำดพลวัตรในกำรทำงำน
โอกาส (Opportunities = O)
๑. นโยบำยของรัฐบำล
๒. พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำร
สำธำรณะเพื่อประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริม
และสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อบต.

-76๓. กลุ่มผลประโยชน์ทำงกำรเมืองที่มผี ลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
๔. จิตสำนึกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และกระบวนกำรประชำสังคมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น
๕. พันธกิจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญที่เอือ้ ต่อกำรพัฒนำ
อุปสรรค (Threats = T)
๑. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง และนโยบำยของรัฐบำลที่ไม่แน่นอน
๒. สภำวกำรณ์ทำงเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมภิ ำคส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น
๓. ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อน
๔. ผลกระทบจำกโรคระบำด
๕. กำรจัดสรรงบประมำณจำกส่วนกลำงมีควำมล่ำช้ำ
๖. มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมำกขึ้น ในขณะที่
อปท. ยังไม่พร้อมรับกำรถ่ำยโอนทั้งในด้ำน บุคลำกร กำรบริหำรจัดกำร
๗. ควำมทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่ำงชำติ ทำให้ประชำชนในท้องถิ่นลืม
รำกฐำนทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมกำรบริโภคมำกขึ้น
๘. กำรเพิ่มขึ้นของจำนวนประชำกรภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญ
ส่งผลให้ประชำชนมีระดับควำมต้องกำรในกำรบริกำรสำธำรณสุขสูงขึ้น ทำให้ไม่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในกำรจัดทำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลพรสำรำญนั้น ได้
ทำกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้

-77ดาน
สถานการณ์ภาพ
ขอบขายและ
แวดล้อม
ปริมาณของปัญหา/
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
๑. โครงกำรสร้ำง ๑) ขำดแคลนแหล่งน้ำ - แหล่งน้ำและ
พืน้ ฐำน
ในกำรเกษตรและ
น้ำประปำในกำร
น้ำประปำสำหรับ
อุปโภค-บริโภค
อุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มำตรฐำน
๒) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำง - ไฟฟ้ำ
และที่สำธำรณะยังไม่
สำมำรถดำเนินกำร
ครอบคลุมพืน้ ที่ได้
ทั้งหมด

๓) ชุมชนขยำยมำกขึน้
- รำง/ท่อระบำยน้ำ
ระบบระบำยน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดกำรอุดตัน
ส่งกลิ่นเหม็นก่อควำม
รำคำญ
๔) ประชำชนต้องกำร - เส้นทำงคมนำคม
เส้นทำงในกำรสัญจรไป
มำเพิ่มมำกขึ้นและ
องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลพรสำรำญไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้
เนื่องจำกพืน้ ที่ยังไม่เป็น
ที่สำธำรณะ จะ
ดำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวัง
และ แนวโนม
อนาคต
- ในเขตองค์กำร - ประชำชนมี
บริหำรส่วนตำบล แหล่งน้ำและมี
พรสำรำญ
น้ำประปำใช้อย่ำง
พอเพียงมี
คุณภำพตำม
มำตรฐำนมำกขึ้น
- ทำงและที่
- ทำงและที่
สำธำรณะในเขต สำธำรณะมีแสง
องค์กำรบริหำร สว่ำงเพียงพอ
ส่วนตำบลพร
ประชำชนได้รับ
สำรำญ
ควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไปมำ
และป้องกันกำร
เกิดอำชญำกรรม
ได้
- พืน้ ที่ในเขต
- มีรำงระบำยน้ำ
องค์กำรบริหำร สำมำรถระบำยน้ำ
ส่วนตำบลพร
ได้สะดวก ไม่อุด
สำรำญ
ตัน ไม่ส่งกลิ่น
เหม็นก่อควำม
รำคำญ
- เส้นทำง
- มีเส้นทำงใน
คมนำคมที่เป็น
กำรคมนำคม
สำธำรณะและ
เพียงพอและ
ประชำชนมีควำม ประชำชนได้รับ
ต้องกำรให้
ควำมสะดวกใน
ดำเนินกำร
กำรสัญจรไปมำ

ดาน

๒. ด้ำนงำน
ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวติ

-78ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ต้องเป็นที่สำธำรณะ
๑) มีกำรระบำดของ
- ด้ำนสำธำรณสุข
โรคอุบัติใหม่ โรค
ระบำด โรคติดต่อ

ความคาดหวัง
และ แนวโนม
อนาคต

- ในเขตองค์กำร ในพืน้ ที่ไม่มีกำร
บริหำรส่วนตำบล ระบำดของโรค
พรสำรำญ
อุบัติใหม่ ดรคระ
บำด โรคติดต่อ

๒) ประชำชนในพื้นที่
ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง
แนวโน้มที่เพิ่มขึน้ เช่น
เบำหวำน ควำมดัน

- ประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้ ่วย

๓) ปริมำณขยะและน้ำ
เสียเพิ่มมำกขึ้น

- ในเขตองค์กำร - ปริมำณขยะ
บริหำรส่วนตำบล และน้ำเสียถูก
พรสำรำญ
กำจัดให้หมดด้วย
วิธีกำรที่ถูกต้อง

๔) ประชำชนบริโภค
อำหำรที่ปลอดภัย

- ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพร
สำรำญ

- ประชำชนทรำบ
และสำมำรถเลือก
บริโภคอำหำรที่
ปลอดภัยได้
ถูกต้อง

ดาน

-79สถานการณ์ภาพ
ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
แวดล้อม
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการ
๕) ประชำชนในพื้นที่
- ที่อยู่อำศัย
- ประชำชนใน
บำงรำยมีที่อยู่อำศัยไม่
พืน้ ที่ที่ได้รับควำม
มั่นคงแข็งแรง
เดือนร้อนเรื่องที่
อยู่อำศัย

๖) มีกำรขยำยตัวของ - ประชำกร
ประชำกรเพิ่มมำกขึ้น
ทำให้เกิดกำรขยำยตัว
ของอำคำรบ้ำนเรือนทำ
ให้เกิดเป็นชุมชนแออัด

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย์
กรรมและการ
ท่องเที่ยว

ประชำชนบำงครัวเรือน - กำรอุปโภคบริโภค-บริโภคน้ำที่ยัง บริโภค
ไม่สะอำดและมี
สิง่ เจือปน เช่น จำก
น้ำฝน น้ำที่ไม่ได้
คุณภำพ มีตะกอน
๑) กำรศึกษำสื่อกำร
- สังคมในชุมชน
เรียนกำรสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับกำรศึกษำต่อใน
ระดับที่สูงกว่ำขั้น
พืน้ ฐำน และขำด
งบประมำณใน
กำรศึกษำ ครอบครัว
ยำกจน

ความคาดหวัง
และ แนวโนม
อนาคต
- ประชำชนใน
พืน้ ที่ได้รับควำม
ช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่
อำศัยให้มั่งคง
แข็งแรง
- พืน้ ที่ในเขต
- ควบคุมกำรก้อ
องค์กำรบริหำร สร้ำงอำคำร
ส่วนตำบลพร
บ้ำนเรือนกำร
สำรำญ
พิจำรณำออก
ใบอนุญำตเพื่อไม่
เกิดปัญหำจำก
กำรก่อสร้ำง
อำคำร
- ประชำชนในเขต - ประชำชน
องค์กำรบริหำร บริโภคน้ำที่
ส่วนตำบลพร
สะอำดถูก
สำรำญ
สุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พรสำรำญ

- มีส่อื กำรเรียน
กำรสอนที่
พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำที่สูงขึน้
มีงบประมำณใน
กำรศึกษำเล่ำ
เรียน

ดาน

-80สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2) ผู้พิกำรไม่ได้รับ
ควำมช่วยเหลือใน
ดำรงชีวติ
3) เยำวชนและวัยรุ่น
ติดเกมส์ สิ่งลำมก
บุหรี่ เหล้ำ สำเสพติด
และท้องก่อนวัยอัน
สมควร

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวัง
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
และแนวโนม
ความต้องการ
อนาคต
- ผูพ้ ิกำรในเขต - ผูพ้ ิกำรได้รับ
ตำบลพรสำรำญ ควำมช่วยเหลือใน
กำรดำรงชีวติ และ
ทั่วถึง
- กำรวำงแผน

- เยำวชนและ
- เยำวชนและ
วัยรุ่นในเขตตำบล วัยรุ่นมีอนำคตที่ดี
พรสำรำญ

4) ประชำชนกรอำยุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึน้ ไป ไม่ได้
ตรวจสุขภำพประจำปี
จำนวน ๒๙๑ คน

- ประชำชนในเขต - ประชำชนที่อำยุ
ตำบลพรสำรำญ ๓๕ ขึน้ ไปได้รับ
ที่อำยุ ๓๕ ขึ้นไป กำรตรวจสุขภำพ
ทุกคน

5) ประชำกรที่สูบบุหรี่
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่ม
สุรำ จำนวน ๑๗๑ คน

- ประชำชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรำ

- ประชำชนเลิก
สูบบุหรี่และเลิก
ดืม่ สุรำ

ดาน

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชย์
กรรมและการ
ท่องเที่ยว
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แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวัง
และแนวโนม
อนาคต

- ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพร
สำรำญ

- มีแหล่งเงินทุน
ในกำรทำกิจกำร
และประกอบ
อำชีพ

2) ประชำชนขำดสถำนที่ - กำรพำณิชย์
จำหน่ำยสินค้ำ
กรรม

- ร้ำนค้ำแผลง
ลอย

3) ผลผลิตทำง
- กำรพำณิชย์
กำรเกษตรรำคำตกต่ำ กรรม
ระยะทำงในกำรขนส่ง
ผลผลิตไกลจำกแหล่งรับ
ซือ้
4) ค่ำแรงต่ำค่ำครองชีพ
สูงขำดแคลนกำรจ้ำง
งำน

- เกษตรกรใน
พืน้ ที่

- ร้ำนค้ำแผงลอย
มีสถำนที่ในกำร
ขำยจำหน่ำย
สินค้ำ
- ผลผลิตมีรำคำ
สูงขึ้น

5) ครัวเรือนมีรำยได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่ำ
๓๐,๐๐๐ บำท จำนวน
๙ ครัวเรือน

- ประชำชนที่มี
รำยได้ต่ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำน

1) ขำดแหล่งเงินลงทุน
ในกำรทำกิจกำรและ
ประกอบอำชีพ

ขอบขายและ
ปริมาณของ
ปัญหา/
ความต้องการ
- กำรลงทุน

- ผูป้ ระกอบ
อำชีพรับจ้ำง

- ค่ำแรงสูงขึ้น
เหมำะสมกับค่ำ
ครองชีพ มีกำร
จ้ำงงำนมำกขึ้น
- ไม่มคี รัวที่ตก
เกณฑ์มำตรำฐำน
รำยได้

ดาน
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ขอบขายและ
แวดล้อม
ปริมาณของ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ปัญหา/
ความต้องการ
6) ในเขตองค์กำร
- กำรท่องเที่ยว
บริหำรส่วนตำบลพร
สำรำญไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
กำรท่องเที่ยว

๑) กำรจรำจรบนถนน - กำรจรำจร
๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ มีเพิม่ มำกขึ้นอำจทำ
การรักษาความสงบ ให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้
เรียบร้อย

๒) มีกำรทำลำยและ
ลักขโมยทรัพย์สินของ
ประชำชนและรำชกำร
รวมทั้งเกิดกำร
ทะเลำะวิวำทกันใน
ชุมชน

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

- กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของ
ประชำชน

๓) เป็นพืน้ ที่ที่มดี ินเค็ม - ดินและน้ำใต้ดิน
และน้ำใต้ดินเป็น
น้ำเค็มหรือมีรสกร่อย
ไม่สำมำรถใช้ใน
กำรเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได้

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวัง
และแนวโนม
อนาคต

- ในเขตองค์กำร - มีแหล่งทอง
บริหำรส่วนตำบล เทีย่ วในเขต
พรสำรำญ
เทศบำลและ
ส่งเสริมกิจกรรม
กำรท่องเที่ยวเพิ่ม
มำกขึ้น
ประชำชนที่สัญจร มีระบบควบคุม
ไปมำบนถนน
กำรจรำจร เช่น
ติดตัง้ สัญญำณ
ไกระพริบเพื่อ
เตือนให้
ระมัดระวัง
- ประชำชนและ - มีกำรป้องกัน
ส่วนรำชกำร
และรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินของ
ประชำชนละส่วน
รำชกำร เช่น กำร
ติดตัง้ กล้องวงจร
ปิด กำรให้ผนู้ ำ
อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะ
เลำวิวำท
- พืน้ ที่ในเขต
- ปัญหำเรื่องดิน
องค์กำรบริหำร เค็มลดลง จัดหำ
ส่วนตำบลพร
แหล่งน้ำจำก
สำรำญ
แหล่งอื่นเพิ่มมำก
ขึน้

ดาน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔) มีปัญหำเรื่องขยะ
และน้ำเสียเพิ่มมำกขึ้น
ส่งกลิ่นเหม็นรำคำญ

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ จำรีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญญาท้องถิ่น ปัญหำท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมำก
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พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปัญหา/ กลุม่ เป้าหมาย
ความต้องการ

ความคาดหวัง
และแนวโนม
อนาคต

- สิ่งแวดล้อม

- ผูป้ ระกอบกำร
และชุมชนในเขต
พืน้ ที่องค์กำร
บริหำรส่วนตำบล
พรสำรำญ

- ปัญหำขยะและ
น้ำเสียลดลง
ผูป้ ระกอบกำร
สำมำรถกำจัด
ขยะและน้ำเสีย
เองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จำรีต ประเพรีและ๓
มิปัญหำท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมำก

- ประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลพร
สำรำญ

- ยกย่อง เชิดชู
คนดีหรือปรำชญ์
ชำวบ้ำนในโอกำส
ต่ำงๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่ำงแก่
เยำวชนและ
ประชำชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จำรีต
ประเพรีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ไม่
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

๑

ยุทธศาสตร์

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

ด้าน

ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

๒

๓

ด้านด้านเศรษฐกิจ

ด้านคุณภาพชีวิต

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข การ
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
ด้านส่งเสริมอาชีพ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านการศึกษา การ
กีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี
ด้านส่งเสริมอาชีพ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
แผนงานอุตสาหกรรม กองช่าง
และการโยธา
แผนงานเคหะและ
กองช่าง
ชุมชน
แผนงานการเกษตร สานักปลัด

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมขน

สานักปลัด

แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

แผนงานการศาสนา
และ

กอง
การศึกษา

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
พรสาราญ
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๔

๕

ยุทธศาสตร์

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้าน

ด้านการศึกษา การ
กีฬา วัฒนธรรม
ประเพณี
ด้านสาธารณสุข การ
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
ด้านส่งเสริมอาชีพ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

ด้านการบริหาร
ด้านสาธารณสุข การ
กิจการบ้านเมืองทีด่ ี ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของ
ประชาชน
ด้านบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
ด้านส่งเสริมอาชีพ
สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

รวม

5 ยุทธ

6 ด้าน

แผนงาน

แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

สานักปลัด

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

สานักปลัด

แผนงานการเกษตร

สานักปลัด

แผนงานเคหะและ
ชุมชน
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สานักปลัด

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

สานักปลัด

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด

๑๐ แผนงาน

สานักปลัด

3 สานัก/
กอง

หน่วยงาน
สนับสนุน
องค์การ
บริหาร
ส่วนตาบล
พรสาราญ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ อาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1.3 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
รวม

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ
2.1 แผนงานการศาสนาและ
สันทนาการ
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
2.3 แผนงานการศึกษา
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
รวม

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ผ.01

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

19

4,682,000

24

10,099,000

33

13,607,000

40

12,229,000

30

10,658,000

146

51,275,000

3
2

1,100,000
700,000

3
2

1,100,000
700,000

3
2

1,100,000
700,000

3
2

1,100,000
700,000

3
2

1,100,000
700,000

15
10

5,500,000
3,500,000

24

6,482,000

29

11,899,000

38

15,407,000

45

14,029,000

35

12,458,000

171

60,275,000

14

1,120,000

14

1,110,000

14

1,110,000

14

1,110,000

14

1,110,000

70

5,560,000

5
18
4
3
44

770,000

5
20
11
3
53

770,000

6
22
11
3
56

427,000
11,797,000
863,700
17,780,000
31,977,700

6
22
11
3
56

427,000

6
22
11
3
56

427,000

28
104
48
15
265

2,821,000
47,805,000
4,754,800
76,800,000

5,317,000

900,000
5,680,000
13,787,000

7,097,000
1,263,700
17,780,000
28,020,700

11,797,000

863,700
17,780,000

31,977,
700

11,797,000

863,700
17,780,000
31,977,700

137,740,8000
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ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

รวม 5 ปี

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
(โครงการ)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
3.2 แผนงานเกษตร
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน

5
4
3

800,000
380,000
1,100,000

5
4
3

800,000
380,000
1,100,000

6
4
3

850,000
380,000
1,100,000

6
4
3

830,000
380,000
1,100,000

6
4
3

830,000
380,000
1,100,000

28
20
15

4,110,000
1,900,000
5,500,000

รวม

12

2,280,000

12

2,280,000

13

2,330,000

13

2,310,000

13

2,310,000

63

11,510,000

6
1
3

720,000
200,000
470,000

6
1
3

720,000
200,000
470,000

6
1
3

720,000
200,000
470,000

6
1
3

720,000
200,000
470,000

6
1
3

720,000
200,000
470,000

30
5
15

3,600,000
1,000,000
2,350,000

รวม

10

1,390,000

10

1,390,000

10

1,390,000

10

1,390,000

10

1,390,000

50

6,950,000

5) ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี
5.1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

10

1,400,000

10

1,400,000

11

2,300,000

11

2,300,000

11

2,300,000

53

9,700,000

30

6,867,000

30

6,867,000

31

7,014,000

31

7,014,000

30

6,867,000

152

34,629,000

รวม

40

8,267,000

40

8,267,000

42

9,314,000

42

9,314,000

41

41

205

44,329,000

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณ
(บาท)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ผ. 02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
1
ที่

โครงการ

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองขวาง
หมู่ที่ 1
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 1
สายที่ 1 จากบ้านนาย
บุญเสาร์ แสงทอง ถึงที่
นา นายบุญเสาร์ แสง
ทอง ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 40.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 200.00 ตรม. ลง
หินคลุกไหล่ทางข้างละ
0.20 เมตร

84,000
(งบ อบต.)

84,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 8สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-89ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

สายที่ 2
จากบ้านนายบุญเสาร์ – 116,000
แสงทอง ถึงถนน คสล.
(งบ อบต.)
เดิม ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 65 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 260.00 ตรม. วาง
ท่อระบายน้าคอนกรีต
ขนาด O 0.40X 1.00
เมตร จานวน 6 ท่อน
สายที่ 3
จากถนนคสล.เดิม (บ้าน
นายบุดดี มีฉลาด) ถึง
สามแยกถนนรอบ
หมู่บ้าน (บ้านนายดาว
สิงห์) ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 77.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจรารจรไม่น้อย
กว่า 308.00 ตรม.

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

กองช่าง

170,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-90ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 4
จากถนน คสล. (บ้าน
นายน้อย ดูชัยรัมย์) ถึง
ถนน คสล. เดิม (บ้าน
นายพัฒนา ฟ้าลี) ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
240.00 ตรม.
สายที่ 5
จากบ้านนางทองวัน
เพชรตะกั่ว ถึงบ้านนาย
ดาวสิงห์ คาสมบัติ
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 132.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 528.00
ตร.ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

130,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

-

290,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-91ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 6
จากบ้านนายบุญจันทร์
ประพฤตินอกถึงบ้าน
นายวรทิตย์ แสงทอง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 548.00
ตร.ม
สายที่ 7
จาก คสล. เดิม (บ้าน
นางสารวย ธรรมพันธ์)
ถึง คสล.เดิมกลาง
หมู่บ้าน (บ้านนายคูณ
แฟนลิ้นฟ้า) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
95.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมี พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
380.00 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-

-

-

204,000
(งบ อบต.)

204,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-92ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 8
จาก คสล. เดิม (บ้าน
นายเนา ศรสังข์) ถึง
คสล. เดิม กลางหมู่บ้าน
(บ้านนางนางจันทร์ทรา
แซ่อึ่ง ) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
60.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
240.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

130,000
(งบ อบต.)

130,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-93ที่

โครงการ

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 2
สายที่ 1
จากบ้านนายคูณ ตรีวุช
ถึงที่ราชพัสดุ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
29.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
116.00 ตรม.
สายที่ 2
บ้านนางสม ปะตังพลัง
ถึงสระน้าประปา
หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
47.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
141.00 ตรม.

49,000
(งบ อบต.)

49,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 9สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
63,000
(งบ อบต.)

63,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-94ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากบ้านนางไพรี ปะวะ
ภูโต ถึงที่ของนายสุด
จันทร์สระบัว ขนาด
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
27.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
94.50 ตรม.
สายที่ 4
จากบ้านนายดุม ดีรัมย์
ถึงประปาเพชรบูรพา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 30.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
120.00 ตรม.
สายที่ 5
จากบ้านนายวิรตุ อเนชา
กุล ถึงบ้านนางพุธ คง
มงคล ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 84 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

41,000
(งบ อบต.)

41,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

51,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

กองช่าง

-

152,000
(งบ อบต.)

152,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-95ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 6
จากถนนคสล.เดิมปี 62
ถึงบ้านนางพุทธ คงมงคล
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 105.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต O 0.30 เมตร
2 จุด จานวน 8 ท่อน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 315.00
ตรม.
สายที่ 7
จากบ้านนางบัวลอง ปัก
กาสารถึง บ้านนายสว่าง
เสติมายัง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 175
.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้าคอนกรีต O 0.30
เมตร 2 จุด จานวน 5
ท่อนมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 525.00 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

180,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-

-

390,000
(งบ อบต.)

390,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-96ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 8
จากที่ราชพัสดุ ถึง ถนน
คสล. บ้านบัวทอง ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร ยาว
200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
500.00 ตรม.
สายที่ 9
จาก สี่แยกข้างวัดบัวทอง
ถึงถนนดินยกระดับปี 62
(บ้านนายสังคม นามวิชัย)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 300.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
1200.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

270,000
(งบ อบต.)

270,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-

-

-

-

655,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-97ที่

โครงการ

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหัวถนน หมู่ที่ 3
สายที่ 1
จากประปาหมู่บ้าน ถึง
ถนนดินยกระดับ ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
500.00 เมตร
สายที่ 2
จากบ้านนายทองคา ดี
รบรัมย์ ถึงถนน คสล.
เดิม (บ้านนางบัวสอน
แซ่กัว) ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
162.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
486.00เมตร

212,000
(งบ อบต.)

212,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

255,000
(งบ อบต.)

255,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 4สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-98ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
สายจากถนน คสล.เดิม (นาง
สมพาน คาสุวรรณ) ถึงสุด
เขตบ้านหัวถนน หมู่ท3ี่
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
22.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 88.00 เมตร
สายที่ 4
จากถนนคสล.เดิม ปี 62 ถึง
ที่นานายสุรยิ ันต์ ปะภาเวสัง.
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 137.00 เมตร หนา
0.14 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 548.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

45,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-99ที่

โครงการ

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านตะคร้อ
หมู่ที่ 4
สายที่ 1
จากบ้านนายบรรจง
รอไธสง ถึงบ้านนาย
นกแก้ว เจริญใส ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
115.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
460.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านนายอาคม พั่ว
คุณมี มาทางทิศ
ตะวันตก ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
105.00 เมตร หนา
0.14 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
420.00 เมตร

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

218,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 3สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-100ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากบ้านนายบุญมี บุญ
มีมาก ถึง บ้านนายบุญ
สม ดีรมรัมย์
(ช่วงที่1) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
35.00 เมตร หนา
0.14 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
140.00 เมตร
(ช่วงที่2) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
101.00 เมตร หนา
0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 404.00
ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-101ที่

โครงการ

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านพรสาราญ
หมู่ที่ 5
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านพรสาราญ หมู่ที่ 5
สายที่ 1
จากบ้านนายสุพรรณ์
ตระกูลรัมย์ ถึงโรงเรียน
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 83.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
249.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านนางสาลี สุธา
รัมย์ ถึงบ้านนางม้วน
นามท้าว ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
59.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
177.00 เมตร

114,000
(งบ อบต.)

114,000
(งบ อบต.)

-

-

-

82,000
(งบ อบต.)

82,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 5สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-102ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากสายแยก ทล.2074
บุรีรัมย์ –พุทไธสง ถึงที่นานาง
บุญสม แอ้นไธสง (ช่วงที่1)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
145.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 580.00 เมตร
สายที่ 4
จากที่นานางบุญสม แอ้นไธสง
ถึง ที่ คสล. เดิม (ช่วงที่2)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
328.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,312.00 เมตร
สายที่ 5
สายจากบ้านนายบุญสม แอ้น
ไธสง ถึง หนองอีโซ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
100.00 เมตร หนา 0.15
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

698,000
(งบ อบต.)

698,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-

-

-

270,000
(งบ อบต.

270,000
(งบ อบต.
กองช่าง

-103ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 500.00
ตรม.

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสาโรง หมู่ที่ 6
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 5สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

.

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสาโรง
หมู่ที่ 6
สายที่ 1
จากบ้านนางสมปอง ถิ่น
ทับไทย ถึงฟาร์มไก่
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 129 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
658.00 ตรม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

278,000
(งบ อบต.)

278,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-104ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

44,500
(งบ อบต.)

44,500
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต ขนาด O 0.30 X
1.00 เมตร จานวน 6 ท่อน
ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ
0.20 เมตร
สายที่ 2
จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนาง
นารี พรมมากุล (ช่วงที่1)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
21.50 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 86.00 ตรม.
สายที่ 3
จาก คสล. เดิม (บ้านนายสสุ
นทร ซาไธสง) ถึง คสล. เดิม
(บ้านนายสมชาญ ดาวเรือง
รัมย์)
(ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 145.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

-105ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

580.00 ตรม
สายที่ 4
สายจากบ้านนายสุนยี ์ คงหาด
งาม ถึงฟาร์มไก่ นายเสกสรร
นันเสนา กว้าง 5.00 เมตร ยาว
110.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 550.00 ตรม.
สายที่ 5
จากบ้านฟาร์มไก่นายเสกสรร
นันเสนาถึง บ้านนางหนูไพร บุญ
ยอ
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว
111.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยว่า
555.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงาน
ก่อสร้างของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

กองช่าง

กองช่าง

-106ที่

โครงการ

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระบัว หมู่ที่ 7
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านสระบัวหมู่ที่ 7
สายที่ 1
จากถนน คสล.เดิม ถึงหน้า
วัด ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 27.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 94.50
ตรม.
พร้อมวางท่อ O 0.40 X
1.00 เมตร จานวน 7 ท่อ
สายที่ 2
จากบ้านนายบุญตา ปะตา
ยะโส ถึงโรงงานทาวิกผม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
23.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 92.00 ตรม.

43,000
(งบ อบต.)

43,000
(งบ อบต.)

-

-

-

39,000
(งบ อบต.)

39,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 6สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-107ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
สายจากโรงงานทาถึงมือ
ถึงที่นานายบาน ปะกา
ระเน ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 56.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 280.00 ตรม.
สายที่ 4
จากสายแยกถนน อบจ.
สายสระบัว-โนนมาลัย
(บ้านนาย กมล พล
สวัสดิ) ถึง คสล.เดิม
บ้านนายทองสุข ปักกา
ระนัง ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 163.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 570.00
ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

120,000
(งบ อบต.)

120,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-108ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 5
จากถนน คสล. เดิม (บ้าน
นายเสมียน ปัตตานิ) ถึง
นายเบ้า ปักการะนัง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
25.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 100.00
ตรม.
สายที่ 6
จาก คสล.เดิม ถึงบ้านนาย
ทองสุข ปักการะนัง กว้าง
3.50 เมตร ยาว 152.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต
O 0.30 เมตร 2 จุด
จานวน 10 ท่อน
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

55,000
(งบ อบต.)

55,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-109ที่

โครงการ

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองดุมน้อย
หมู่ที่ 8
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านหนองดุม
หมู่ที่ 8
สายที่ 1
จากบ้านนางไพวัลย์
ชารีวรรณ ถึงบ้านนาง
นันทนา ทองมาก ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
54.00 เมตร หนา 0.15
เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 132.00 ตรม.
สายที่ 2
จากถนน คสล.เดิมถึงบ้าน
จังหัน ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 60.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
300.00 ตรม.
สายที่ 3
จาก คสล.เดิม ถึงบ้าน
จังหัน (ช่วงที่1)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

72,000
(งบ อบต)

-

-

-

-

128,000
(งบ อบต.)

128,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 4สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-110ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 116.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 580.00 ตรม.
สายที่ 4
จากถนน คสล.เดิมปี
62 ถึงถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 111.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 555.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

กองช่าง

-111ที่

โครงการ

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระปะคา
หมู่ที่ 9
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
และปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านสระปะคา
หมู่ที่ 9
สายที่ 1
จากหมู่บ้านสระปะคาถึง
บ้านหนองดุมน้อย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 56.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
280.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านสระปะคาถึง
บ้านหนองดุมน้อย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 116.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 580.00 ตรม.

120,000
(งบ อบต.)

120,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 4สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-112ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากที่นายธนเดช
ประกอบกิจ ถึง วัดสระ
กุญชร ขนาดกว้าง
6.00 เมตร ยาว
400.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2,400.00 ตรม.
สายที่ 4
จากถนน คสล.เดิม ถึง
บ้านหนองดุมน้อย
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 111.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 555.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

30,00,000
(งบ อบต.)

30,00,000
(งบ อบต.)

30,00,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-

-

30,0000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-113ที่

10

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 10
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10
สายที่ 1
จากบ้านนายพรม ศรีนาแพง
ถึง บ้านนายพรสวรรณ์ กิน
นารี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 144.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 446.00
ตรม. พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีตขนาด O 0.40X
1.00 เมตร จานวน 5 ท่อน
สายที่ 2
จากสามแยกถนน คสล.เดิม
ถึงที่นานนานอาเรา เทียม
เพชร ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 3สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-114ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 548.00
ตรม.
สายที่ 3
จากถนน คสล.เดิม ถึงที่
นานายดารงค์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 137.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 548.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

กองช่าง

-115ที่

11

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
สายที่ 1
จากบ้านโนนยานาง หมู่
ที่ 11 ถึงบ้านโนนยา
นาง ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 151.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 755.00
ตรม.
สายที่ 2
จากที่นายประสงค์ ปินะ
การัง ถึงลาห้วยขมิ้น
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 145.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 580.00 ตรม.

319,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 4สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-116ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากถนน คสล.เดิม ถึง
ลาห้วยขมิ้นกว้าง 3.00
เมตร ยาว 252.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 750.00
ตรม.
สายที่ 4
สายจากถนน คสล.เดิมปี
62 ถึงลาห้วยขมิ้น
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร
ยาว 154.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 539.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

408,000
(งบ อบต.)

408,000
(งบ อบต.)

408,000
(งบ อบต.)

408,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-

-117ที่

12

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านผักกาดหญ้า
หมู่ที่ 12
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 12
สายที่ 1
จากถนน คสล.ดิม ถึงลาห้วย
(ช่วงที่1) ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 102.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
408.00 ตรม.
(ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 18.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
54.00 ตรม.
สายที่ 2
จากสายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พรมประชานุรักษ์ ถึงบ้าน
นางมยุรี ทับงาม ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
99.00 เมตร

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

212,000
(งบ อบต)

212,000
(งบ อบต)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 2สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-118ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 396.00
ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-119ที่

13

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 13
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 13
สายที่ 1
จากบ้านนายคูณ พุสาโล
ถึงลาห้วยขมิ้น ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 95.00
เมตร หรา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 475.00 ตรม.
สายที่ 2
จากสามแยกถนน คสล.
เดิม (ม.13 บ้านโนนเมือง)
ถึงที่นา นายทองใส คา
นอก (ม.11 บ้านโนนยา
นาง) ขนาดกว้าง 5.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600.00 ตรม.

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 4สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-120ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากบ้านนายคูณ พุสาโล
ถึงลาห้วยขมิ้น ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
95.00 เมตร หรา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
475.00 ตรม.
สายที่ 4
จากสามแยกถนน คสล.
เดิม (ม.13 บ้านโนน
เมือง)ถึงที่นา นายทอง
ใส คานอก (ม.11 บ้าน
โนนยานาง) ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
600.00 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-121ที่

14

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านจังหัน
หมู่ที่ 14
(แผนพัฒนา
หมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
บ้านจังหัน
หมู่ที่ 14
สายที่ 1
จากบ้านนางแหล่ กะกันดี ถึงลา
ห้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 115 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 440.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านนายคาผาย กุญธิณี ถึง
ที่ไร่อ้อย ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 87.00 ตรม.
สายที่ 3
จากบ้านนางชิต เดชารัมย์ ถึงที่
นานางทองคา ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

45,000
(งบ อบต.)

-

108,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 5สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-

-

-

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

กองช่าง

-122ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

108,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
120.00 ตรม
สายที่ 4
จาก คสล. เดิม สายจากหน้า
วัด ถึงรอยต่อท่าม่วง ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
52.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 208.00 ตรม.
สายที่ 5
จากคสล.เดิม ปี 62 ถึงลา
ห้วยใหญ่ ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 137.00 มตร
หนา0.15 เมตร
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

-123ที่

15

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 15
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 15
สายที่ 1
จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน
ถึงประปาหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
93.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมลง
หินคลุกไหล่ทาง หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 465.00 ตรม
สายที่ 2
จากบ้านนางบุญจันทร์
ผิวสุข ถึง ประปา
หมู่บ้าน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
145.00 หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยหว่า
580.00 ตรม.

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 5สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

-

-124ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

สายที่ 3
จากถนน คสล.เดิม ปี 62 ถึง
ประปาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 137.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นทีผ่ ิวจราจรไม่น้อยกว่า
548.00 ตรม.
สายที่ 4
จากบ้านวัดบ้านหนองเสม็ด ถึง
บ้านหนองขุนปราบ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 137.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
548.00 ตรม.
สายที่ 5
จากบ้านนายยอด ไกลสวน ถึง
บ้านนายสง่า แสนโคตร ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 70.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

180.000
(งบ อบต.)

180.000
(งบ อบต.

กองช่าง

-

-

-125ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 3สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

420.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)
16

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านเพชรบูรพา
หมู่ที่ 16
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
บ้านเพชรบูรพา หมู่ที่ 16
สายที่ 1
จากบ้านนายสมจิตร จันทร์
ทอน ถึง บ้านนายทองสา
ชาวประสงค์ ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 26.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
104.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านนายหนูจีน ดงปัญ
จ่า ถึงหน้าวัดป่าบูรพาราม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 90.00 เมตร

44,000
(งบ อบต.)

44,000
(งบ อบต.)

-

-

-

157,000
(งบ อบต.)

157,000
(งบ อบต.)

-

-

-

กองช่าง

กองช่าง

-126ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 360.00 ตรม.
สายที่ 3
จากบ้านนางหนู จันที
ถึง บ้านนายสมหมาย
หอมดวง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว
137.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
548.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

กองช่าง

-127ที่

17

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านหนองขวางน้อย
หมู่ที่ 17
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก
บ้านหนองขวางน้อย หมู่ที่
17
สายที่ 1
จากบ้านนายพันธ์ บัวศร ถึง 150,000
สามแยกข้างวัด ขนาดกว้าง (งบ อบต.)
4.00 เมตร ยาว 82.00
เมตร หนา 0.14 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
328.00 ตรม.ลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร
สายที่ 2
จากเรือนไหม รีสอร์ท ถึง
ถนน ลาดยาง (บร 2074)
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 175.00 เมตร หนา
0.15 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้าคอนกรีต O 0.30
เมตร

-

150,000
(งบ อบต.)

-

-

-

480,000
(งบ อบต.)

480,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 5สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-128ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000
(งบ อบต.)

.
100,000
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2 จุด จานวน 12 ท่อน หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
875.00
สายที่ 3
จากบ้านหนองขวางน้อย ถึงที่
นานายไพศาล เกษแก้วเกลีย้ ง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
532.00 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,596.00 ตรม.
สายที่ 4
จากบ้านนางปราณี ตรีชัยรัมย์
ถึงเรือนไหมรีสอร์ท ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
136.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
คอนกรีต O 0.30 เมตร 1
จุด จานวน 7 ท่อน และ O
0.40 เมตร จานวน 1 จุด
จานวน 6 ท่อน

-

กองช่าง

กองช่าง
-

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

-129ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

-

.
-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

360,000
(งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 544.00
ตรม.
สายที่ 5
จากบ้านนางทองขัน
ประณามเท ถึง สาม
แยกที่นานางปาลิต
ซาไธสง ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว
132.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
660.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

-

กองช่าง

-130ที่

18

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 18
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เหล็ก บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 18
สายที่ 1
จากบ้านนางมณี พิมพ์
นนท์ ถึง ประปาหมู่บ้าน
บัวทอง ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
66.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
198.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

-

102,500
(งบ อบต.)

102,500
(งบ อบต.)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 1สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-131ที่

19

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนา
หมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคก
เพชร หมู่ที่ 2
สายที่ 1
จากลาห้วยก้านเหลืองถึงถนน
ทล.2074บุรรี ัมย์ – พุทไธสง
ถึงบ้านบัวทอง ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 300.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1200.00 เมตร
สายที่ 2
จากถนนคสล.เดิม บ้านนาย
สวัสดิ์ ปักเคทัก ถึงวัดป่าโคก
เพชร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 500.00 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2000.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบเปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

655,000
(งบ อบต.)

655,000
(งบ อบต.)

-

-

-

130,000
(งบ อบต.)

130,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-132ที่

20
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 4
สายที่ 1
จากสามแยกที่นา นายยศ บุญมี
มาก ถึงบ้านหนองขุนปราบ
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว
1,250.00 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 4,375.00 เมตร

ก่อสร้างตามแบบเปลน อบต.
พรสาราญ
โครงการก่อสร้าง
เพื่อยกระดับ
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพร
ถนนหินคลุก
ความเป็นอยู่
สาราญ หมู่ที่ 5
บ้านพรสาราญ
อานวยความ
สายที่ 1
หมู่ที่ 5
สะดวกให้กับ
สายจากบ้านนายเสาร์ คายาง
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) ประชาชนและ ถึงที่นานายทองอินทร์ ประณาม
ปรับปรุงถนนให้ เตา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ได้มาตรฐาน
ยาว 880.00 เมตร หนา 0.10
เมตร
ก่อสร้างตามแบบเปลน อบต.
พรสาราญ

-

-

270,000
(งบ อบต.)

-

270,000
(งบ อบต.)

-

-

145,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

-

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

145,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-133ที่
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านสาโรง หมู่ที่ 6
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านสาโรง หมู่ที่ 6
สายที่ 1
จากถนนสายแยก ทล.
หมายเลข 2074
(บุรีรัมย์-พุทไธสง) ถึงไร่
ดินชุมฟ้า ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
225.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
675.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบเปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

-

41,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-134ที่
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านหนองดุม
หมู่ที่ 8
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองดุม หมู่ที่ 8
สายที่ 1
จากที่นานางสุนันท์ ปักกา
วะลา ถึงที่นานายสุระศักดิ์
ศรีละพันธ์ ขนาดกว้าง5.00
เมตร ยาว 117.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
585.00 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านหนองดุมน้อย ถึง
บ้านนายบุญเกิด สุทธะโส
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 1,000.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
4,000.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบเปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

-

38,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

250,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-135ที่
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านสระปะคา
หมู่ที่ 9
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระ
ปะคา หมู่ที่ 9
สายที่ 1
จากสะพานบ้านสระปะคา ถึง
สะพานบ้านหนองดุมน้อย
(ก่อสร้างทั้ง 2 ข้างลาห้วย
ขมิ้น)
จุดที่ 1 (ฝั่งขวา) กว้าง 3.00
เมตร ยาว 2500.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750.00 ตรม.
จุดที่ 2 (ฝั่งซ้าย) กว้าง 3.00
เมตร ยาว 2500.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 750.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบเปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
1,850,000
สัญจร
(งบ อบต.)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-136ที่

25

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 10
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
หนองกุง หมู่ที่ 10
สายที่ 1
จากไร่นายบุญสี คาสุวรรณ์
ถึงนานางร้อย เคืองรัมย์
ระยะทาง 1,620.00 เมตร
พร้อมวางท่อ 3 จุด ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1ล
620.00 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,860.00
ตรม.
สายที่ 2
จากสามแยกถนน คสล.เดิม
(บ้านนายทองสุข) ถึงที่นา
นายอาเรา เทียมเพชร
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 800.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
2,400.00ตรม.

-

300,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-

-

-

149,000
(งบ อบต.)

149,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-137ที่

26

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
จากแยก ทล.หมายเลข
2074 ถึงฝายน้าล้นลา
ห้วยขมิ้นน้อย ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว
เมตร 450.00 หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1350.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบเปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

70,000.
(งบ อบต.)

70,000.
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-138ที่
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านผักกาดหญ้า
หมู่ที่ 12
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ผักกาดหญ้า
หมู่ที่ 12
สายที่ 1
จากโรงน้าดืม่ บ้านผักกาดหญ้า
ถึงสระนางเง้า เรียบบัวผ่า
(ช่วงที่ 1 ) ขนาดกว้าง 3.50
เมตร ยาว 660.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
2,310.00 เมตร
สายที่ 2
จากถนน คสล.เดิม ถึงหลัง
โรงงาน (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 350.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
1,400 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

2563
(บาท)

144,000
(งบ อบต.)

2564
(บาท)

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
-

85,000
(งบ อบต.)

-

-

-

-139ที่

28

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 15
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
เสม็ด
หมู่ที่ 15
สายที่ 1
จากวัดบ้านหนองเสม็ดถึงบ้าน
หนองขุนปราบ ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 1,630 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 4,890.00 ตรม.

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

-

2562
(บาท)

-

2563
(บาท)

-

2564
(บาท)

300,000
(งบ อบต.)

2565
(บาท)

300,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
29

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านเพชรบูรพา
หมู่ที่ 16
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเพชร
บูรพา
หมู่ที่ 16
สายที่ 1
จากบ้านนายสมจิตร จันทร์ทอน
ถึง ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 1,100.00
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
3,300.00 ตรม.

-

-

-

220,000
(งบ อบต.)

220,000
(งบ อบต.)

-140ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
30

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านหนองขวางน้อย
หมู่ที่ 17
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ขวางน้อย หมู่ที่ 17
สายที่ 1
จากบ้านหนองขวางน้อย ถึงที่นา
นายไพศาล เกษแก้วเกลีย้ ง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,596.00
เมตร

-

-

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 1สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน ประชาชนมี
หินคลุก
ความปลอดภัย
จานวน 2สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

กองช่าง

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
31

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 18
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบัว
ทอง หมู่ที่ 18
สายที่ 1
จากบ้านนางถิน ปะเคยะกา ถึง
เลียบโคกหนองยาง ขนาดกว้าง
3.00 เมตร

-

-

-

160,000
(งบ อบต.)

160,000
(งบ อบต.)

-141ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

45,000
(งบ อบต.)

45,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-

-

-

-

250,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

ยาว 1,000.00 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 30,000 ตรม.
สายที่ 2
จากบ้านนายถนอมศักดิ์ ถึงที่นา
นายเจริญ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 209.00 เมตร หนา 0.10
เมตร

32

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
บ้านน้อยสุขสันต์
หมู่ที่ 19
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อยสุข
สันต์
หมู่ที่ 19

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ สายที่ 1
ปรับปรุงถนนให้ สายจากถนนลาดยาง ถึงที่นาน
ได้มาตรฐาน
นางวรรณา ปักกาสัง ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว 1,250.00
เมตร หนา 0.10 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ

-142ที่

33

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
พร้อมลงหินคลุก
บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

ก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อม
ลงหินคลุก บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 2
สายที่ 1
จาก ร.ร. เก่า ถึงลาห้วย
ก้านเหลือง ขนาดกว้าง 3.00
เมตร ยาว 600.00 เมตร หนา
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตรม.

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

.

-

-

-

148,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อม
ลงหินคลุก
จานวน 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

148,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
34

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินถมยกระดับ
บ้านหัวถนน
หมู่ที่ 3
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
หัวถนน
หมู่ที่ 3
สายที่ 1
จากสระใหม่ ถึงบ้านหนองกุง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว
125.00 เมตร

.

-

-

-

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร
35,000
(งบ อบต.)

35,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-143ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สูง 0.60 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้า คอนกรีต O 0.30
เมตร 1 จุด จานวน 5 ท่อน
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
375.00 ตรม.

35

ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ
โครงการก่อสร้าง
เพื่อยกระดับความ ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
ถนนดินยกระดับ
เป็นอยู่อานวย
พรสาราญ
บ้านพรสาราญ
ความสะดวกให้กับ หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 5
ประชาชนและ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปรับปรุงถนนให้ได้ สายที่ 1
มาตรฐาน
สายจากถนน ทล หมายเลข
2074 ถึงที่นานางบุญสม ตอ
รบรัมย์ (ช่วงที่1) ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 180.00
เมตร สูง 1.00 เมตร
(ช่วงที่2) ขนาดกว้างข้างละ
1.00 เมตร ยาว 385.00
เมตร สูง 1.00 เมตร

-

-

200,000
(งบ อบต)

200,000
(งบ อบต)

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
200,000
สัญจร
(งบ อบต)

กองช่าง

-144ที่

36

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 10
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ บ้านหนองกุง
หมู่ที่ 10
สายที่ 1
จากบ้านนายมนตรี ถึง
บ้านหัวถนน ขนาดกว้าง
3.00 เมตร ยาว
400.00 เมตร สูง
0.60 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีต
O 0.30 เมตร 3 จุด
จานวน 15.00 ท่อน
ก่อสร้างตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

95,000
(งบ อบต)

95,000
(งบ อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร
กองช่าง

-145ที่
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โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนดินยกระ
ดับ บ้านโนนยานาง
หมู่ที่ 11
จากแยกทล. 2074
(บุรีรัมย์-พุทไธสง) ถึงที่
นางวิภานุช สมสอง
ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 280.00 เมตร
หนา0.50 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 840.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ

-

-

-

70,000
(งบ อบต)

70,000
(งบ อบต)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร
กองช่าง

-146ที่
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39

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
บ้านจังหัน หมู่ที่ 14
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินยกระดับ
บ้านน้อยสุขสันต์
หมู่ที่ 19
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้
ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
จังหัน หมู่ที่ 14
สายที่ 1
จากที่นานางละเอียด ดาบรัมย์
ถึงที่นานายเภา พิมพ์นนท์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
250.00 เมตร
(ช่วงที่1) สูง 0.60 เมตร ยาว
80.00 เมตร
(ช่วงที่2) สูง 0.80 เมตร ยาว
170.00 เมตร
ก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
น้อยสุขสันต์ หมู่ที่ 9

เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่
อานวยความ
สะดวกให้กับ
สายที่1
ประชาชนและ จากถนนลาดยาง ถึงหนองนก
ปรับปรุงถนนให้ ทา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ได้มาตรฐาน
ยาว 400.00 เมตร
(ช่วงที่1) สูง 0.50 เมตร ยาว
100.00 เมตร

-

-

-

-

-

300,000
( งบ อบต.)

80,000
(งบ อบต)

-

80,000
(งบ อบต)

-

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร
กองช่าง

ก่อสร้างถนนดิน ประชาชนมี
ยกระดับ
ความปลอดภัย
จานวน 1 สาย และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร
กองช่าง

-147ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

(ช่วงที่2) สูง 1.60 เมตร
ยาว 300.00 เมตร
ก่อสร้างตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ
40

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผักกาดหญ้า
หมู่ที่ 12
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านผักกาดหญ้า หมู่ที่ 12
สายที่ 1
จากถนน ทล.2074 ถึงบ้าน
นางวิภานุช สมสอง กว้าง
5.00 เมตร ยาว 84.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 580.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

-

-

300000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-148ที่
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โครงการ

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสระบัว หมู่ที่ 7
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านสระบัว
หมู่ที่ 7
จากสามแยก ถนน
คสล. เดิม ถึงบ้านนาย
ทองใส กองแก้ว สมสอง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 45.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ดินถม
ยกระดับหนา 0.30
เมตรหรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า
180.00 ตรม.
ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

-

-

-

150,000
(งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-149ที่
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โครงการ

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนเมือง
หมู่ที่ 13
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างปรับปรุง
ยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 13
สายที่ 1
จากสามแยกถนน คสล.
เดิม (ม.13 บ้านโนน
เมือง ) ถึง ที่นานายทอง
ใส คานอก (ม.11 บ้าน
โนนยานาง) ขนาดกว้าง
5.00 เมตร 116.00
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 580.00 ตรม
.
สายที่ 2
จากบ้านโนนเมือง ถึง
บ้านโนนยานาง ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
113.00 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

300,000
( งบ อบต.)

300,000
( งบ อบต.)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 2 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง
-

-

-

300,000
( งบ อบต.)

300,000
( งบ อบต.)

-150ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พร้อมวางท่อระบายน้า
คสล. O 0.60 เมตร
1 จุด จานวน 7.00 ท่อน
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โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเสม็ด
หมู่ที่ 15
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)
ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 15
สายที่ 1
จากจากบ้านนายยอด ไกล
สวน ถึงบ้านนายสง่า แสน
โครต ขนาดกว้าง 6.00
เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 420.00 ตรม.

-

-

300,000
( งบ อบต.)

300,000
( งบ อบต.)

-

กองช่าง
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จานวน 1
สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

44

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเพชรบูรพา
หมู่ที่ 16
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านเพชรบูรพา
หมู่ที่ 16
สายที่ 1
จากบ้านนางทองดา หงส์สุด
ถึงบ้านนางบัวไล นาพิมพ์
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 137.00 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 548.00
เมตร
ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน
งานก่อสร้างของท้องถิ่น
แบบ ถนน (ท.1-01)

-

-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-152ที่
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โครงการ

โครงการปรับปรุง
ยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 18
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบัว
ทอง
หมู่ที่ 18
สายที่ 1
จากถนนลาดยางสายโคกเพชร
ตูบช้าง ถึงถนนลาดยางสายบัว
ทอง ,หัวถนน ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 58.00
หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้าคอนกรีต O
0.40 เมตร 2 จุด จานวน
12.00 ท่อนหรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 232.00
ตรม.
สายที่ 2
จากถนนลาดยาง (สามแยก
ประชาคม) ถึงถนน คสล.เดิม
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
74.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ปรับปรุงยก
ระดับถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จานวน 3 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

-

-

140,000
(งบ อบต.)

140,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-

-

160,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-153ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

140,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-

-

-

38,0000
(งบ อบต.)

กองช่าง

ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84.00
ตรม.
สายที่ 4
จากถนนลาดยาง (โคกเพชรตูบช้าง) ถึงถนนลาดยาง(บ้าน
บัวทอง-หัวถนน)
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
58.00 เมตร หนา 0.15
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้า
O 0.40 เมตร 2 จุด จานวน
12 ท่อน
สายที่ 3
จากแยกบ้านนายถนอม ถึง
ถนนสายโคกเพชรตูบช้าง
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
181.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 724.00 ตรม.

-

-154ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ขยายไหล่ทาง
จานวน 1 สาย

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
และได้รับความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและ
สัญจร

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)
46

โครงการขยายไหล่
ทาง
บ้านจังหัน หมู่ที่ 14
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่อานวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนและ
ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน

ขยายไหล่ทาง บ้าน
จังหัน หมู่ที่ 14
สายที่ 1
จากถนนลาดยาง ถึงสี่
แยกบ้านจังหัน ขนาด
กว้างข้างละ 1.00 เมตร
ยาว 115.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 230.00 ตรม.

-

-

ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานงานก่อสร้าง
ของท้องถิ่น แบบ ถนน
(ท.1-01)

-155-

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

ที่

47

โครงการ

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้า คสล.
บ้านพรสาราญ
หมู่ที่ 5
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันปัญหา
น้าท่วมขังและการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
โรคให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพร
สาราญ หมู่ที่ 5
จานวน 3 แห่ง
แห่งที่ 1
จากบ้านนางปณัฐชา สุดศิริ
ถึงหนองอีโซ
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก
0.30 เมตร ยาว 120.00
เมตร
พร้อมบ่พัก 2 บ่อ วางท่อ
ระบายน้าคอนกรีต O 0.30
เมตร จานวน 28 ท่อน
แห่งที่ 2
จากบ้านนายสมเดช ชุบรัมย์
ถึงหนองอีโซ
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาว 320.00 เมตร
(ก่อสร้างทั้งสองข้างถนน)
แห่งที่ 3
จากบ้านนายบัญญัติ สุธา
รัมย์ ถึงลาห้วยขมิ้น ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว
240.00 เมตร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ก่อสร้างราง
สามารถลด
ระบายน้า คสล. ปัญหาน้าท่วม
จานวน 3 แห่ง และป้องกันเชือ้
โรคให้กับ
ประชาชน
-

-

350,000
(งบ อบต.)

-

-

กองช่าง

-

-

-

1,510,000
(งบ อบต.)

-

กองช่าง

-

-

-

-

1,130,000
(งบ อบต.)

กองช่าง

-156ที่

48

49

โครงการ

โครงการก่อสร้างบ่อ
พักรางระบายน้า
พร้อมฝาปิด บ้าน
โคกเพชร หมู่ที่ 2
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันปัญหาน้า
ท่วมขังและการแพร่
ระบาดของเชื้อโรค
ให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ก่อสร้างบ่อพักราง
ระบายน้าพร้อมฝาปิด
จานวน 1 แห่ง
บ้านโคกเพชร หมู่ท2ี่
บ่อพักสาเร็จรูปสาหรับ
ใส่ท่อ ขนาดกว้าง 0.60
เมตร จานวน 8 บ่อ

-

-

120,000
(งบ อบต.)

120,000
(งบ อบต.)

-

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้มีห้องน้าสะอาด ก่อสร้างห้องน้า
ห้องน้าสาธารณะ
ถูกหลักอนามัยไว้
สาธารณะ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) บริการประชาชมถูก จานวน 5 แห่ง
หลัก
ตามแบบแปลน อบต.พร
สาราญ

-

-

1000,000

1000,000

1000,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

บ่อพักราง
ระบายน้าพร้อม
ฝาปิด
จานวน 1 จุด

สามารถลด
ปัญหาน้าท่วม
และป้องกันเชื้อ
โรคให้กับ
ประชาชน

ก่อสร้างห้องน้า
(งบ อบต.) สาธารณะ
จานวน 3 แห่ง

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ดาเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนร่วม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

กองช่าง

-157ที่

50

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการซ่อมแซม
ถนนที่ชารุดภายใน
เขต อบต.พรสาราญ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อซ่อมแซมถนนให้มี
สภาพได้มาตรฐาน
พร้อมใช้งานและ
เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
ขนส่งและสัญจร

ซ่อมแซมถนนภายในเขต 500,000
อบต.พรสาราญ ทั้ง 19 (งบ อบต.)
หมู่บ้าน ตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ซ่อมแซมถนนที่
(งบ อบต.) ชารุด จานวน
19 หมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การขนส่งและมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน

51

โครงการซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลา
กลางคืน

ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะทีม่ ีความ
ชารุดเสียหายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต.พรสาราญ ทั้ง 19
หมู่บ้าน

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ซ่อมแซมโคม
(งบ อบต.) ไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
จานวน 19
หมู่บ้าน

ประชาชนมี
กองช่าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
การสัญศจรไป
มาในยามค่าคืน
มีความ
สะดวกสบายขึ้น

รวม

51 โครงการ

-

-

4,682,000

10,099,000

13,607,000

12,229,000

10,658,000

-

-

กองช่าง

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
-158ที่

1

2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตั้งไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมี
แสงสว่างสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิต
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) และทรัพย์สินในเวลา
กลางคืน

โครงการซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินในเวลา
กลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายในเขต
พื้นที่ อบต.พรสาราญ
จานวน 19 หมู่บ้าน

ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะทีม่ ีความ
ชารุดเสียหายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
อบต.พรสาราญทั้ง 19
หมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

500,000 ติดตั้งไฟฟ้าแสง
(งบ อบต.) สว่างสาธารณะ
จานวน 19
หมู่บ้าน

100,000 ซ่อมแซมโคม
(งบ อบต.) ไฟฟ้าสว่าง
สาธารณะ
จานวน 19
หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ กองช่าง
ทรัพย์สินและการ
สัญจรไปมาในยาม
ค่าคืนมีความสะดวก
สบายยิ่งขึ้น

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและการ
กองช่าง
สัญจรไปมาในยาม
ค่าคืนมีความสะดวก
สบายยิ่งขึ้น

-159ที่

3

รวม

โครงการ

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าในพื้นที่ตาบล
พรสาราญ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ขยายเขตไฟฟ้าในเขต
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
ทั้ง 19 หมู่บ้าน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000 ขยายเขตไฟฟ้า
(งบ อบต.) จานวน 19
หมู่บ้าน

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ
การสัญจรไปมา
ในยามค่าคืนมี
ความสะดวก
สบายยิ่งขึ้น

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองช่าง

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
-160ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการฝึกอบรมการ เพื่อประชาชนได้ทราบ
ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
ถึงเทคนิคการทาปุ๋ย
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)
ชีวภาพ ในการลดต้นทุน
การผลิตและช่วอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

2

โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดาริ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดฝึกอบรมให้กับประชาชน
ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อให้ประชาชนได้
นอกสถานที่ให้กับประชาชน
ดาเนินชีวิตตามแนวพระ
ทัง้ ๑๙ หมู่บ้าน จานวนไม่
ราชดารพระบาทสมเด็จ
น้อยกว่า ๑๐๐ คน
พระเจ้าอยูห่ ัวตลอดจน
ตามโครงการ
เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่ม
อบต.พรสาราญ
รายได้ให้กับประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ฝึกอบรมการ
ทาปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ
จานวนไม่น้อย
กว่า 100 คน

ประชาชนได้รู้จัก
การทาปุ๋ยชีวภาพ
อย่างถูกวิธี ช่วยลด
ต้น
ทุนการผลิตในการ
ซื้อปุ๋ยเคมี และยังมี
ส่วนในการช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม

สานักงาน
ปลัด อบต.

ประชาชนได้ดาเนิน
ศึกษาดูงาน
ชีวิตตามแนว
นอกสถานที่ ปรัชญาเศรษฐกิ
ทั้ง ๑๙
พอเพียง เศรษฐกิจ
หมู่บ้าน
คน สังคม และ
จานวนไม่น้อย สิ่งแวดล้อม อยู่ใน
กว่า ๑๐๐ คน สภาวะทีส่ ามารถ
ดารงชีวิตได้

สานักงาน
ปลัด อบต.
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3

โครงการ

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร

วัตถุประสงค์

รวม

โครงการสนับสนุน
กลุ่มเกษตรผูผ้ ลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
ชุมชน
(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

4 โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อบารุง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
รายได้ของประชาชน

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน จานวนไม่น้อย
กว่า 1๐๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

เพื่อบารุง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
รายได้ของประชาชน

จัดซื้อเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ที่จาเป็น ให้กับ
กลุ่มเกษตร จานวนไม่
น้อยกว่า ๑ กลุ่ม

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

-

380,000

380,000

380,000

380,000

380,000

(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

4

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อบรมให้ความ
รู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มผลผลิต
ทางการ
เกษตรจานวน
ไม่น้อยกว่า
200 คน

ประชาชนมี
ความรู้ ประสบ
การณ์ ในการ
ประกอบอาชีพ
และพัฒนาราย
ได้ของตนเอง
และครอบครัว
กลุ่มอาชีพ

สานักงาน
ปลัด อบต.

สนับสนุนกลุ่ม
เกษตรผู้ผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพชุมชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 1 กลุ่ม

ประชาชนมี
เครื่องมือ
เครื่องจักร
ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
และลดทุนการ
ผลิต

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการส่งเสริม เพื่อให้กลุ่มผลิตสินค้า
สนับสนุนสินค้า OTOP มีศักยภาพในการ
OTOP
ประกอบอาชีพ

2 โครงการจัดตั้ง
ศูนย์จาหน่าย
สินค้า
OTOP

3 โครงการจัด
กิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนา
หมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนมีสถาน
ที่ในการจาหน่ายสินค้า
OTOP แลยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
เพื่อส่งเสริมส่งเสริม
ความรัก ความสามัคคี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด อบต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้กลุ่มผลิตสินค้า OTOP
ประจาตาบล/หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า
๑ กลุ่ม
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ส่งเสริม
สนับสนุน
สินค้า
OTOP
ไม่น้อยกว่า
1 กลุ่ม

กลุ่มผลิตสินค้า OTOP
มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้

จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้า
จานวน ๑ แห่ง
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดตั้งศูนย์
จาหน่าย
สินค้า
OTOP

ประชาชนผู้ผลิตสินค้า สานักงาน
OTOP มีรายได้จากการ ปลัด อบต.
จาหน่ายสินค้าชุมชนมี
ความเข้มแข็งยั่งยืน

จัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ

เป็นการแสดง
ออกถึงความรัก
ความผูกผันและ
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ

OTOP

จัดกิจกรรมให้กับผูส้ ูงอายุ ในเขต
พื้นที่ตาบลพรสาราญ ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน
จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ คน ตามโครงการ อบต.
พรสาราญ

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

สานักงาน
ปลัด อบต.
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โครงการ

วัตถุประสงค์

4 โครงการฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพ

เพื่อบารุง และส่งเสริม
การประกอบอาชีพของ
ประชาชน

5 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้
แก่ประชาชน
(การทายาหม่อง
สมุนไพร)

เพื่อบารุง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
รายได้ของประชาชน
ในด้านการประกอบ
อาชีพต่างๆ

6 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมกลุม่ วิสาหกิจ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อพัฒนาอาชีพการ
รวมกลุม่ ของประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ฝึกอบรมอาชีพให้กับ
ประชาชนในเขต อบต.
พรสาราญ ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน จานวนไม่น้อย
กว่า ๕๐คน ตาโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ประชาชน
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

-

-

50,000
(งบ อบต.)

-

-

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนจานวน ๑๙ กลุม่

400,000
(งบ อบต.)

400,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพ
จานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน

ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชนไม่
น้อยกว่า
30 คน
400,000
(งบ อบต.)

สนับสนุน
ส่งเสริมกลุม่
วิสาหกิจ
จานวน 19
กลุ่ม

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีความรู้ สานักงาน
ปลัด อบต.
ประสบการณ์
ในการประกอบ
อาชีพ แลพัฒนา
รายได้ของตนเอง
และครอบครัว
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ต่างๆ และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ประชาชนและ
กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักงาน
ปลัด อบต.
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7

โครงการ

โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชน
(การทายากันยุง
สมุนไพร)

วัตถุประสงค์

เพื่อบารุง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
รายได้ของประชาชน
ในด้านการประกอบ
อาชีพต่างๆ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ประชาชน
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

8
โครงการส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชน
(การทาตะกร้า
พลาสติก)
รวม

8 โครงการ

เพื่อบารุง ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน และพัฒนา
รายได้ของประชาชน
ในด้านการประกอบ
อาชีพต่างๆ
-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ต่างๆ และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดขี ึ้น

สานักงาน
ปลัด อบต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

30,000
(งบ อบต.)

-

ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชนไม่
น้อยกว่า
๕0 คน

-

-

-

-

30,000
(งบ อบต.)

ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชนไม่
น้อยกว่า
๕0 คน

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้ประชาชน
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,180,000

1,180,000

1,610,000

1,590,000

1,590,000

-

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ต่างๆ และมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาและสันทนาการ
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โครงการ

1 โครงการสร้างจิต
สานึกด้านจริยธรรม
และคุณธรรม
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

2 โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ให้เป็นพลเมืองที่ดี

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาและ
สร้างความรัก ความ
สามัคคีให้กับประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อบรมด้านจริยธรรม
คุณธรรมให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ตาบลพรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
๕๐ คน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ
จัดกิจกรรมประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาให้กับ
ประชาชนในเขตพื้น
ที่ตาบลพรสาราญ
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วดั
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

สร้างจิตสานึก
ด้านจริยธรรม
และคุณธรรม
ให้กับเด็ก
เยาวชน
และประชาชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

งานประเพณี
แห่เทียน
เข้าพรรษา
ทั้ง 19
หมู่บ้าน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน
กอง
และประชาชนมี การศึกษาฯ
คุณธรรม และ
จริยธรรม เป็น
คนดีของสังคม

ประชาชน ใน
ท้องถิ่นได้รักษา
สืบทอดอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น
ประชาชนมี
ความรัก สามัคคี

กอง
การศึกษาฯ
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

3 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนได้ทา
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
ในประเพณี สงกรานต์
ก่อให้เกิดความสามัคคี
และเพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์ ให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลพรสาราญทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

จัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่น

จัดกิจกรรมประเพณีบุญ
บั้งไฟให้กับประชาชน
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
จานวน ๑,๐๐๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดงาน
ประเพณีบุญ
บั้งไฟ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รักษา
สืบทอดอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
สงกรานต์

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รักษา
สืบทอดอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี
บุญบั้งไฟ

กอง
การศึกษาฯ
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5 โครงการปฏิบัติธรรม
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
แก่ประชาชน

6 โครงการร้อยดวงใจ
สามัคคีทาความดี
ถวายพ่อ
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่อณรงค์ให้ประชาชน
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต. พรสาราญ

7 โครงการวิถีพุทธ
วิถีไทยงานบุญ
ปลอดเหล้า
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

ได้กระทาความดี เพื่อ
สนองพระมหากรุณา
ธิคุณขอพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวที่มีต่อ
พสกนิกรชาวไทยเพื่อให้
ประชาชนได้ปฏิบัตติ น
เป็นคนดีตามวิถีพุทธ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรม
ให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ
จัดกิจกรรมทาความดี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต. พรสาราญ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
พรสาราญ ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน จานวนไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ คน
ตามโครงการ
อบต. พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรม
ให้กับ
ประชาชน

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
ทาความดี
ถวายพ่อ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
รณรงค์งาน
บุญปลอด
เหล้า

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม
และเป็นคนดีของ
สังคม เป็นการรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น

กอง
การศึกษาฯ

ประชาชน และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงความ
จงรักภักดี
การทาความดี และ
น้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ
ประชาชนได้ปฎิบัตติ น
เป็นคนดีตามวิธีพุทธ

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

8

โครงการจัดงานรัฐพิธี เพื่อให้ประชาชนได้
และวันสาคัญของชาติ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และให้
ความสาคัญของ
เอกลักษณ์ของชาติไทย

จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับงานรัฐพิธีและวัน
สาคัญของชาติ ไม่น้อย
กว่า ๑ กิจกรรม ตาม
โครงการ
อบต.พรสาราญ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดงานรัฐพิธี
และวันสาคัญ
ของชาติ ไม่
น้อยกว่า 1
กิจกรรม

ได้แสดงออกถึง
กอง
ความจงรักภักดี การศึกษาฯ
ต่อชาติสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และได้แสดง
ถึงความเป็น
เอกลักษณ์
ของชาติไทย

9

โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรีไทย ให้กับ
เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่
ตาบลพรสาราญ
ไม่น้อยกว่า ๒๐ คน
และจัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทย ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์ดนตรี
ไทยให้กับเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน

เด็ก เยาวชน
กอง
และประชาชน การศึกษาฯ
ได้รับการปลูกฝั่ง
จิตสานึกความ
เป็นไทย
ตระหนักถึง
ความเป็นชาติ
ไทย และได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

เพื่อปลูกฝั่งจิตสานึก
ความเป็นไทยให้กับเด็ก
เยาวชน และประชา
ชนทั่วไปตระหนักถึง
ความเป็นชาติไทย
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

10

โครงการธนาคาร
ความดี

เพื่อสร้างจิตสานึกและ
ปลูกจิตสานึกให้เด็ก
เยาวชนไทย เป็นคนดี
ทาความดี ทดแทน
บุญคุณแผ่นดิน

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
ทาความดีให้
กับเด็กและ
เยาวชน
ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เด็ก เยาวชนเป็น
คนดี ชุมชนสังคม
มีความเข้มแข็ง

11

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง สร้างความ
รักความสามัคคี
ของประชาชน

จัดกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทงให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลพรสาราญ
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน ตาม
โครงการการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง ทั้ง
19 หมู่บ้าน

ประชาชน ท้องถิ่น
กอง
ได้รักษาสืบทอด
อนุรักษ์วัฒนธรรม การศึกษาฯ
อันดีงามของ
ท้องถิ่น

12

โครงการจัดทาฐาน
ข้อมูล ด้านศาสนา
ศิลปะ จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

เพื่อให้มีฐานข้อมูล
ด้านศาสนาศิลปะ
จารีต ประเพณีภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

มีฐานข้อมูล ด้าน
ศาสนา ศิลปะ
จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น

มีฐานข้อมูล ด้าน
กอง
ศาสนา ศิลปะ
การศึกษาฯ
จารีต ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอัน
ดีของท้องถิ่น

จัดทาฐานข้อมูล ด้าน
ศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
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โครงการเข้าร่วมการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
แข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนได้ใช้เวลา
ฟุตบอลมวลชนคัพ ว่างให้เกิดประโยชน์
มีสุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
ฟุตบอลคัพ ในเขตพื้น
ที่อาเภอคูเมือง
จานวน ๑ ทีม

14

โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เด็กและเยาวชน
และประชาชนได้ใช้
ตาบลพรสาราญ
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีสุขภาพที่
แข็งแรง สมบูรณ์

จัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆให้กับเด็ก
และเยาวชนในตาบล
พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เยาวชน และ
กอง
ประชาชนได้ใช้ การศึกษาฯ
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มี
สุขภาพที่แข็ง
แรงสมบูรณ์และ
ห่างไกลจากยา
เสพติด
จัดการแข่งขัน
กอง
การศึ
กษาฯ
กีฬาประเภท เด็ก และ
ต่างๆให้กับ
เยาวชนได้ใช้
เด็กแลเยาวชน เวลาว่างให้เกิด
ในตาบลพร
ประโยชน์ มี
สาราญ
สุขภาพที่
การแข่งขัน
ฟุตบอล
มวลชนคัพ

แข็งแรง
สมบูรณ์
รวม

14 โครงการ

-

-

1,070,000

1,070,000

1,070,000

1,070,000

1,070,000

-

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมี
คุณธรรม จริยธรรม
และเป็นคนดีของ
สังคม

สานักงาน
ปลัด อบต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

อบรมด้านจริยธรรม คุณธรรม
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ตาบลพร
สาราญ จานวนไม่น้อยกว่า
๕๐ คน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดอบรมด้าน
คุณธรรมนา
ความรูส้ ู่การ
พัฒนาสังคม
จานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้และเสริมสร้างภูมิ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระดับ
ปัญญาให้กับประชาชน ตาบลจานวน ๑ ศูนย์
และท้องถิ่น
ตามโครงการ อบต.พรสาราญ

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

จัดตั้งศูนย์การ ประชาชนได้รับการ สานักงาน
เรียนรูร้ ะดับ พัฒนาและ
ปลัด อบต.
ตาบลจานวน เสริมสร้างภูมปิ ญ
ั ญา
1 ศูนย์

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมให้
กับสตรีและ
ครอบครัว

1 โครงการอบรมด้าน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน
คุณธรรมนาความรูส้ ู่ และประชาชนให้มี
การพัฒนาสังคม
คุณธรรม
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

2 โครงการจัดตั้งศูนย์
การเรียนรู้ระดับ
ตาบล
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการพัฒนาสตรี เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และครอบครัว
ศักยภาพของสตรี
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน) การเสริมสร้างความ
เข้ม แข็งของสถาบัน
ครอบครัว

สตรี และสมาชิกครอบครัวใน
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
จานวนไม่กว่า
๕๐ ครอบครัว

สตรี และสมาชิกใน
ครอบครัว มี
คุณธรรมจริยธรรม
รู้จักหน้าที่ความรับ
ผิดชอบมีเศรษฐกิจ
พอเพียง

สานักงาน
ปลัด อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

4

โครงการสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
สามัคคีระหว่างกัน
ของเด็กและเยาวชน

ตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 50 คน

เด็กและเยาวชน สานักงาน
มีความสามัคคี ปลัด อบต.
ในการทางาน
สังคมชุมชน
มีความเข้มแข็ง

5

โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผูด้ ้อยโอกาส

เพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจให้กับผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาส
ในพื้นที่ อบต.พรสาราญ
ทั้ง 19 หมู่บ้าน

ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทั้ง 19 หมู่บ้าน
ตามโครงการ อบต.
พรสาราญ

-

-

57,000
(งบ อบต.)

57,000
(งบ อบต.)

57,000
(งบ อบต.)

ออกเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส
ทั้ง 19
หมู่บ้าน

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สานักงาน
แลผู้ด้อยโอกาส ปลัด อบต.
ทั้ง 19 หมู่บ้าน
ได้รับขวัญและ
กาลังใจ

6

โครงการส่งเสริม
เพื่อสนับสนุนให้คน
คนพิการและผูส้ ูงอายุใน
คุณภาพชีวิตผู้พิการ พิการและผู้สูงอายุให้
พื้นทีต่ าบลพรสาราญ
และผูส้ ูงอายุ
ได้รับการดูแลอย่าง
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
เหมาะสมกับสภาพความ
เป็นอยู่ที่ดี

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

คนพิการและ
ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ตาบลพร
สาราญ ทั้ง
๑๙ หมู่บ้าน

ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ
จากภาครัฐ
และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

770,000

770,000

827,000

370,000

370,000

-

รวม

6 โครงการ

-

-

-

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1 โครงการอาหารเสริม
(นม) สาหรับโรงเรียน
ในสังกัด (สพฐ.)

เพื่อให้บุตรหลานของ
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาร่างกายให้มี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) จานวน ๖ โรง
ในเขตพื้นที่
ตาบลพรสาราญ

150,000

1,320,000

1,320,000

1,320,000

1,320,000

2 โครงการอาหารเสริม
(นม) สาหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้บุตรหลานของ
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาร่างกายให้มี
สุขภาพพลานามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)
ให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๙ ศูนย์

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

อาหารเสริม
(นม)สาหรับ
โรงเรียนใน
สังกัด (สพฐ.)
จานวน 6 โรง

บุตรหลานของประชาชน
ในพื้นที่เป็นักเรียนใน
สังกัด สพฐ. ได้รับ
สารอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทาง
โภชนาการมีสุขภาพที่
แข็งแรงแลได้รับการ
พัฒนาทางด้านสติปญ
ั ญา

กอง
การศึกษาฯ

อาหารเสริม
(นม)สาหรับ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง
9 ศูนย์

บุตรหลานของประชาชน
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.ได้รับสารอาหาร
มีสุขภาพแข็งแรง

กอง
การศึกษาฯ
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โครงการ

โครงการจัดหา
ครุภณ
ั ฑ์ สาหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาครุภณ
ั ฑ์
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.พรสาราญ ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการทางาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดหาครุภณ
ั ฑ์ต่างๆ
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของ
อบต.พรสาราญ
จานวน ๙ ศูนย์

4
โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผูด้ ูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย อัน
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน

ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาของ อบต.
พรสาราญ ทั้ง ๙ ศูนย์
จานวนไม่น้อยกว่า
๒๐ คน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
ครุภณ
ั ฑ์
สาหรับศูนย์ เล็กมีเครื่องมือ
พัฒนาเด็กเล็ก เครื่องใช้ตลอด
ทั้ง 9 ศูนย์
จนพัฒนาทาง
การศึกษา

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

เพิ่มศักยภาพ
ผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ทั้ง 9 ศูนย์
จานวนไม่น้อย
กว่า 20 คน

กอง
ผู้ดูแลเด็กและ การศึกษาฯ
บุคลากรทาง
การศึกษาได้
รับการพัฒนา
ทางด้านความรู้
ทางวิชาการและ
ประสบการณ์ใน
การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทักษะ
ให้แก่เด็กให้มี
ความเจริญทาง
ด้านอารมณ์
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โครงการ

โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กได้รับการ
พัฒนาทางด้านร่างกาย
อารมณ์ และสติปญ
ั ญา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เด็กในเขต อบต.พร
สาราญ ทั้ง ๑๙ หมู่บา้ น
จานวน ๗๐๐ คน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

7

โครงการ
ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อต่อเติม ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ให้มีความ
ทันสมัยและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเด็กเล็ก

ต่อเติม ปรับปรุง
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง ๙ ศูนย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรมวัน เด็กได้รับการพัฒนา
กอง
เด็กแห่งชาติ ทางด้านร่างกาย
การศึกษาฯ
ทั้ง 19
อารมณ์ สติปญ
ั ญา
หมู่บ้าน
และมีกิจกรรม
ได้แสดงออก

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

ซ่อมแซมศูนย์ ศูนย์พัฒนาเด็กได้รับ
กอง
พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนา
การศึกษาฯ
ทั้ง 9 ศูนย์
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ / กองช่าง
มีความทันสมัย การ
พัฒนาเด็กเล็กมีประ
สิทธิ
มากยิ่งขึ้น

-

-

4500,000

4500,000

4500,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

ตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ

เพื่อก่อสร้าง ศูนย์พัฒนา ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เด็กเล็กให้มีควาทันสมัย เล็ก ทั้ง ๙ ศูนย์
และเพื่อเพิ่ประสิทธิภาพ
ตามแบบแปลน
ในการพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.พรสาราญ

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

2561
(บาท)

ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ
6

ตัวชี้วัด
(KPI)

ศูนย์พัฒนาเด็กได้รับ
ก่อสร้าง
การพัฒนาให้มี
พัฒนาเด็กเล็ก
กอง
ความทันสมัย
ทั้ง 1 ศูนย์
การศึกษาฯ
การพัฒนาเด็กเล็กมี /กองช่าง
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

8

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทางการศึกษา
ให้กับเด็กเล็ก และผู้ดูแล
เด็ก

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ให้กับ ศพด.
ทั้ง ๙ ศูนย์

9

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต.พรสาราญ

เพื่อปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.
พรสาราญ ให้มีความ
สะอาด สวยงามน่าอยู่

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต.พรสาราญ
ทั้ง ๙ ศูนย์

10

โครงการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต.พรสาราญ

เพื่อก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
อบต.พรสาราญ ให้มี
ความทันสมัยและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ในสังกัด อบต.
พรสาราญ
จานวน ๒ ศูนย์
ตามแบบแปลน
อบต.พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,200,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา
ทั้ง 9 ศูนย์

เด็กเล็ก และ
ผู้ดูแลเด็กได้รบั
การส่งเสริม
เพิ่มศักยภาพ
ด้านการศึกษา
ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า

กอง
การศึกษาฯ

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 9 ศูนย์

สภาพแวดล้อม
กอง
รอบศูนย์พัฒนา การศึกษาฯ
เด็กเล็ก มีความ /กองช่าง
สะอาด สวยงาม
น่าอยู่

ก่อสร้างรั้ว
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กมีความ
กอง
ปลอดภัย และมี
การศึ
กษาฯ
ความทันสมัย
มีประสิทธิภาพ /กองช่าง
ในเรียนรู้
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

11

โครงการติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้า

เพื่อติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
อบต.พรสาราญ

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.พร
สาราญ
จานวน 3 ศูนย์

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ติดตั้งมิเตอร์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
ไฟฟ้าศูนย์
เล็กมีไฟฟ้าใช้
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด อบต.
พรสาราญ

กอง
การศึกษาฯ

12

โครงการส่งเสริมการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้เด็กใน
ระบบและนอกระบบ

เพื่อส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียน

จัดกิจกรรมร่วมกับ
โรงเรียนในพื้นที่ตาม
อานาจหน้าที่และความ
เหมาะสม

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

เด็กนักเรียน
โรงเรียนใน
พื้นที่ และ
เด็กนอกระบบ

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนและ
เด็กนอกระบบ
ได้ร่วมกิจกรรม
ตามความ
เหมาะสม

กอง
การศึกษาฯ

โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันเด็กจมน้า

เพื่อมีความรู้และทักษะ
ในการป้องกันเฝ้าระวัง
เด็กจมน้า

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและเด็ก
นักเรียนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

-

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

มีความรูเ้ รื่อง
การป้องกัน
การจมน้าของ
เด็กต่ากว่า
15 ปี จานวน
ไม่น้อยกว่า
200 คน

เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัยจาก
การจมน้า

กอง
การศึกษาฯ

13
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14

15

โครงการ

โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการจัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์การเรียน
การสอน

วัตถุประสงค์

เพื่อป้องกันเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมให้ความรู้
ป้องกันและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้กับผู้ปกครอง

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี นักเรียนในศูนย์พัฒนา
วัสดุและสื่ออุปกรณ์การ เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์
เรียนอย่างพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

65,000
(งบ อบต.)

459,000
(งบ อบต.)

459,000
(งบ อบต.)

459,000
(งบ อบต.)

459,000
(งบ อบต.)

459,000
(งบ อบต.)

16

โครงการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ สาหรับช่วย
สอนอย่างเพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 9 ศูนย์

90,000
(งบ อบต.)

90,000
(งบ อบต.)

90,000
(งบ อบต.)

90,000
(งบ อบต.)

90,000
(งบ อบต.)

17

โครงการประเมิน
ภายใน(ประเมิน
ตนเอง)ประเมิน
ภายนอก(สมศ)

เพื่อให้ ศพด.ในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการประเมินภายใน ทัง้ 9 ศูนย์
(ประเมินตนเอง)
ประเมินภายนอก(สมศ)
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา

18,000
(งบ อบต.)

18,000
(งบ อบต.)

18,000
(งบ อบต.)

18,000
(งบ อบต.)

18,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

มีความรู้ป้อง ไม่เกิดโรคติดต่อใน
กันโรคติดต่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
จัดซื้อวัสดุ
และอุปกรณ์
การเรียนการ
สอน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

นักเรียนมีวสั ดุ
และอุปกรณ์การเรียน
กอง
การสอนอย่างเพียงพอ การศึกษาฯ

เพื่อให้มีครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุสาหรับช่วย
จัดซื้อครุภัณฑ์ สอนอย่างเพียงพอ
กอง
ไฟฟ้าและวิทยุ
การศึกษาฯ

ศพด.ในสังกัด
ผ่านการประเมิน
ภายใน(ประเมิน
ตนเอง)ประเมิน
ภายนอก(สมศ)
เป็นแนวทางใน
การพัฒนา
การศึกษา

ศพด.ในสังกัดได้รับ
การประเมินภายใน
(ประเมินตนเอง)
ประเมินภายนอก
(สมศ)เป็นแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษา

กอง
การศึกษาฯ
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18

โครงการ

โครงการจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

เพื่อให้มีวัสดุการศึกษา
สนับสนุนการเรียนการ
สอนตามแผนจัดการ
ประสบการณ์

เด็กนักเรียนทั้ง 9 ศูนย์

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุการ
ศึกษาใช้อย่าง
เพียงพอ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีวสั ดุ
การศึกษา
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ตามแผนจัด
ประสบการณ์

โครงการจัดซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 9 ศูนย์

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุงานบ้าน
งานครัวใช้

เพื่อสนับสนุน
กอง
การเรียนการ
การศึกษาฯ
สอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 9 ศูนย์

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

โครงการจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน

เพื่อให้มีวัสดุสานักงาน
ส่งเสริมและสนับสนุน
การเรียนการสอนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 9 ศูนย์

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีวัสดุ
สานักงานใช้
อย่างเพียงพอ

เพื่อสนับสนุน
กอง
การเรียนการ
การศึกษาฯ
สอนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

19
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ
/กองช่าง

21

โครงการก่อสร้าง
อาคาเอนกประสงค์

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของนักเรียนในศูนย์
1 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เล็กวัดพรหมพิราม)
อบต.พรสาราญ

700,000
(งบ อบต.)

700,000
(งบ อบต.)

700,000
(งบ อบต.)

700,000
(งบ อบต.)

700,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุ
สานัก
งานใช้อย่าง
เพียงพอสร้าง
อาคารเอนก
ประสงค์
จานวน 1 หลัง

มีอาคารเอนก
ประสงค์ไว้
สาหรับจัด
กิจกรรมของ
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

22

โครงการสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา

เพื่อพัฒนาการสมบูรณ์ สนามเด็กเล่นสร้าง
ตามวัยให้เด็กเล็กในศูนย์ ปัญญา จานวน 1 แห่ง
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พร
สาราญ ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปญ
ั ญา
ผ่านการเล่นสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา

-

-

200000
(งบ อบต.)

200000
(งบ อบต.)

200000
(งบ อบต.)

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา จานวน 1
แห่ง

มีสนามเด็กเล่น กอง
สร้างปัญญา
การศึกษา ฯ
สาหรับจัด
/กองช่าง
กิจกรรม
เสริมสร้าง
พัฒนาการให้แก่
เด็กเล็กเล็ก
อบต.พรสาราญ

รวม

22 โครงการ

5,317,000

5,907,000

10,607,000

10,607,000

10,607,000

-

-

-

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
-181ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อกาจัด ควบคุมเพื่อ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงลาย ให้กบั
ประชาชน ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน และลดอัตรา
ป่วยและตายของผู้ป่วย
ไข้เลือดออกให้น้อยลง

ฉีดพ่นสารเคมี และ
ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์
ของยุงในเขต
อบต.พรสาราญ ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
ทั้ง 19
หมู่บ้าน

สามารถกาจัดควบคุม
หรือทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงให้กับ
ประชาชน
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน และ
ควบคุมอัตราป่วยโรค
ไข้เลือดออก

สานักงาน
ปลัด อบต.

2 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนในเขต
อบต.เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าและเพื่อให้
สุนัขและแมวทุกตัว
ในเขต อบต.ได้รับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสุนัขและ
แมวในเขต อบต.
พรสาราญ ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ควบคุมและ สามารถป้องกัน และ
ป้องกันโรคพิษ ควบคุมการ
สุนัขบ้า ทั้ง
19 หมู่บ้าน แพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้าให้กับ
ประชาชน

สานักงาน
ปลัด อบต.
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3

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.)

เพื่อพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) ให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุขทักษะด้าน
วิชาการสาธารณสุข

4

โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพการควบคุม บุคลากร อสม.และผู้นา
โรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน หมู่บ้านให้มีความพร้อม
ในการดูแล เฝ้าระวัง
และควบคุมโรคในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

จัดอบรม และศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน อสม.
จานวนไม่น้อยกว่า
๗๐ คน ตามโครงการ
อบต. พรสาราญ

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน
จานวนไม่น้อย
กว่า 70 คน

อาสาสมัคร
สานักงาน
สาธารณสุขประจา ปลัด อบต.
หมู่บ้าน
(อสม.) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
และสามารถแก้ไข
ปัญหาในชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดอบรมให้ความรู้ และ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
จานวนไม่น้อยกว่า
๒๐๐ คน ตามโครงการ
อบต. พรสาราญ

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ศักยภาพการ
ควบคุมโรค
เข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน
จานวนไม่น้อย
กว่า 200 คน

บุคลากร อสม.และ สานักงาน
ปลัด อบต.
ผู้นาหมู่บ้านมี
ศักยภาพความ
พร้อมในการดูแลเฝ้า
ระวัง และควบคุม
โรคให้กับประชาชน
ในชุมชน
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด อบต.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

มีความรู้ เรื่อง
ทักษะ ตื่นตัว
ในการป้องกัน
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

อสม.และ
ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกัน
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

5

โครงการอบรมให้
ความรู้ควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

เพื่อมีความรู้ เรื่องทักษะ
ตื่นตัว ในการป้องกัน
การควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

จัดอบรมให้ความรู้กับ
อสม.และประชาชนใน
พื้นที่ อบต.พรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
60 คน

6

โครงการวัยรุ่นไทย
ห่างไกลการตั้งครรภ์
“Stop teen mom”

เพื่อมีความรู้ เรื่องทักษะ
ตื่นตัว ในการป้องกัน
การห่างไกลการตั้งครรภ์
“Stop teen mom”

จัดอบรมให้ความรู้กับ
เด็ก และเยาวชนในพื้นที่
อบต.พรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
178 คน

-

35,700
(งบ อบต.)

35,700
(งบ อบต.)

35,700
(งบ อบต.)

35,700
(งบ อบต.)

มีความรู้ เรื่อง
ทักษะ ตื่นตัว
ในการป้องกัน
การห่างไกล
การตั้งครรภ์
“Stop teen
Mom”

เด็ก และ
สานักงาน
เยาวชนมีความรู้ ปลัด อบต.
เรื่องการป้องกัน
การห่างไกลการ
ตั้งครรภ์
“Stop teen
Mom”

7

โครงการนักเรียนไทย
พิชิตพุง พิชิตอ้วน

เพื่อให้ความรู้กับเด็ก
และเยาวชนในเขตพื้นที่
อบต.พรสาราญในเรื่อง
พิชิตพุง พิชิตอ้วน

จัดอบรมให้ความรู้กับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่
อบต.พรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
60 คน

-

35,000
(งบ อบต.)

35,000
(งบ อบต.)

35,000
(งบ อบต.)

35,000
(งบ อบต.)

มีความรูเ้ รื่อง
พิชิตพุง
พิชิตอ้วน

เด็กและเยาวชน สานักงาน
มีความรูเ้ รื่อง
ปลัด อบต.
พิชิตพุง
พิชิตอ้วน
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เพื่อพัฒนาบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแก่
คณะกรรมการและ
คณะทางาน จานวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน

-

91,000
(งบ อบต.)

91,000
(งบ อบต.)

91,000
(งบ อบต.)

91,000
(งบ อบต.)

มีความรูเ้ รื่องการ
บริหารจัด
การกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

รายงานกิจ
สานักงาน
กรรมการบริหาร ปลัด อบต.
จัดการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

8

โครงการบริหาร
จัดการกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ

9

โครงการส่งเสริมสุข
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาพจิตของประชาชน การดูแลสุขภาพจิตแก่
กลุ่มผูส้ ูงอายุ
ผู้สูงอายุ ผู้ทมี่ ีภาวะเสี่ยง
และผูป้ ่วยเรื้อรัง

จัดอบรมให้ความรู้การ
ดูแลสุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ทมี่ ีภาวะเสี่ยง
และผูป้ ่วยเรื้อรัง จานวน
ไม่น้อยกว่า 60 คน

-

37,000
(งบ อบต.)

37,000
(งบ อบต.)

37,000
(งบ อบต.)

37,000
(งบ อบต.)

มีความรูเ้ กี่ยว
กับการดูแล
สุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ทมี่ ีภาวะ
เสี่ยง
และผูป้ ่วยเรื้อรัง

มีความรูเ้ กี่ยวกับ สานักงาน
การดูแล
ปลัด อบต.
สุขภาพจิตแก่
ผู้สูงอายุ ผู้ทมี่ ี
ภาวะเสี่ยง
และผูป้ ่วยเรื้อรัง

10

โครงการจ้างเหมาพ่น
หมอกควันกาจัดยุง
ลายป้องกันโรคไข้
เลือดออก

จ้างเหมาชุมชนพ่น
หมอกควันกาจัดยุงลาย
ทาลายแหล่งเพาะพันธ์
เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก

-

95,000
(งบ อบต.)

95,000
(งบ อบต.)

95,000
(งบ อบต.)

95,000
(งบ อบต.)

จ้างเหมาชุมชนพ่น
หมอกควันกาจัด
ยุงลาย
ทาลายแหล่งเพาะ
พันธ์เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคไข้
เลือดออก

เด็ก เยาวชน
สานักงาน
และประชาชน ปลัด อบต.
ปลอดภัยจาก
โรคไข้เลือดออก

เพื่อจ้างเหมาชุมชนพ่น
หมอกควันกาจัดยุงลาย
ทาลายแหล่งเพาะพันธ์
เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด
ออก
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โครงการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรค
ติดต่อ
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เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
โรคติดต่อกับเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพื้นที่ อบต.พรสาราญ

-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ
ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
อบต.พรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
50 คน
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

900,000

1276,700

876,700

876,700

876,700

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยว
กับการเฝ้า
ระวังและ
ควบคุม
โรคติดต่อ
-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

พื้นที่ อบต.พร
สาราญ ไม่เกิด
โรคติดต่อ
กับเด็ก เยาวชน
และประชาชน

สานักงาน
ปลัด อบต.

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1

โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อจัดสวัสดิการ
และ
ผู้สูงอายุ
สงเคราะห์ผสู้ ูงอายุ
ให้มีรายได้ในการยัง
ชีพและได้รับสิทธิ
การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ

จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่
ผู้สูงอายุที่ยากจน
ถูกทอดทิ้งและไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
โดยผ่านการพิจารณาเลือก
ของประชาคมท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่า
1,442 ราย

2

โครงการเบี้ยยังชีพ เพื่อจัดสวัสดิการ
คนพิการ
และ
สงเคราะห์คนพิการ
ให้มีรายได้ในการยัง
ชีพและได้รับสิทธิ
การช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ

จ่ายเป็นเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้
พิการที่จดทะเบียนตาม
กฏหมายสมรรถภาพคนพิการ
และมีความพิการไม่สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
และเป็นผู้มีฐานะยากจน โดย
ผ่านการพิจารณาเลือกของ
ประชาคมท้องถิ่น
จานวนไม่น้อยกว่า
590 ราย

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5,000,000
(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

5,700,000

5,700,000

5,700,000

5,700,000

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

600,000
(งบ อบต.,งบ
รัฐบาล)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้สูงอายุ
จานวนไม่น้อย
กว่า 1,442
ราย

ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์
และได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ

สานักงาน
ปลัด อบต.

คนพิการ
จานวนไม่น้อย
กว่า 590
ราย

ผู้พิการได้รับการ สานักงาน
สงเคราะห์และ ปลัด อบต.
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ

-187ที่

3

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอสด์
(แผนพัฒนา
หมู่บ้าน)

เพื่อจัดสวัสดิการ และ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ให้
มีรายได้ในการยังชีพ
และได้รับสิทธิการ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ

จ่ายเป็นค่าครองชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่
แพทย์ได้รับรองและได้
วินิจฉัยแล้ว และมีความ
เป็นอยู่ที่ยากจน หรือถูก
ทอดทิ้งขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถ
ประกอบอาชีพตนเองได้
จานวนไม่น้อยกว่า 10
ราย

80,000
(งบ อบต.
,งบรัฐบาล)

80,000
(งบ อบต.
,งบรัฐบาล)

80,000
(งบ อบต.
,งบรัฐบาล)

80,000
(งบ อบต.
,งบรัฐบาล)

80,000 ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ สานักงาน
(งบ อบต.,งบ จานวนไม่น้อย การสงเคราะห์ ปลัด อบต.
รัฐบาล)
กว่า 10 ราย และได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรัฐ

3 โครงการ

-

-

5,680,000

17,780,000

17,780,000

17,780,000

17,780,000

-

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานการเกษตร
-188ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปลูก
หญ้าแฝก

เพื่อสนองพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัว ในการนา
หญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์
ดินและน้า

ปลูกหญ้าแฝกในเขต
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
ที่มีปัญหาการชะล้าง
พังทลายของหน้าดิน
จานวน ๒,๐๐๐ กล้า
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

2 โครงการท้องถิ่นไทย
รวมใจภักษ์
รักษ์พื้นที่สีเขียว

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดย
การปลูกต้นไม้ ปรับปรุง
ที่สาธารณะ เพื่อแก้
ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
และร่วมถวายเป็นราช
สักการะในวโรกาส
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเฉลิมพระ
ชนมพรรษา

ปลูกป่าในพื้นที่
สาธารณะ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ต้น
และปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะในเขตพื้นที่
ตาบลพรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ปลูกหญ้าแฝก ท้องถิ่นได้อนุรักษ์
สานักงาน
จานวน
ดินและน้า ตลอดจน ปลัด อบต.
2,000 กล้า ประชาชนได้รับ
ความรู้และประ
โยชน์เกี่ยวกับหญ้า
แฝก พร้อมทั้ง
ตระหนักประโยชน์
ของหญ้าแฝก

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ปลูกป่าใน
พื้นที่
สาธารณะ
จานวนไม่น้อย
กว่า 2,000
ต้น

ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว สานักงาน
ปลัด อบต.
ทีส่ าธารณะมี
ความสวยงาม ร่มรื่น
ช่วยลดภาวะโลก
ร้อน

-189ที่

3

โครงการ

โครงการเด็กไทย
ร่วมใจพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

4
โครงการปลูกป่า
เพื่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างความตระหนัก จัดกิจกรรมอบรมและ
ให้กับเยาวชนในการร่วม ศึกษาดูงานนอกสถานที่
อนุรักสิ่งแวดล้อม
ให้กบั เยาวชน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
ตามโครงการ
อบต. พรสาราญ

เพื่อสร้างการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้าใจให้ประชาชน
ได้เห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
ปลูกป่า

-

จัดกรรมการให้ความรู้
กับประชาชน จานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
และจัดกิจกรรมการปลูก
ป่าในพื้นที่สาธารณะ

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000 100,000

100,000

100,000

100,000

100,000 100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กและเยาวชน สานักงาน
ได้ตระหนักถึง ปลัด อบต.
ปัญหาสิ่งแวด
ล้อมที่มี
ผลกระทบต่อ
การดารงชีวิต
และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
ปลูกป่าเพื่อ
สานักงาน
ชุมชนและ
ปลัด อบต.
ประชาชน
ได้
สิ่งแวดล้อม
จานวนไม่น้อย ตระหนักถึง
กว่า 100 คน ความสาคัญ
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
และได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ปลูกป่ากับ
ภาครัฐ
จัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ให้กับเด็กและ
เยาวชน
จานวนไม่
น้อยกว่า
50 คน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน
-190ที่

1

รวม

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบ
สานักงาน อบต.
พรสาราญ

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปรับปรุงสภาพ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
แวดล้อม รอบสานักงาน สานักงาน
อบต.พรสาราญ ให้มี
ความสะอาด สวยงาม
และมีพื้นที่สเี ขียวให้
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการให้มสี ถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบ
สานักงาน

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สภาพแวดล้อม สานักงาน
รอบสานักงาน ปลัด
มีความสะอาด
ร่มรื่น ประชาชน
มีควาประทับใจ
ในสถานที่
ราชการ

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณะสุข
-191ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
70,000
(งบ อบต.)

2562
(บาท)
70,000
(งบ อบต.)

2563
(บาท)
70,000
(งบ อบต.)

2564
(บาท)
70,000
(งบ อบต.)

2565
(บาท)
70,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

จัดประกวดหมู่บ้านหน้า
บ้านน่ามอง ชุมชน
น่าอยู่ ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

-

470,000

470,000

470,000

470,000

470,00

1

โครงการจัดซื้อถัง
ขยะ

เพื่อจัดซื้อถังขยะสาหรับ
จัดซื้อถังขยะ ให้กับ
เป็นที่รองรับขยะให้กับชุมชน หมูบ่ ้านทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
หมู่บ้านและช่วยลดปัญหาขยะ จานวน ๒๐๐ ใบ
ที่ก่อมลพิษให้กับชุมชน

2

โครงการธนาคาร
ขยะ

เพื่อสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนได้ทราบถึงปัญหา
ประโยชน์ของ
ขยะ และการกาจัดขยะที่ถูก

จัดสร้างโรงคัดแยกขยะ
จานวน ๑ โรง

วิธี
3

รวม

โครงการหน้าบ้าน เพื่อให้ประชาชนรู้จักการ
รักษาสภาพ
น่ามอง ชุมชน
แวดล้อม และจัดการที่อยู่
น่าอยู่
อาศัย ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ
สร้างชุมชน หมู่บ้านให้น่าอยู่
3 โครงการ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ประชาชน
หมู่บ้านมีที่
รองรับขยะมูล
ฝอย และ
สร้างโรงคัดแยก สิ่งแวดล้อมที่ดี
ขยะ
ประชาชนมี
จานวน 1 โรง
จิตสานึกเกี่ยว
กับการทิ้งขยะ
ท้องถิ่นมีสภาพ
จัดประกวด
แวดล้อมที่ดี
หมู่บ้านหน้า
ชุมชนมี
บ้านน่ามอง
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ชุมชน
และมีที่อยู่อาศัย
น่าอยู่ ทั้ง ๑๙
ที่น่าอยู่
หมู่บ้าน
ถังขยะ จานวน
200 ใบ

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

สานักงาน
ปลัด

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการเกษตร
-192ที่

1

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการวางท่อส่ง เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้าเข้าเพื่ออุปโภค กักเก็บน้าไว้ใช้ในการ
บริโภค
อุปโภค บริโภค ในช่วง
ฤดูแล้ง และป้องกัน
ปัญหาน้าท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ก่อสร้างวางท่อส่งน้าเข้า
เพื่ออุปโภคบริโภค
จานวน 2 แห่ง
แห่งที่ 1 บ้านโคกเพชร
หมู่ที่ 2 จานวน 3 จุด
แห่งที่ 2 บ้านเพชร
บูรพา หมู่ที่ 16 จานวน
2 จุด

2

รวม

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

โครงการขุดเจาะ
บ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรและ
เพื่ออุปโภคบริโภค

เพื่อจัดหาแหล่งน้าเพื่อ
ใช้ในการประกอบอาชีพ
ในการทาการเกษตรและ
การอุปโภค บริโภคของ
ประชาชน

ขุดเจาะบ่อบาดาล ทั้ง
19 หมู่ ๆ ละ 1 บ่อ
และพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ

170,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต.)

170,000
(งบ อบต.)

2 โครงการ

-

-

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

1,040,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ก่อสร้างวาง
ท่อส่งน้าเข้า
เพื่อการ
อุปโภค
บริโภค
จานวน 2
แห่ง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ลดการขาดแคลนน้า สานาปลัด/
อุปโภคบริโภค
กองช่าง
ในช่วงฤดูแล้งและ
ช่วยลดปัญหาน้า
ท่วมให้กับประชาชน

ประชาชนที่
ขุดเจาะบ่อ
ประกอบอาชีพ
บาดาลเพื่อ
เกษตรกรรมได้รบั
การเกษตร
การส่งเสริมการ
และเพื่อ
ประกอบอาชีพและ
อุปโภคบริโภค มีแหล่งน้าเพียงพอ
ทัง้ 19
ต่อการทา
หมู่บ้านๆละ การเกษตร
1 บ่อ
อุปโภค บริโภค

สานักปลัด/
กองช่าง
สานักปลัด/
กองช่าง

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน อปพร.

เพื่อจัดการฝึกทบทวน ฝึกทบทวนปีละ ๑ ครั้ง
และเพิ่มศักยภาพให้กับ ให้กับสมาชิก อปพร. ไม่
สมาชิก อปพร. ในสังกัด น้อยกว่า ๑๐๐ คน
เพื่อให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ฝึกทบทวน
อปพร. ปีละ
1 ครั้ง

2 โครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้
และชุดเครื่องแบบ
อปพร.

เพื่อจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้กับศูนย์
อปพร. อบต.พรสาราญ
ในการปฏิบัติหน้าที่
ให้กับประชาชน

300,000
(งบ อบต.)

300,000 300,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

เครื่องมือ
สานักงาน
สมาชิก อปพร. มี
เครื่องใช้และ เครื่องมือเครื่องใช้และ ปลัด อบต.
ชุดเครื่องแบบ
อุปกรณ์ในการป้องกัน
อปพร.
และบรรเทาสาธารณ
ภัยให้กับ
ประชาชน

จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้
และชุดเครื่องแบบ
อปพร. ให้กับศูนย์
อปพร. อบต.พรสาราญ

สมาชิก อปพร. มี
สานักงาน
ศักยภาพ และมีความ ปลัด อบต.
พร้อมในการ
ปฎิบัติงาน ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
แก่ประชาชน
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โครงการ

3 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สามารถลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน จากการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล

สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่อลดการสูญเสียด้าน
ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินจากการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ตั้งจุดบริการประชาชน
จานวน ๑ จุด ในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
ตามโครงการ อบต.
พรสาราญ

100,000

100,000 100,000

100,000

100,000

จุดบริการ
ประชาชน

4 โครงการจัดทาสื่อ
เพื่อลดปัญหาการแพร่
รณรงค์ป้องกันและ
ระบาดของยาเสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อรณรงค์กระตุ้น
จิตสานึกให้แก่เด็ก
เยาวชนและประชาชน
เห็นความสาคัญของการ
ป้องกันปัญหายาเสพติด

ประชาชนในพื้นที่ทุก
กลุ่ม/ทุกวัย
จัดทาสื่อรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดให้ครอบคลุม
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สื่อรณรงค์
สามารถลดปัญหา สานักงาน
ต่อต้านยาเสพ การแพร่ระบาดของ ปลัด อบต.
ติด
ยาเสพติดตลอดจน
เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้รับ
รู้ถึงพิษภัยและโทษ
ของยาเสพติด

5 โครงการอบรม
เด็กไทยห่างไกล
ยาเสพติด

จัดอบรมให้กับเด็กและ
เยาวชนเกี่ยวกับโทษ
พิษภัยของยาเสพติด
จานวนไม่น้อยกว่า
๗๐ คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กและ
เยาวชน
จานวนไม่น้อย
กว่า 70 คน

เพื่อกระตุ้นจิตสานึก
ให้แก่เด็ก และเยาวชน
เห็นถึงความสาคัญของ
พิษภัยยาเสพติด

เด็ก และ
สานักงาน
เยาวชนเข้าใจและ ปลัด อบต.
รู้จักโทษ พิษภัยของ
ยาเสพติด
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการจัดกิจกรรม
วัน อปพร.

เพื่อให้ความสาคัญกับ
สมาชิก อปพร. ที่
ปฏิบัติงานเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

จัดกิจกรรมวัน อปพร.

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรมวัน สมาชิก อปพร.
อปพร.
มีขวัญ และ
กาลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์
ส่วนรวม

สานักงาน
ปลัด อบต.

7

ซ้อมแผนป้องกันภัย
เพื่อให้สมาชิก อปพร.
ให้กับสมาชิก อปพร.
มีความพร้อม
และประชาชนในเขต
ในการปฏิบัติงาน
อบต.พรสาราญ
และมีความตื่นตัวในการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน
ช่วยเหลือประชาชน

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ซ้อมแผน
ป้องกันภัย

สานักงาน
ปลัด อบต.

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

โครงการซ้อมแผน
ป้องกันภัย

8
โครงการส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
สาธารณภัยให้กับ
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความรู้เรื่องภัยอันตราย
ที่จะทาให้เกิดการ
สูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน

จัดอบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน ในพื้นที่ตาบล
พรสาราญ จานวนไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ คน

สมาชิก อปพร.
มีความพร้อมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนที่อาจ
ประสบภัย
สานักงาน
จัดอบรมให้กับ พิบัติต่างๆ
ปลัด อบต.
ประชาชน
ประชาชนมี
ความรู้เรื่องภัย
อันตรายที่จะทา
ให้เกิดการ
สูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน
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9

โครงการ

โครงการอบรม
เยาวชนป้องกัน
ยาเสพติด

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญด้านการ
ป้องกันยาเสพติด และมี
ความรู้ความเข้าใจใน
โทษของยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมให้กับเยาวชน
ในพื้นที่ตาบลพรสาราญ
จานวนไม่น้อยกว่า
50 คน

10

เพื่อบรรเทาความ
บรรเทาความเดือดร้อน
โครงการช่วยเหลือ เดือดร้อนของประชาชน ให้กับประชาชน
ประชาชนจากการ ในการขาดแคลนน้า
อุปโภค บริโภค
ขาดแคลนน้า
อุปโภค
บริโภค

11

โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

รวม

11 โครงการ

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคารและห้อง
ป้องกันและบรรเทาสา ทางานต่างๆ จานวนไม่
ธารณภัย ให้สวยงาม
น้อยกว่า 1 หลัง
ทันสมัยมีความพร้อม
เพื่อใช้ในการอานวย
ความสะดวกและการจัด
กิจกรรมต่างๆของทาง
ราชการและประชาชน
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

จัดอบรมให้กับ เยาวชนได้ตระหนัก
เยาวชน
ถึงความสาคัญด้าน
การป้องกันยาเสพ
ติด
ประชาชน
ประชาชนใน ได้รับความ
พื้นที่ตาบลพร ช่วยเหลือ และ
สาราญ
บรรเทาความ
เดือดร้อน

-

-

900,000
(งบ อบต.)

900,000
(งบ อบต.)

900,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้าง
อาคารป้องกัน
บรรเทาสา
ธารณภัย
จานวน 1
หลัง

1,400,000

1,400,000

2,300,000

2,300,000

2,300,000

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด อบต.

สานักงาน
ปลัด อบต.

การทางานเป็นไป
สานักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลัด/กอง
ประชาชนได้รับ
ช่าง
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการติดต่อราชการ
อาคาร มีพื้นที่
กว้างขวางเพียงพอ
ต่อการบริการ
-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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1

โครงการ

โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าว
(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

2

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

รวม

2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ติดตั้งหอกระจายข่าว
พร้อมอุปกรณ์ขยาย
เสียงจานวน 19
หมู่บ้านๆละ 1 แห่ง

500,000
(งบ อบต.)

500,000 500,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

ติดตังหอ
กระจายข่าว
หรือเสียงตาม
สาย จานวน
19 แห่ง

ประชาชนในหมู่บ้าน สานักงาน
และชุมชนมีสิทธิเท่า ปลัด/กอง
เทียมกันในการรับรู้ ช่าง
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว จานวน
19 หอ และซ่อมแซม
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
หอกระจายข่าวที่มคี วาม
ชารุดเสียหาย

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว
19 แห่ง

ประชาชน
ในหมู่บ้านและ
ชุมชนมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการและทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน

-

-

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

-

-

สานักงาน
ปลัด/กอง
ช่าง

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4.ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่ง ประชาชนในเขต อบต.
1 โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ สถาบันพระมหากษัตริ ย์ พรสาราญ
ซึ่งเป็นสถาบันของ
ทั้ง ๑๙ หมู่บ้าน
ชาติ อันเป็นศูนย์รวม
แห่งความเป็นชาติ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ประชาชนใน
เขต อบต.
พรสาราญ
ทั้ง ๑๙
หมู่บ้าน

ทาให้เกิดจิตสานึกและ สานักงาน
ปลัด อบต.
ปลูกฝังความ
สามัคคีของคนในชาติ
และดารงไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัติรย์

2

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ประชาชนมีเวทีในการ สานักงาน
ปลัด อบต.
แสดงความคิดเห็น
ผ่านเวทีประชาคม
และอบต.มี
แผนพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการพัฒนา
ตาบล

โครงการจัดทา
แผนพัฒนา
อบต.พรสาราญ

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบประชาคม
และรับทราบปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชนในการ
ปฏิบัติงาน

จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาของ
อปท. จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000
เพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง จัดการเลือกตั้ง ตามที่
(งบ อบต.)
ตามที่คณะกรรมการการ คณะกรรม
เลือกตั้งกาหนด
การการเลือกตั้งกาหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา
และกรณีแทนตาแหน่งที่
ว่าง)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

70,000
(งบ อบต.)

70,000
(งบ อบต.)

70,000
(งบ อบต.)

70,000
(งบ อบต.)

70,000
(งบ อบต.)

เพื่อให้คณะกรรมการ
4 โครงการส่งเสริม
หมูบ่ ้าน มีความรู้ ความ
สนับสนุน การจัด
ทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เข้าใจ ประสบการณ์
ในกระบวนการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
เพื่อให้หมู่บ้าน มีแผนไว้
เป็นเครื่องมือเพื่อสร้าง
การเรียนรู้การบริหาร
จัดการหมู่บ้าน
ในปัญหาต่างๆ

จัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
ผู้นาหมู่บ้าน ชุมชน
ทั้ง ๑๙ หมู่ จานวน
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน
และศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จัดการเลือก
ตั้งตามที่คณะ
กรรมการ
เลือกตั้ง
กาหนด

ประชาชนผู้มี
สานักงาน
สิทธิ์เลือกตั้งได้ ปลัด อบต.
ใช้สิทธิตามที่
กฎหมายบัญญัติ
และทาให้การ
เลือกตั้งเป็นไป
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย

อบรมให้ผู้นา
หมู่บ้าน
ทั้ง 19
หมู่บ้าน

สานักงาน
ผู้นาหมู่บ้าน
ปลัด อบต.
ชุมชนประชาชน
ได้ร่วมคิด ร่วม
ทาร่วรับผิดชอบ
ในการพัฒนา
และเข้าใจ
ปัญหา
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5 โครงการอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน และ
พนักงานส่วนตาบล
มีความรู้ความเข้าใจ
และให้ความสาคัญใน
การปฏิบัตติ าม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

6
โครงการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้และศึกษาดู
งานของผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้าง
อบต.พรสาราญ

เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้าง ให้ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ใน
การนามาพัฒนาองค์กร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงาน
ปลัด อบต.

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญั
ติข้อมูล
ข่าวสารของ
ราชการ
พ.ศ.2540

ประชาชน และ
พนักงาน อบต.
พรสาราญ มี
ความรู้ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐

จัดอบรมและทัศนศึกษา 350,000
ดูงานให้กับผู้บริหาร
(งบ อบต.)
สมาชิกสภา พนักงาน
และลูกจ้าง อบต.
พรสาราญ

350,000 350,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดู
งานให้กับ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน และ
ลูกจ้าง อบต.
พรสาราญ

ผู้บริหาร สมาชิก สานักงาน
สภา พนักงาน ปลัด อบต.
และลูกจ้าง
อบต.พรสาราญ
ได้รัประสบ
การณ์และ
ทักษะการ
พัฒนามา
ปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร
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7 โครงการเงิน
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจาปี)

เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้าง
ขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
ทางราชการ และประชาชน

8 โครงการสมทกอง
ทุนประกันสังคม

เพื่อจัดสวัสดิการทางด้าน
สังคมให้กับพนักงานจ้างทุก
ส่วนราชการภายใน
สานักงาน อบต.
ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม

9 โครงการลด
ขั้นตอนการปฎิบตั ิ
ราชการของ อบต.
พรสาราญ

เพื่อให้การบริหารราชการมุ่ง
ประโยชน์
สุขแก่ประชาชนโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(People cen ter) ในการ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จ่ายเงินให้บุคลากรของ
อบต.พรสาราญทีม่ ีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
ข้อกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย
จานวนไม่น้อยกว่า
๓๐ คน
สมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้าง

ลดขั้นตอนและระยะ
เวลาการปฎิบัตริ าชการ
เพื่อประชาชน ลดลง
๓๐%-๕๐%
ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

(งบ อบต.)

\

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ลดปัญหาการทุจริต
จ่ายเงินให้
สานักงาน
บุคลากร
คอรัปชั่น บุคลากรมี ปลัด อบต.
จานวนไม่น้อย ขวัญและกาลังใจใน
กว่า 30 คน
การทางาน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
พนักงานจ้างมีความ
สมทบกองทุน มั่นคงในการดารงชีวิต สานักงาน
หลักประกัน และได้รับการคุ้มครอง ปลัด อบต.
สังคม
เมื่อเจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบตั ิเหตุที่ทา
ให้เดือดร้อน
การบริหารราชการ
ลดขั้นตอน
ของ อบต.พรสาราญ
และระยะเวลา เกิดประโยชน์สุขแก
การปฏิบัติ
ประชาชน
ราชการ
และเกิดผลสัมฤทธิ์
ความคุ้มค่าต่อ
ภารกิจของรัฐ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

10

โครงการ อบต.
สัญจร

เพื่อให้ อบต.และหน่วย
งานราชการในพื้นที่ ได้
ปฏิบัติงานในเชิงรุก
รับทราบ ปัญหาของ
ประชาชนและให้บริการ
ด้านการอานวยความ
สะดวกในด้านต่างๆ
ให้กับประชาชน

ออกหน่วยบริการ
200,000
เคลื่อนที่ให้กับประชาชน (งบ อบต.)
ในเขตพื้นที่ตาบล
พรสาราญ ไม่น้อยกว่าปี
ละ ๑ ครั้ง

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ออกหน่วย
บริการ
เคลื่อนที่

ประชาชนมีเวทีการ
สานักงาน
ปลัด อบต.
แสดงความ
คิดเห็น มีความสะดวก
ในการติดต่อราชการ
ในเรื่องต่างๆ และ
ได้รับบริการในด้าน
ต่างๆ จาก อบต.
ตลอดจนลด
ภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนในการ
เดินทางมาติดต่อ
ราชการ

11

โครงการจัด
กิจกรรมแถลงผล
การดาเนิน
งานประจาปีของ
อบต. พรสาราญ

เพื่อประชาชนได้รับ
ทราบกิจกรรมผลการ
ดาเนินงานประจาปีของ
อบต.พรสาราญ

จัดกิจกรรมการแถลงผล 100,000
การดางานของ อบต.พร (งบ อบต.)
สาราญ ให้กับประชาชน

100,000 100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรม
การแถลงผล
การดางาน
ของ อบต.
พรสาราญ
ให้กับ
ประชาชน

ประชาชนได้ทราบผล
การดาเนินงาน
ประจาปีของ อบต.
พรสาราญ และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาท้องถิ่น

สานักงาน
ปลัด อบต.
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13

14

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

โครงการจัดทา
เว็บไซต์
อบต.พรสาราญ

เพื่อเผยแพร่ประชาสัม พันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนได้ทราบ

จัดทาเว็บไซต์
อบต.พรสาราญ

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

จัดทาเว็บไซต์
อบต.พรสาราญ

ประชาชนได้ทราบ สานักงาน
ปลัด อบต.
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ของ อบต.
และมีส่วนร่วมใน
กาตรวจสอบการ
ทางานของ อบต.

โครงการจัดทา
รายงานผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ทราบกิจกรรมผลการ
ดาเนินงานประจาปี
ของ อบต.

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

จัดทารายงาน
ผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปี

ประชาชนได้
รับทราบผลการ
ดาเนินงาน
ประจาปีของ
อบต.

100,000 100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

จัดกิจกรรมให้
ความรู้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ ไม่น้อย
กว่า ๕๐ คน

ประชาชนมีความรู้ สานักงาน
ปลัด อบต.
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน

โครงการเตรียม
เพื่อประชาชนมีความรู้
ความพร้อมเข้าสู่ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียน และ
การเป็นประชากร
อาเซียน

จัดกิจกรรมให้ความรู้กับ 100,000
(งบ อบต.)
ประชาชนในพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน

สานักงาน
ปลัด อบต.
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

15

โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมสภา
อบต. พรสาราญ

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
ให้มีความทันสมัย
สวยงามและมีความ
พร้อมเพื่อใช้ในการจัด
ประชุม และสาหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ ของทาง
ราชการและประชาชน

ปรับปรุงห้องประชุม
สภา จานวน ๑ ห้อง
ทั้งการตกแต่งภายใน
ภายนอก ระบบไฟฟ้า
และอืน่ ๆ
ตามแบบแปลน อบต.
พรสาราญ

350,000
(งบ อบต.)

350,000 350,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุง
ห้องประชุม
สภา

16

โครงการจ้างเหมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
บริการในอานาจ การทางานและการ
หน้าที่ของ อบต. บริการประชาชนตาม
อานาจหน้าที่ของ อบต.

จ้างเหมาบริการในเรื่ภ
องต่างๆ ของส่วน
ราชการของ อบต. พร
สาราญ
ทั้ง ๔ ส่วน

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

60,000
(งบ อบต.)

17

โครงการ
บารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของ อบต.พร
สาราญ

300,000 300,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

300,000
(งบ อบต.)

จ้างเหมา
การทางานของ อบต.
บริการต่างๆ และการให้บริการ
สาธารณะในเรื่อง
ต่างๆ ต่อประชาชนมี
ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินต่างๆ มี
ต่างๆ
ความพร้อมในการใช้
ทั้ง 4 ส่วน
งาน และการบริการ
ประชาชน

เพื่อบารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สินของ อบต. ที่มี
ความชารุดเสียหาย
ให้มีความพร้อมในการ
ใช้งาน และการบริการ
ประชาชน

ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ 300,000
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (งบ อบต.)
ของ อบต.พรสาราญ
ทั้ง ๔ ส่วน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ห้องประชุมสภามี
กองช่าง
ความทันสมัย งามและ
มีความพร้อมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางราชการ และ
บริการ
ประชาชน
สานักงานปลัด
อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กอง
การศึกษาฯ

สานักงานปลัด
อบต. กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

18

โครงการก่อสร้าง
โรงจอดรถ
อบต.พรสาราญ

เพื่อให้มีสถานที่จอดรถ
สาหรับประชาชนและผู้
มาติดต่อราชการ

ก่อสร้างโรงจอดรถ
จานวน ๑ โรง

200,000
(งบ อบต.)

200,000 200,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างโรง
ประชาชนและผู้มา
กองช่าง
จอดรถ
ติดต่อราชการมีความ
จานวน ๑ โรง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดจนได้รับ
ความสะดวก สบายใน
สถานที่จอดรถ

19

โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บพัสดุ

เพื่อให้การจัดเก็บทรัพย์
สินทางราชการมีความ
ปลอดภัย

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ
จานวน ๑ หลัง

600,000
(งบ อบต.)

600,000 600,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

600,000
(งบ อบต.)

600,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้าง
อาคารเก็บ
พัสดุ จานวน
๑ หลัง

20

โครงการก่อสร้าง
ห้องน้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ มีห้องน้า
ใช้ สะดวก สบาย

ก่อสร้างห้องน้า
สาธารณะ
จานวน ๑ หลัง

350,000
(งบ อบต.)

350,000 350,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

350,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้าง
ห้องน้า
สาธารณะ
จานวน ๑
หลัง

การจัดเก็บทรัพย์สินของ กองช่าง
ทางราชการ
มีความปลอดภัย และมี
ความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการมีความสะดวก
สบาย มีห้องน้าใช้

กองช่าง
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21

โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงสวน
หย่อมหน้า อบต.

22

23

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้สานักงานมีความ ก่อสร้าง ปรับปรุง
สวยงาม สะอาด ร่มรื่น สวนหย่อมหน้า อบต.
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี น่าอยู่

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

100,000
(งบ อบต.)

100,000 100,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

100,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
สวนหย่อม
หน้า อบต.

สานักงานมีความ
สวยงาม
สะอาด ร่มรื่น
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
น่าอยู่

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีลานเอนก
โดมหลังคาคลุม
ประสงค์สามารถจัด
ลานเอนกประสงค์ กิจกรรมต่างๆ และ
บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ก่อสร้างโดมหลังคาคลุม 500,000
ลานเอนกประสงค์
(งบ อบต.)
จานวน ๑ โดม
ตามแบบแปลน
อบต. พรสาราญ

500,000 500,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

500,000
(งบ อบต.)

ก่อสร้างโดม
หลังคาคลุม
ลานเอนก
ประสงค์
จานวน ๑
โดม

มีลานอเนก
ประสงค์ได้ใช้กิจกรรม
ต่างๆ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ประชาชน
ได้รับบริการทีด่ ี

กองช่าง

โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
อบต. พรสาราญ

ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน และห้อง
ทางานต่างๆ พร้อมเดิน
ระบบไฟฟ้า และติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ
จานวนไม่น้อยกว่า
๑ ห้อง ตามแบบ
แปลน อบต.พรสาราญ

250,000 250,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

250,000
(งบ อบต.)

ปรับปรุง
อาคาร
สานักงาน

การทางานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประชาชนได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วในการติดต่อ
ราชการ อาคาร
สานักงานมีพื้นที่กว้าง
ขวางเพียงพอต่อการ
บริการประชน

กองช่าง

เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนในงานต่างๆ
ด้วยความสะดวกรวด
เร็วเป็นระบบ และมี
อาคารสถานทีส่ วยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย

250,000
(งบ อบต.)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผู้มาติดต่อ
ราชการ
24. โครงการเช่าพื้นที่
เครื่องมือ
คอมพิวเตอร์แม่
ข่ายรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อให้การรับ-ส่ง
เอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นไป
อย่างรวดเร็วและสืบค้น
อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ

ดาเนินการเช่าพื้นที่
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่ายรับ-ส่งเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
การรับ-ส่งเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของทาง
ราชการเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว

7000
(งบ อบต.)

7000
(งบ อบต.)

25

เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารงานของอบต.พร
สาราญ และเพื่อเป็นการ
เพิ่มรายได้ของ อบต.
โดยสามารถจัดเก็บภาษี
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นธรรมและ
สะดวกรวดเร็ว

จัดทาแผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ อบต.
พรสาราญ ทั้ง 19
หมู่บ้าน ตามโครงการ
อบต.พรสาราญ

500,000
(งบ อบต.)

500,000 500,000 500,000
(งบ อบต.) (งบ อบต.) (งบ อบต.)

โครงการจัดทา
แผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลพร
สาราญ

7000
(งบ อบต.)

7000
(งบ อบต.)

7000
(งบ อบต.)

การรับ-ส่งเอก การรับ-ส่ง
สรทาง
เอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์

500,000
(งบ อบต.)

จัดทาแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย์สินทั้ง
19 หมู่บ้าน

สานักงาน
ปลัด อบต.

จัดทาแผนที่และ กองคลัง
ทะเบียน
ทรัพย์สินทั้ง 19
หมู่บ้าน
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เพื่อออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการจัดเก็บภาษี
ให้กับประชาชนและเพิ่ม
รายได้ให้กับ อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

26

โครงการชาระ
ภาษีฉับไวกับ
บริการเคลื่อนที่
อบต.พรสาราญ

ออกหน่วยบริการปีละ
1 ครั้ง ให้กับประชาชน
ทั้ง 19 หมู่บ้าน ในเขต
อบต.พรสาราญ ตาม
โครงการ อบต.พร
สาราญ

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

30,000
(งบ อบต.)

ออกหน่วย
บริการปีละ
1 ครั้ง

ประชาชนมี
กองคลัง
ความสะดวก
สบายในการเสีย
ภาษี ท้องถิ่นมี
รายได้ในการ
บริหารจัดการ
เพิ่มขึ้น

27

โครงการจัดทา
เพื่อประชาสัมพันธ์
จัดทาป้าประชาสัมพันธ์
ป้ายประชาสัม - เผยแพร่ให้ประชาชนได้ จานวนไม่น้อยกว่า 1
พันธ์การชาระภาษี ทราบเกี่ยวกับการชาระ ป้าย
ภาษี และเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

ทาป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์ไม่น้อยกว่า
1 ป้าย

ประชาชนได้
กองคลัง
ทราบถึงช่วง
เวลาการชาระษี
ประเภทต่างๆ
อบต.พรสาราญ
จัดเก็บภาษีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-209ที่

28

29

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักงานปลัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

150,000
(งบ อบต.)

จัดทาวารสาร
ไม่น้อยกว่า
500 เล่ม

ประชาชนได้รับรู้การ
ดาเนินกิจกรรมและ
สาระต่างๆของ อบต.
พรสาราญ

เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมของ อบต.ให้
ประชาชนได้รับทราบ

โครงการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันฑ์

เพื่อสร้างความรัก ความ จัดฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง
สามัคคีลดความแตก
หรือกิจกรรมอื่นๆที่สร้าง
แยกของคนในชุมชน
ความปรองดองสมานฉันฑ์
ให้กับประชาชน จานวน 80
คน
ตามโครงการ อบต.พร
สาราญ

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

อบรม ประชุม
ชี้แจงกิจกรรม
อื่นๆจานวน
80 คน

ประชาชนในพื้นที่เกิด สานักงานปลัด
ความรัก ความสามัคคี
มีควาปรองดอง
สมานฉันฑ์ลดความ
แตกแยกของคนใน
สังคม

เพื่อให้เสริมสร้างสานึก
ความเป็นพลเมืองดีวิธี
ประชาธิปไตยเกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม

20,000
(งบ อบต)

20,000
(งบ อบต)

20,000
(งบ อบต)

20,000
(งบ อบต)

20,000
(งบ อบต)

อบรมส่งเสริม
ประชาชนใน
เขตพื้นที่
อบต.พร
สาราญไม่น้อย
กว่า 100 คน

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.พรสาราญมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยว
กับการเป็นพลเมืองดีวิธี
ประชาธิปไตย และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

โครงการสร้าง
พลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย

จัดทาวารสาร อบต.พร
สาราญ จานวนไม่น้อยกว่า
500 เล่ม
ตามโครงการ อบต.พร
สาราญ

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการจัดทา
วารสาร อบต.พร
สาราญ

(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

30

วัตถุประสงค์

จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับสร้างสานึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยให้กับ
ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.
พรสาราญ จานวนไม่น้อย
กว่า

สานักงานปลัด

-210ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เป็นรูปธรรม
31

โครงการจัดทา
ป้ายชื่อหมู่บ้าน
และชื่อสานักงาน
อบต.พรสาราญ

เพื่อประชาสัมพันธ์และ
บอกชื่อหมู่บ้านในเขต
อบต.พรสาราญและ
สานักงาน อบต.พร
สาราญ

จัดทาป้ายชื่อหมู่บ้านใน
เขต อบต.พรสาราญและ
สานักงาน อบต.พร
สาราญ

-

-

147,000
(งบ อบต.)

147,000
(งบ อบต.)

-

รวม

31 โครงการ

-

-

6,777,000

6,777,000

6,924,000

6,924,000

6,777,000

ป้ายชื่อหมู่
บ้านในเขต
อบต.พรสา
ราญและชื่อ
สานักงาน
อบต.พรสา
ราญ
จานวน 22
ป้าย
-

ป้ายหมู่บ้านใน สานักงาน
เขต อบต.พร
ปลัด/กอง
สาราญและชื่อ ช่าง
สานักงาน อบต.
พรสาราญ

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สาหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ

ผ. 02
02002/11

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนการพัฒนา เคหะและชุมชน
-211ที่

โครงการ

1

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอ
คูเมือง
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน)

รวม

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิ าคอาเภอ
คูเมือง ในการจัดหา
บริการไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน สนับสนุน
การประกอบอาชีพ
ของประชาชนให้
สามารถใช้ไฟฟ้าเป็น
ปัจจัยผลิตและยก
ระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
-

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอาเภอคูเมืองใน
การขยายเขตไฟฟ้ากับ
ประชาชนในพื้นที่ตาบล
พรสาราญ
ทั้ง 19 หมู่บ้าน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

2562
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

2563
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

2564
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

2565
(บาท)
500,000
(งบ อบต.)

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค
อาเภอคู
เมืองทั้ง 19
หมู่บ้าน

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

ประชาชนได้รับ กองช่าง
ประโยชน์จาก
การขยายเขต
ไฟฟ้า เพื่อทา
การประกอบ
อาชีพ และมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
-212ที่

โครงการ

1 อุดหนุนโครงการ
จัดงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนหน่วยงานที่
รับผิดชอบปีละ 1 ครั้ง

2 อุดหนุนสานักงาน เพื่อให้ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด อุดหนุน สนง.วัฒนธรรม
วัฒนธรรมจังหวัด บุรรี ัมย์ ตามโครงการจัดงาน
จังหวัดบุรีรมั ย์ ปี ละ 1
บุรีรัมย์
ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย ครั้ง
พระราช
ทานพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

อุดหนุน
หน่วย
ที่รับผิดชอบ
ปีละ 1 ครั้ง

อบต.พรสาราญ กอง
มีส่วนร่วมในการ การศึกษาฯ
ส่งเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

อุดหนุน
สนง.วัฒน
ธรรมจังหวัด
ปีละ 1 ครั้ง

อบต.พรสาราญ กอง
มีส่วนร่วมในการ การศึกษาฯ
ส่งเสริม สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

-213ที่

3

โครงการ

อุดหนุนคณะ
กรรมการหมู่บ้าน
ในการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น
(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

รวม 3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้คณะกรรมการ อุดหนุนให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีงบประมาณ หมูบ่ ้านทั้ง 19 หมู่บ้าน
ในการจัดงานประเพณี
ท้องถิ่นของแต่ละ
หมู่บ้าน

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

220,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

200,000
(งบ อบต.)

อุดหนุนให้
คณะกรรม
การทั้ง 19
หมู่บ้าน

220,000

220,000

220,000

220,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

คณะกรรมการ กอง
หมู่บ้าน
การศึกษา
ประชาชนได้
ฯ
ส่งเสริม สืบสาน
รักษาเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น
-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา
-214ที่

1

รวม

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตาบล
พรสาราญ

เพื่อให้โรงเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ)ในเขตพื้นที่
ตาบลพรสาราญมี
งบประมาณใน
การจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้กับเด็ก
นักเรียน

อุดหนุนให้โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ที่อยู่ในเขต
พื้นที่ตาบลพรสาราญ
จานวน 6 โรงเรียน

2,200,000
(งบ อปท.อื่น)

2,200,000
(งบ อปท.อื่น)

2,200,000
(งบ อปท.อื่น)

2,200,000
(งบ อปท.อื่น)

2,200,000
(งบ อปท.อื่น)

อุดหนุนให้
โรงเรียน
สังกัด
สพฐ.
จานวน 6
โรงเรียน

1 โครงการ

-

-

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

เด็กนักเรียน
กอง
ได้รับคุณค่าทาง การศึกษา
โภชนาการมี
ฯ
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
ได้รับการพัฒนา
ด้านสติปัญญา
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข
-215ที่

1

โครงการ

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขต
ตาบลพรสาราญ
(แผนพัฒนาหมู่บา้ น)

2

รวม

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่ออุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บา้ น
ในเขตตาบลพรสาราญ
ตามโครงการพระราช
ดาริด้านสาธารณสุข
เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสาธารณสุข

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดสรรเป็นเงินค่า
ดาเนินงาน ของคณะ
กรรมการหมู่บ้านในเขต
ตาบลพรสาราญ
หมู่บ้านละ 20,000
บาท ที่เกี่ยวข้องการบริ
การและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ สมทบกองทุนหลัก
กองทันหลักประกัน
ประกันสุขภาพ ปีละ 1
สุขภาพของตาบลพร ครั้ง
สาราญเพื่อสร้างระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชน
-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

380,000
(งบ อปท. อื่น)

380,000
(งบ อปท. อื่น)

380,000
(งบ อปท. อื่น)

380,000
(งบ อปท. อื่น)

380,000
(งบ อปท. อื่น)

130,0000
(งบ อบต.)

140,0000
(งบ อบต.)

140,0000
(งบ อบต.)

140,0000
(งบ อบต.)

140,0000
(งบ อบต.)

510,000

520,000

520,000

520,000

520,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

จัดสรรเงิน
ค่าดาเนิน
งานหมู่
บ้านละ
20,000.
-บาท

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน มีงบ
ประมาณในการ
ดาเนินงาน
สาธารณสุข
ประชาชนได้รับการ
พัฒนาและบริการ
ด้านสุขภาพ

กองช่าง

สมทบ
กองทุน
หลักประกั
นสุขภาพ
ปีละ 1
ครั้ง

อบต.มีส่วนร่วมใน
การระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง

กองช่าง

-

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสังคมสงเคราะห์
-216ที่

1

รวม

โครงการ

อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนให้เหล่ากาชาด อุดหนุนให้เหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรมั ย์ ตาม
จังหวัดบุรีรมั ย์ ปีละ 1
โครงการจัดหารายได้ ครั้ง
เพื่อกิจกรรมสาธารณ
กุศลให้ช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
เหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

10,000
(งบ อบต.)

อุดหนุนให้
เหล่า
กาชาด
จังหวัด
บุรีรัมย์ ปี
ละ 1 ครั้ง

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

เหล่ากาชาด
สานักปลัด
จังหวัดบุรีรมั ย์มี
อบต.
งบประมาณใน
การจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์
-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
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โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

1

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างอาเภอคู
เมือง

เพื่ออุดหนุนข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างอาเภอคูเมือง และ
เพิ่มช่องทางการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน

2

อุดหนุนองค์กร
ประชาชน,องค์กร
การกุศล ,และ
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน อุดหนุนองค์กรประชาชน, 2,000,000
ร่วมขององค์ประชาชน, องค์กรการกุศล และองค์ (งบ อบต.)
องค์กรการกุศลและ กรที่จดั ตั้งตามกฎหมาย
องค์กรที่จัดตั้งตาม
กฎหมาย

2,000,000
(งบ อบต.)

2,000,000
(งบ อบต.)

2,000,000
(งบ อบต.)

-

2,020,000

2,020,000

2,020,000

รวม 2 โครงการ

อุดหนุนปีละ 1 ครั้ง
ให้กับศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างอาเภอคู
เมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

-

2,020,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

อุดหนุนปีละ
1 ครั้งให้กับ
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาชนมีช่อง
ทางรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารกาจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มมากขึ้น
หน่วยงานราชการมี
ความโปร่งใสในการ
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารมีส่วน
รวมกับองค์กร

สานักงาน
ปลัด
อบต.

2,000,000 อุดหนุน
(งบ อบต.) องค์กร
ประชาชน,
องค์กรการ
กุศล,และ
องค์กรที่
จัดตั้งตาม
2,020,000 -

ประชาชน,องค์กร
สานักงาน
การกุศล และองค์กร
ปลัด
ที่จัดตั้งตาม
อบต.
กฎหมาย

-

-

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประเด็ดยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและแผนงานการรักษาความสงบภายใน
-218ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอาเภอคูเมืองปีละ 1
ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

1

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยา
เสพติดอาเภอคู
เมือง

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้ พื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อาเภอคูเมืองในการ
ดาเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

20,000
(งบ อบต.)

อุดหนุน
อาเภอคู
เมือง ปีละ
1 ครั้ง

สามารถป้องกัน สานักงาน
และแก้ไขปัญหา ปลัดอบต.
ยาเสพติดให้กับ
ประชาชน

2

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอคู
เมือง

เพื่ออุดหนุนที่ทาการ อุดหนุนที่ทาการ
2,000
ปกครองอาเภอคูเมือง ปกครองอาเภอคูเมือง ปี (งบ อบต.)
ตามโครงการฝึกซ้อม ละ 1 ครั้ง
แผนปัองกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
จากอุบัติเหตุทางถนน

2,000
(งบ อบต.)

2,000
(งบ อบต.)

2,000
(งบ อบต.)

2,000
(งบ อบต.)

อุดหนุนที่
ทาการ
ปกครอง
อาเภอคู
เมือง ปีละ
1 ครั้ง

บุคลากรที่
สานักงาน
ปฏิบัติงาน
ปลัดอบต.
ป้องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีความพร้อม
ในการป้องกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนนประชาชนมี
ความมั่นใจใน
การใช้รถใช้ถนน
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3

รวม

โครงการ

อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอคู
เมืองตามโครงการ
ของดีอาเภอคู
เมือง

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่ออุดหนุนที่ทาการ อุดหนุนที่ทาการ
ปกครองอาเภอคูเมือง ปกครองอาเภอคูเมือง
ตามโครงการของอีคู
ปีละ 1 ครั้ง
เมือง

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

30,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

50,000
(งบ อบต.)

อุดหนุนที่
ทาการ
ปกครอง
อาเภอคู
เมืองตาม
ระยะเวลา
ที่กาหนด

52,000

52,000

52,000

52,000

52,000

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

อบต.พรสาราญ สานักงาน
มีส่วนร่วมในการ ปลัดอบต.
ส่งเสริมของดี
อาเภอคูเมือง
และสงเสริมด้าน
คุณภาพชีวิต

-

-

ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

1

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการเครื่องถ่าย
เอกสาร

เพื่อซื้อเครื่องถ่ายอกสาร
ระบบดิจติ อล (ขาว-ดา)
ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที
เป็นระบบมัลติฟังชั่นเป็น
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิด
ผง ย่อ-ขยายได้ ใช้สาหรับ
ถ่ายเอกสารงานราชการและ
บริการประชาชน

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดา)ความเร็ว
แผ่นต่อนาทีเป็นระบบมัล
ติฟังชั่น เป็นระบบ
กระดาษธรรมดา ชนิด ผง
ย่อ-ขยายได้
จานวน 1 เครื่อง

-

200,000

-

-

-

สานักปลัด

2

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่
รายการเครื่องมัลติมเิ ดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA

เพื่อซื้อเครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ขนาด 4,500
ANSI Lumerns เป็นเครื่อง
ฉายเลนส์เดียว สามารถต่อ
กับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจาก
คอมพิวเตอร์และวีดโี อ

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ขนาด
4,500 ANSI Lumerns
เป็นเครื่องฉายเลนส์เดียว
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อ
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
และวีดโี อ
จานวน 1 เครื่อง

-

65,000

-

-

-

สานักปลัด
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แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

3

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการคอมพิวเตอร์

เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว ) ใช้ในการพิมพ์
เอกสารและบริการ
ประชาชน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงานราคาเครื่องละ
22,000.-บาท
จานวน 2 เครื่อง

4

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Injet)

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Injet) ใช้ในการพิมพ์
เอกสารและบริการ
ประชาชน

เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Injet) ราคาเครื่อง
ละ 7,900.- บาท
จานวน 1 เครื่อง

ครุภณ
ั ฑ์เกษตร
รายการเครื่องปั๊มน้า
แบบจุ่ม(ซัมเมิร์ท)

เพื่อซื้อปั๊มน้าแบบจุ่ม
(ซัมเมิร์ท) ขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 แรงม้า

เพื่อซื้อปั๊มน้าแบบจุ่ม
(ซัมเมิร์ท) ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า
จานวน 8 เครื่อง

5

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

-

44,000

-

-

-

สานักปลัด

-

7,900

-

-

-

สานักปลัด

-

-

กองช่าง

-

165,200 165,200

-240ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

6

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจกสูง

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนจัดเก็บเอกสารและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
สูง(4ฟุต) ราคา 7,900.บาท จานวน 1 ตู้

-

7,900

7,900

-

-

สานักปลัด

7

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการอุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์
(Smat Card Reader)

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์(Smat
Card Reader) เพื่อรับรอง
การยกเลิกสาเนาเอกสารใน
กระบวนงานการลงทะเบียน
และยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ การลงทะเบียน
และยื่นคาขอรับเงินเบี้ย
ความพิการและขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์
(Smat Card Reader)
สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลในบัตร
อเนกประสงค์ (Smat
Card Reader) ตาม
มาตรฐาน ISO /IEC
7816 มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิการไม่น้อย
กว่า 4.8 MHZ สามารถ
ใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ
(Interface) แบบ USB ได้
สามารถใช้กับบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smat
Card Reader) ที่ใช้
แรงดันไฟฟ้าขนาด 5
Volts ได้เป็นอย่างน้อย

-

3,500

3,500

-

-

สานักปลัด

-241ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

ราคาเครื่องละ 700.-บาท
จานวน 5 เครื่อง
8

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการโต๊ะประชุมสภา

เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา ใช้ เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสภา
ในกิจการของราชการและ
ใช้ในกิจการของราชการ
บริการประชาชน
และบริการประชาชน
จานวน 21 ตัว ๆละ
4800 บาท ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า
180X60X74 ซม.

-

100,800 100,800 100,800

-

สานักปลัด

9

บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการเก้าอี้สานักงาน
แบบล้อเลื่อน

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
แบบล้อเลื่อนใช้ในกิจการ
ของราชการและบริการ
ประชาชน

-

62,500

-

สานักปลัด

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สานักงาน
แบบล้อเลื่อนใช้ในกิจการ
ของราชการและบริการ
ประชาชน จานวน 25
ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า
130X55X49 ซม.

62,500

62,500

-242ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

10 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาวขา
รายการโต๊ะพับหน้าขาว ชุปโครเมีย่ มใช้ในกิจการของ
ขาซุปโครเมี่ยม
ราชการและบริการ
ประชาชนที่มาใช้บริการ

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว
ขาชุปโครเมีย่ มใช้ใน
กิจการของราชการและ
บริการประชาชนที่มาใช้
บริการ จานวน 15 ตัว ๆ
1,800 บาท ขนาดกว้าง
ไม่น้อยกว่า
75X180X75 ซม.

11 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
รายการรถบรรทุก
(ดีเซล)

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 790,000
ตัน ประมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน

เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
1 คัน เพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการและประสานงานกับ
ประชาชน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

27,000

27,000

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
-

790,000 790,000 790,000 790,000

สานักปลัด

สานักปลัด

-243ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

12 การสาธารณสุข

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
รายการรถพยาบาล
ฉุกเฉิน

เพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
เพื่อใช้เป็นรถกู้ชีพ ช่วยชีวิต
ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยไปยังสถานพยาบาล

รถพยาบาลฉุกเฉิน ประ
มาตรกระบอกสูบไม่ต่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์
จานวน 1 คัน

-

-

13 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)

เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)
เพื่อจัดเก็บเอกสารและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
สูง (4 ฟุต)
ราคา 7,000 บาท
จานวน 1 ตู้

-

-

7,000

-

-

สานักปลัด

14 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน

เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) ใช้ในการพิมพ์
เอกสารและบริการ
ประชาชน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน ราคาเครื่องละ
22,000.-บาท
จานวน 1 เครื่อง

-

-

22,000

-

-

สานักปลัด

1,000,000 1,000,000 1,000,000

สานักปลัด

-244ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

15 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
รายการลาโพง
อเนกประสงค์

16 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ
รายการเครื่องเสียง

17 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงาน
ครัว
รายการผ้าม่านพร้อม
ติดตั้ง

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดซื้อลาโพง
อเนกประสงค์ใช้ในทาง
ราชการ ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆและบริการประชาชน
เพื่อประหยัดงบประมาณ
ของทางราชการ
เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียง ใช้ใน
ห้องประชุมสภา และเพื่อใช้
ในกิจกรรมต่างๆทางราชการ
และบริการประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

ลาโพงอเนกประสงค์
จานวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อย
กว่า 15 นิ้ว ลาโพงเสียง
ทุ้ม ขนาด 10 นิ้ว 8
โอห์ม 150 วัตต์

-

-

เครื่องเสียง จานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย ไมค์ประชุม
โฟนไร้สาย Eurotech
UHF – 129 (1 ชุด/8
ตัว) ถ่ายชาร์จ AA / 600
ma แท่นชาร์จสาหรับชาร์
ถ่าน AA (6-8 ก่อน) สา
โพงแขวนติดผนัง 6” NPE
NP-602 เพาเวอร์
มิกเซอร์ NPE TR 250 L
สายลาโพง 2* 0.5 mm

-

-

-

-

เพื่อจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้อง
ห้องประชุมสภา อบต.ใช้ใน ประชุมสภา อบต.
งานและกิจการต่างๆทาง
จานวน 1 ชุด
ราชการและบริการ
ประชาชน

8,900

8,900

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
-

สานักปลัด

100,000 100,000

-

สานักปลัด

60,000

-

สานักปลัด

60,000

-245ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

18 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์
รายการสายส่งดับเพลิง
พร้อมข้อต่อมาตรฐาน

เพื่อซื้อสายส่งดับเพลิง
พร้อมข้อต่อมาตรฐานเพื่อใช้
ช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน

สายส่งดับเพลิงพร้อมข้อ
ต่อมาตรฐาน ขนาด 1.5
นิ้ว ความยาว 30 เมตร
ผลิตจากใยสังเคราะห์โพลิ
เอสเตอร์ ทนต่อทุกสภาพ
อากาศ น้าทะเล น้ากร่อย
รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต
น้าหนักเบาใช้งานสะดวก
ทาความสะอาดง่าย ไม่ดูด
ซับน้า

-

-

19 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เพื่อซื้อสัญญาณไฟฉุกเฉิน
(ไซเรน)

สัญญาณไฟฉุกเฉิน
(ไซเรน) หลอดฮาโลเจน
ขนาด 38 วัตต์ จานวน 4
หลอน (หมุน) หลอดยาโล
เจน ขนาด 23 วัตต์
จานวน 6 หลอด
(กระพริบ) กล่องเสียง
100 วัตต์ มีลาโพง 100
วัตต์

-

-

25,000

25,000

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
-

1,000,00 1,000,00 1,000,00
0
0
0

สานักปลัด

สานักปลัด

-246ที่

แผน ทงาน

หมวด

ประเภท

ไฟฟ้าและถนน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง
รายการรถบรรทุกติด
เครนไฮครอลิค

21 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการตู้เอกสารบาน
เลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต)

22 บริหารงานคลัง

ค่าครุภณ
ั ฑ์

23 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

20

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อซื้อรถบรรทุกติดเครน
ไฮครอลิค พร้อมกระเช้า
ไฟฟ้า เพื่อ

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

รถบรรทุกติดเครนไฮครอ
ลิค พร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ทางานได้สูงไม่น้อยกว่า
10 เมตร เครื่องยนต์ดีเซล
แบบไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ
4 สูบ มีกาลังสูงสุดไม่น้อย
ว่า 175 แรงม้า
จานวน 1 คัน
เพื่อจัดซื้อตู้เอกสารบาน
ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก
เลื่อนกระจกสูง (4 ฟุต) เพื่อ สูง(4 ฟุต) ราคา 7,000
จัดเก็บเอกสารและความเป็น บาท จานวน 2 หลัง
ระเบียบเรียบร้อย

-

-

-

-

7,000

7,000

-

กองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงาน

เพื่อซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet PrinterX) ใช้
สาหรับเอกสารงานราชการ
และบริการประชาชน

เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก
(Inkjet PrinterX) ราคา
เครื่องละ 6,300.- บาท
จานวน 1 เครื่อง

-

-

6,300

-

-

กองคลัง

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการโต๊ะหมู่บูชา

เพื่อจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาใช้
สาหรับงานพิธีการ งานรัฐพิธี
บริการส่วนราชการและ
ประชาชน

โต๊ะหมู่บูชาทาด้วยไม้สัก มี
โต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความ
กว้างตัวละ 9 นิ้ว มี
ฐานรองโต๊ะหมู่
จานวน 1 ชุด

-

-

8,500

-

-

สานักปลัด

2,000,000 2,000,000 2,000,000

กองช่าง

-246ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24 การรักษาความ

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
รายการโซ่ยนต์

25 บริหารงาน
ทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
รายการพัดลม
อุตสาหกรรม

26 การศึกษา

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
รายการ คอมพิวเตอร์
สานักงาน

สงบภายใน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)

เพื่อจัดซื้อโซ่ยนต์
1.8 แรงม้า บาร์โซ่ยาว 12
นิ้ว เครื่องยนต์เบนซินใช้
สาหรับตัดต้นไม้ ใน
สานักงาน และบริการ
ประชาชนในกรณีต้นไม้ล้มใน
ท้องถนน
เพื่อจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรมสาหรับใช้ใน
กิจกรรมต่างๆและบริการ
ประชาชน

โซ่ยนต์ 1.8 แรงม้า บาร์
โซ่ยาว 12 นิ้ว เครื่องยนต์
เบนซิน ราคาเครื่องล่ะ
12,000บาท จานวน 1
เครื่อง

-

-

12,000

-

-

สานักปลัด

พัดลมอุตสาหกรรมตัว
โครงสร้างพัดลมทาจาก
เหล็ก ตั้งพื้น 3 ขา ปรับ
ระดับความเร็วได้ 3 ระดับ
ใบพัดขนาด 24 นิ้ว ตัวล่ะ
3,000 บาท จานวน 6
ตัว

-

-

9,000

9,000

-

สานักปลัด

เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
สาหรับสานักงานใช้ในการ
พิมพ์เอกสารและบริการ
ประชาชน

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
สานักงาน ราคาเครื่องละ
16,000 .-บาท
จานวน 1 เครื่อง

-

16,000

16,000

-

-

กองการศึกษา

-247ที่

แผนงาน

27 การศึกษา

หมวด

ครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์
รายการเครื่องพิมพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก Multifunction แบบ
Multifunction แบบฉีด ใช้ในการพิมพ์เอกสารและ ฉีดหมึก ราคาเครื่องละ
หมึกสานักงาน
บริการประชาชน
7,700.-บาท
จานวน 1 เครื่อง

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
7,700

7,700

-

หน่วยงาน
2565 รับผิดชอบ
หลัก
(บาท)
-

กองการศึกษา

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพั ฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว
2931 ลงวันที่ ๑5 ตุลาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้ อ ๑2 และในการประเมิ น แผนนั้ น จะต้ อ ง
ดาเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 ตุลาคม ๒๕62 เรื่อง ซัก ซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61

-249๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลพรสาราญ ได้ดาเนินการจัดท าแผนพัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้ กั บ ประชาชน ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นานั้ น จะต้ อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ข้อ ๑2 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้ จ ากการติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ ๑ การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพรสาราญภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพรสาราญ
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ การให้บริการ

-250๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดาเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทาแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยาก
และบางเรื่องอาจทาไม่ได้
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มคี วามสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓) ควรเร่งรัด ให้มี ก ารด าเนิน โครงการ/กิ จกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) องค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลควรพิ จารณาตั้ งงบประมาณให้ เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ กั บ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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