รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้าอ้อม
อ้าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ค้าน้า
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑2 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง คณะกรรมการจะต้ อ งด าเนิน การ ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการ ติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดา เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม จึงได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน ตาบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม ตุลาคม 2562

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑-๗
๘-๑๑
๑๑-๑๖
๑๗-๑๘
๑๙
๒๐

ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ต้ำบลน้้ำอ้อม อ้ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดสรีสะเกษ โดยอยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำร
อ้ำเภอกันทรลักษ์ทำงทิศเหนือ ประมำณ 1 กิโลเมตร ห่ำงจำกจังหวัดศรีสะเกษทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมำณ 63
กิโลเมตร เนื้อที่ แบ่งออกเป็น 9 หมู่ มีอำณำเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับต้ำบลจำนใหญ่
ทิศใต้
ติดกับเทศบำลเมืองกันทรลักษ์
ทิศตะวันออก
ติดกับต้ำบลเวียงเหนือ,ต้ำบลสังเม็ก
ทิศตะวันตก
ติดกับต้ำบลหนองหญ้ำลำด
แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่ต้ำบลน้้ำอ้อม เป็นที่รำบต่้ำอุดมสมบูรณ์ท้ำกำรเกษตรได้ตำมฤดูกำล
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอำกำศ มี 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน และหนำว อุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศำเซลเซียส

1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรำย และดินแดง พื้นที่รำบต่้ำเหมำะแก่กำรเพำะปลูกข้ำว
และปลูกพืชไร่ พืชสวน

2.ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ต้ำบลน้้ำอ้อม ประกอบด้วย จ้ำนวนหมู่บ้ำน 9 หมู่บ้ำน อยู่ในเขตต้ำบลน้้ำอ้อมเต็มพื้นที่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองเขื่อง
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยแสวง หงษ์ค้ำ
หมู่ที่ 3 บ้ำนขนำเก่ำ
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยอุดม ระก้ำ
หมู่ที่ 4 บ้ำนขะยูง
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยเสถียร กล่อนศรี
หมู่ที่ 6 บ้ำนคล้อเกษศิริ
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยวิชัย เครือบุตร
หมู่ที่ 7 บ้ำนขนำใหม่
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยสุรัตน์ แก้วยงค์
หมู่ที่ 9 บ้ำนโนนส้ำเริง
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยพิสิตร์ ภูโท
หมู่ที่ 12 บ้ำนกุดปลำขำว
ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำยบุญเยี่ยม วำรินทร์
หมู่ที่ 15 บ้ำนน้้ำอ้อมเหนือ
ก้ำนันต้ำบลน้้ำอ้อมชื่อนำงสำวสำยใจ กมล
หมู่ที่ 16 บ้ำนขะยูงตะวันออก ผู้ใหญ่บ้ำนชื่อนำงละไมย์ วันศรี
2.2 การเลือกตั้ง
กำรเลือกตั้งผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ตำมพระรำชบัญญัติสภำต้ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจ้ำนวน 9 หมู่บ้ำน หำกมีกำรเลือกตั้งในครั้ง
หน้ำ จะมี ผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล) จ้ำนวน 1 คน จะมีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบล หมู่บ้ำนละ 2 คน 9 หมู่บ้ำน รวมเป็น 18 คน

3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชาชน
ประชำกรทั้งสิ้น จ้ำนวน 5,928 คน แยกเป็นชำย 2,986 คน หญิง 2,942 คน มีควำมหนำแน่เฉลี่ย
274.82 คน / ตำรำงกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562)
ประชากร
หมู่ที่
รวม (คน)
หมู่บ้าน
หลังคาเรือน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
1 บ้ำนหนองเขื่อง
297
320
617
183
3 บ้ำนขนำเก่ำ
566
560
1,126
408
4 บ้ำนขะยูง
452
451
903
211
6 บ้ำนคล้อเกตุสิริ
147
145
292
93
7 บ้ำนขนำใหม่
427
374
801
203
9 บ้ำนโนนส้ำเริง
453
459
912
351
12 บ้ำนกุดปลำขำว
187
204
391
96
15 บ้ำนโนนน้้ำอ้อมเหนือ
198
175
373
199
16 บ้ำนขะยูง
259
254
513
107
รวม
2,986
2,942
5,928
1,851

(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี)
สรุปจานวนประชากร
จ้ำนวนประชำกร (คน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562 (พ.ศ.2562)

5,883

5,901

5,928

* จำกข้อมูลที่ผ่ำนมำ จ้ำนวนประชำกรในเขตต้ำบลฯ มีจ้ำนวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 (โดยเฉลี่ยแต่ละปี)
* ซึ่งมีแนวโน้ม จ้ำนวนประชำชำเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5 ต่อปี
3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)
ลาดับที่
ช่วงอายุ (ปี)
จานวนประชากรชาย จานวนประชากรหญิง
หมายเหตุ
1
อำยุต่้ำกว่ำ 18 ปี
654
728
2
อำยุ 19 - 60 ปี
1,500
1,533
3
อำยุ 60 - 100 ปี
831
680
4
อำยุมำกกว่ำ 100
1
1
รวม
2,986
2,942
4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนน้้ำอ้อมรัฐประชำนุสรน์
จ้ำนวน 1 แห่ง
2.โรงเรียนบ้ำนขนำ
จ้ำนวน 1 แห่ง
3.โรงเรียนสว่ำงคูณวิทยำ (เอกชน)
จ้ำนวน 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง ได้แก่
1.โรงเรียนบ้ำนขะยูง
จ้ำนวน 1 แห่ง
2.โรงเรียนมำรีย์อุปถัมภ์ (เอกชน)
จ้ำนวน 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง
1.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดขนำวนำรำม
จ้ำนวน 1 แห่ง
2.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนขะยูง
จ้ำนวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนหนองเขื่อง
จ้ำนวน 1 แห่ง
- ในพื้นที่ไม่มีการศึกษานอกระบบ
4.2 สาธาณสุข
ศูนย์สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน
6
แห่ง
4.3 อาชญากรรม
ที่ผ่ำนมำในพื้นที่ ไม่มีคดีอำชญำกรรม
4.4 ยาเสพติด
ปัญหำยำเสพติดมีพื้นที่เฝ้ำระวังทั้ง 9 หมู่บ้ำน
4.5 การสังคมสงเคราะห์
มีกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ และจ่ำยเงินสงเครำะห์ผู้พิกำร ตำมนโยบำยของรัฐบำล ได้ครบทุกเดือน

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
มีถนนลำดยำงแอลฟัลท์ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง
หมู่ที่ จ้ำนวนสำย
ถนนลำดยำง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สำย) ถนนลูกรัง(สำย) ทำงล้ำลอง(สำย)
ทำงรวม(สำย) แอสฟัลส์(สำย)
1
12
1
5
6
3
13
6
7
4
5
5
6
9
1
4
4
7
16
1
8
7
9
16
1
9
6
12
12
1
5
6
15
6
3
3
16
7
1
5
1
รวม
96
6
50
40
5.2 การไฟฟ้า
- อยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีระบบไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำน จ้ำนวน 1,851
ครัวเรือน
5.3 การประปา
- มีน้ำประปำใช้ครบทุกหลังคำเรือน
- มีระบบประปำบำดำลหมู่บ้ำน จ้ำนวน 3 หมู่บ้ำน ได้แก่ หมู่ที่ 6,9,12
- มีระบบประปำผิวดิน จ้ำนวน 5 หมู่บ้ำน ได้แก่ 3,7,4,16,1
5.4 โทรศัพท์/ระบบอินเตอร์เน็ต/Wifi
- มีกำรใช้โทรศัพท์ตำมบ้ำนเรือน และใช้มือถือหรือสมำร์ทโฟน ทุกครัวเรือน
- ประชำชน มีกำรใช้ระบบอินเตอร์เน็ต/ wifi ในกำรติดต่อสื่อสำรอย่ำงแพร่หลำย
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
- ที่ท้ำกำรไปรษณีย์ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ้ำเภอกันทรลักษ์ ตั้งอยู่ ต้ำบลน้้ำอ้อม
อ้ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
- รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพท้ำกำรเกษตรกรรมได้แก่ ท้ำนำ ปลูกข้ำว
ปลูกพืช ปลูกพืชส่วน เช่น ยำงพำรำ กล้วย ทุเรียน ลองกอง มันส้ำปะหลัง
6.2 การประมง
- ต้ำบลน้้ำอ้อม มีพื้นที่ เป็นหนองน้้ำ และติดห้วยขะยูง มีกำรหำปลำตำมแม่น้ำ
6.3 การปศุสัตว์
- ต้ำบลน้้ำอ้อม มีกำรปศุสัตว์ คือ กำรเลี้ยงโค และกำรเลี้ยงกระบือ ในบ้ำงหมู่บ้ำนของต้ำบล
น้้ำอ้อม อ้ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

6.4 การบริการ
1. ร้ำนบริกำรท้ำผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ 1,9,6 จ้ำนวน 4 แห่ง
2.รีสอร์ท ในพื้นที่ จ้ำนวน 4 แห่ง
3. โรงสีข้ำวในครัวเรือนในพื้นที่ จ้ำนวน 8 แห่ง
4. บริกำรสระว่ำยน้้ำ จ้ำนวน 1 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
1. วัดภูดินแดง
2. หนองขนำ
3. วัดป่ำดอนเย็น
4. วัดป่ำเทพพิทักษ์ธรรม
6.6 อุตสาหกรรม
ต้ำบลน้้ำอ้อม อ้ำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
1. โรงงำนขนำดเล็ก
จ้ำนวน 7 แห่ง
2. ปั๊มน้้ำมันขนำดใหญ่
จ้ำนวน 1 แห่ง
3. ปั๊มน้้ำมันแก๊สขนำดใหญ่
จ้ำนวน 1 แห่ง
4. ปั๊มน้้ำมันขนำดเล็ก (ปั๊มหลอด)
จ้ำนวน 5 แห่ง
5. ปั๊มน้้ำมันหยอดเหรียญ
จ้ำนวน 4 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
1. กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน 2.กลุ่มทอผ้ำไหม 3.กลุ่มผลิตยำดม 4. กลุ่มสำนตะกร้ำพลำสติก
6.8 แรงงาน
รำษฎรส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ 80 ประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้แก่ ท้ำนำ ปลูกข้ำว ปลูกพืชไร่
พืชสวน รับรำชกำร ที่เหลือประกอบอำชีพส่วนตัวและรับจ้ำง
7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชำชนส่วนใหญ่ นับถือศำสนำพุทธโดยมีข้อมูล ศำสนสถำน ดังนี้
วัด มีจ้ำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. วัดขนำวนำรำม
2. วัดขะยูง
3. วัดขนำเก่ำ
4. วัดภูดินแดง
5. วัดป่ำดอนเย็น
6. วัดคล้อเกตุสิริ
7. วัดป่ำเทพพิทักษ์ธรรม
ส้ำหรับประชำขนที่นับถือศำสนำคริส มีวัดเทเรซำ จ้ำนวน 1 แห่ง
- วัดเทเรซ่ำ
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
1. ประเพณีวันสงกรำนต์ เดือนเมษำยน ของทุกปี
2. ประเพณีถวำยเทียนเข้ำพรรษำ
3. ประเพณีบุญกฐิน ออกพรรษำ

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
1. ด้านอุตสาหกรรม หัตถกรรม – ท้ำรองเท้ำด้วยยำงรถยนต์ - สำนแห - จักสำน
- ท้ำไม้กวำดดอกหญ้ำ
2. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี - ครูเพลง เจรียง กันตรึม - ดูดวง
3. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข - ท้ำยำสมุนไพร - ท้ำยำสมุนไพรแก้ริดสีดวงและจมูก
ภาษาถิ่น คือ อีสำน , เขมร
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
1.ไม้กวำด
2. ยำดม
3. ผ้ำไหม
4. ทุเรียน , ลองกอง , เงำะ , มังคุด
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ล้ำน้้ำ ล้ำห้วย จ้ำนวน 1 สำย
- บึง หนองน้้ำ สระ จ้ำนวน 45 แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้้ำตื้น
จ้ำนวน 35 แห่ง
- บ่อบำดำล
จ้ำนวน 10 แห่ง
- ประปำหมู่บ้ำน จ้ำนวน
8 แห่ง
8.2 ป่าไม้
- ไม่มีป่ำไม้ในพื้นที
8.3 ภูเขา
- ไม่มีภูเขำในพื้นที่
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
-

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
สำระส้ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติซึ่งคณะกรรมกำจัดท้ำยุทธศำสตร์ชำติก้ำลังด้ำเนินกำรยกรำงอยูในขณะนี้นั้น
จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติ ที่คนไทยทุกคนต้องกำรบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและ
มำตรกำรเฉพำะซึ่งเป็นแนวทำงทิศทำงและวิธีกำรที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด้ำเนินกำรไป พร้อมกันอย่ำง
ประสำนสอดคลองเพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องกำรคือประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในทุกสำขำของ
ก้ำลังอ้ำนำจแห่งชำติอันได้แก่กำรเมือง ภำยในประเทศกำรเมืองต่ำงประเทศเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยำ กำรทหำร
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีกำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม และ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท้ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น จ้ำเป็นจะต้องมีกำร
วำงแผนและก้ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ้ำเป็นจะต้องก้ำหนด ยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพื่อถ่ำยทอดแนวทำงกำร พัฒนำสู่
กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน
และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนใน สังคม ทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคม ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
เพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ้ำชำติ
“มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศ มีขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว
คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่งคง เสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติ ที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่
(๑) ยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมมั่งคง
(๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
(๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
(๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
1. ด้านความมั่นคง
(1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้ำงควำม
เชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม
(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยในตลอดจนกำรบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล
(4) กำรพัฒนำระบบกลไกมำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับและรักษำดุลยภำพ
ควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ้ำนำจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่

(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ
(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติรักษำควำมมั่นคงของ
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
(7)กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น
2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุนพัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ
(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำรเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืนและส่งเสริมเกษตรกร
รำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนำทักษะผู้ประกอบกำรยกระดับผลิตภำพ
แรงงำนและพัฒนำSMEsสู่สำกล
(4) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนและพัฒนำระบบ
เมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ
(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่งควำมมั่นคงและพลังงำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรวิจัยและพัฒนำ
(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจฯลฯ
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและทั่วถึง
(3)ปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(1) สร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ
(3) มีสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของชุมชน
(5) พัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1 จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ
(2) วำงระบบบริหำรจัดกำรน้ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง25ลุ่มน้ำเน้นกำรปรับระบบกำรบริหำรจัดกำร
อุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงบทบำทภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐให้มีขนำดที่เหมำะสม
(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ
(6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสำกล
(7) พัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ
(8) ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก้ำลังประสบอยู่ ท้ำให้กำรก้ำหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำม ต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักกำรของ
กำรวำงแผนที่น้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมี
ส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส้ำคัญ
กับกำรก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มี
รำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน อย่ำงมีควำมสุขและน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว“มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”ของประเทศ มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
1.ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยจิตสำธำรณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
2.พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ
3.ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค้ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ
5.เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและลดค่ำใช้จ่ำยในระบบสุขภำพภำครัฐ
6.พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย
7.ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง
แผนงานโครงการสาคัญ
4.1 แผนงำนกำรลงทุนพัฒนำเพิ่มศักยภำพเด็กปฐมวัย
4.2 แผนงำนกำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขและควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัว
4.3 แผนงำนกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม
4.4 แผนงำนกำรยกระดับศูนย์ฝึกอบรมแรงงำนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.5 แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
กำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำท้ำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปในหลำยด้ำนทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำชีพ
และรำยได้ที่ท้ำให้จ้ำนวนคนยำกจนลดลงบริกำรทำงกำรศึกษำและสำธำรณสุขขยำยทั่วถึงมำกขึ้นอย่ำงไรก็ดี
กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมนับว่ำมีควำมคืบหน้ำช้ำและยังเป็นปัญหำท้ำทำยใน
หลำยด้ำนทั้งควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกรควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ
โดยเฉพำะในพื้นที่ห่ำงไกลและในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ได้รับบริกำรที่คุณภำพต่้ำกว่ำรวมทั้งข้อจ้ำกัดในกำร

เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลนอกจำกนั้นยังมีเงื่อนไข/ปัจจัย
เสี่ยงหลำยประกำรที่อำจจะส่งผลให้ควำมเหลื่อมล้ำในสังคมไทยรุนแรงขึ้นได้อำทิกำรเป็นสังคมผู้สูงวัยของ
ประเทศไทยซึ่งจ้ำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงภำระพึ่งพิงต่อวัยแรงงำนสูงขึ้นจำกภำระเลี้ยงดูทั้งเด็กและ
ผู้สูงอำยุท้ำให้มีข้อจ้ำกัดในกำรออมเพื่ออนำคตประกอบกับบำงกลุ่มยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรเงินและ
กำรออมซึ่งอำจกลำยเป็นผู้สูงวัยที่ยำกจนในอนำคตได้นอกจำกนั้นควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ที่สำมำรถเข้ำถึงซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีทักษะสูงท้ำให้สำมำรถได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นและทิ้ง
ห่ำงจำกผู้ที่ขำดทักษะและไม่สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลยีได้ขณะที่เดียวกันเทคโนโลยีก็สำมำรถท้ำให้ผู้ที่อยู่
ห่ำงไกลสำมำรถเข้ำถึงกำรศึกษำควำมรู้และบริกำรสำธำรณสุขได้เป็นต้นซึ่งเป็นประเด็นท้ำทำยที่ต้องเร่ง
พัฒนำและแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล้ำในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ ๑๒เพื่อไม่ให้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำเป็น
ข้อจ้ำกัดต่อกำรพัฒนำไปสู้ควำมเป็นประเทศที่มีรำยได้สูงกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในช่วง๕ปีต่อ
จำกนี้ไปยังต้องด้ำเนินกำรยกระดับคุณภำพบริกำรทำงสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุข
รวมทั้งกำรปิดช่องว่ำงกำรคุ้มครองทำงสังคมอื่นๆต่อเนื่องจำกที่ได้ผลักดันในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๑และมุ่งเน้น
มำกขึ้นในเรื่องกำรเพิ่มทักษะแรงงำนและกำรใช้นโยบำยแรงงำนที่สนับสนุนกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำนและเสริมสร้ำง
รำยได้สูงขึ้นและกำรสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนในเรื่องกำรสร้ำงอำชีพรำยได้
และให้ควำมช่วยเหลือที่เชื่อมโยงกำรเพิ่มผลิตภำพส้ำหรับประชำกรกลุ่มร้อยละ๔๐รำยได้ต่้ำสุดผู้ด้อยโอกำสสตรีและ
ผู้สูงอำยุอำทิกำรสนับสนุนธุรกิจขนำดเล็กขนำดกลำงและขนำดย่อมวิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจเพื่อสังคมกำรพัฒนำ
องค์กรกำรเงินฐำนรำกและกำรเข้ำถึงเงินทุนเพื่อสร้ำงอำชีพและกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิตคุณภำพดีที่
รำคำเป็นธรรมเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งบประมำณเชิงพื้นที่และบูรณำกำรเพื่อกำร
ลดควำมเหลื่อมล้้ำ
แนวทางการพัฒนา
1. กำรเพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ๔๐ที่มีรำยได้ต่้ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพทั้งในด้ำนกำรศึกษำในระดับที่สูงขึ้นกำรได้รับขยำยกำรคุ้มครอง
ทำงสังคม(SocialProtection)และสวัสดิกำร(Welfare)ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมและกำร
พัฒนำทักษะฝีมือเพื่อประกอบอำชีพและยกระดับรำยได้โดย
2.กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำสำธำรณสุขและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้
ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทำงธุรกิจรวมทั้งกฎหมำยกฎระเบียบให้เกิดกำร
แข่งขันที่เป็นธรรมเพื่อให้ประชำกรทุกกลุ่มมีโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐและทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียมกัน
สำมำรถพัฒนำศักยภำพและยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น
3. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้มีสิทธิในกำร
จัดกำรทุนที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชม
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.โครงกำรช่วยเหลือประชำกรผู้มีรำยได้น้ อยเป็นโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับคนที่ไม่อยู่ในระบบฐำนข้อมูล
รำยได้(กล่ำวคือระบบฐำนข้อมูลภำษี )ให้เข้ำมำอยู่ในระบบเพื่อให้สำมำรถระบุเป้ำหมำยผู้มีรำยได้น้อยเพื่อให้กำร
ช่วยเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกลำงภำครัฐซึ่งมอบหมำยให้กรมสรรพำกรกระทรวงกำรคลังดำเนินกำร
ให้ประชำชนทุกคนยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำง
ระบบกำรชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชำติ(Nationale-PaymentMasterPlan) โดยบุคคลที่มำ

เข้ำระบบข้อมูลรำยได้ดังกล่ำวและมีรำยได้ไม่ถึงเกณฑ์จะได้รับประโยชน์จำกรัฐบำลในรูปแบบต่ำงๆอำทิ
เงินอุดหนุนสิทธิกำรเดินทำงสำธำรณะโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยคูปองอำหำรช่วยให้กลุ่มคนรำยได้น้อยสำมำรถมี
รำยได้เพียงพอต่อกำรดำรงชีพวัตถุประสงค์ที่ส้ำคัญของโครงกำรฯคือกำรมีฐำนข้อมูลรำยได้ซึ่งช่วยให้
สำมำรถระบุเป้ำหมำยผู้มีรำยได้น้อยเพื่อให้กำรช่วยเหลือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งนี้รัฐต้องจัดทำระบบ
ดังกล่ำวให้ง่ำยและอำนวยควำมสะดวกกับประชำกรในพื้นที่ห่ำงไกลและประชำกรที่เข้ำไม่ถึงเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้วย
2.โครงกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำในพื้นที่ห่ำงไกลอย่ำงครอบคลุม
3.โครงกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณด้ำนกำรศึกษำแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยหน่วยงำนต้น
สังกัดต้องให้อิสระแก่สถำนศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณมำกขึ้นมุ่งเน้นที่กำรประเมินผลลัพธ์เป็น
ส้ำคัญใช้มำตรกำรทำงกำรเงินเพื่อกระตุ้นคุณภำพกำรศึกษำและนำผลกำรประเมินสถำนศึกษำมำใช้
ประกอบกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรปฏิรูประบบควำมรับผิดชอบนอกจำกนี้ยังจำเป็นต้องลด
สัดส่วนกำรให้งบประมำณด้ำนอุปทำนอำทิงบด้ำเนินกำรงบบุคลำกรและงบลงทุนซึ่งขึ้นกับกำรตัดสินใจของ
ภำครัฐและไม่สัมพันธ์กับควำมต้องกำรของผู้เรียนและเพิ่มสัดส่วนงบประมำณด้ำนอุปสงค์(Demand-Side
Financing)คือเงินอุดหนุนรำยหัวซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนที่เลือกเข้ำเรียนพร้อมทั้งจัดสรรเงินอุดหนุนใน
อัตรำที่มำกกว่ำให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ด้อยโอกำสเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำมำกขึ้น
4.โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนฐำนรำกและชุมชนเข้มแข็ง
5.โครงกำรศึกษำกำรจัดสรรที่ดินท้ำกินแบบมีเงื่อนไขให้แก่คนยำกจนโดยดำเนินกำรศึกษำวิธีกำรที่เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพในกำรจัดสรรที่ดินทำกินให้กับคนยำกจนโดยมีเงื่อนไขเพื่อกำรทำกินและจะต้องไม่สำมำรถนำไป
ขำยหรือโอนให้แก่นำยทุนต่อไปพร้อมทั้งจัดทำแนวทำงกำรดำเนินนโยบำยอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อให้สำมำรถนำไปสู่
กำรปฏิบัติ
6.แผนรองรับปัจจุบันหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงำนรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลำใน
แผนพัฒนำฯฉบับที่ 11 และแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๒เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงของกำรฟื้นตัวจำกปัญหำวิกฤตต่ำงๆ
กำรแข่งขันในตลำดโลกจะรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่ำงๆมุ่งเน้นกำรนำนวัตกรรมมำเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่้ำกว่ำศักยภำพมำต่อเนื่องหลำยปีทั้งจำกผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซำและข้อจำกัดภำยในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเพิ่มผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันรวมทั้งฐำนเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวช้ำ๕ปีต่อจำกนี้ไปจึงเป็นช่วงเวลำของกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ไทยให้กลับมำขยำยตัวได้สูงขึ้นโดยกำรเร่งกำรลงทุนในโวรงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ตำมแผนที่วำงไว้
และสร้ำงบรรยำกำศกำรลงทุนที่จูงใจให้ภำคเอกชนขยำยกำรลงทุนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำเป้ำหมำยส้ำคัญ
และขณะเดียวกัน๕ปีต่อจำกนี้ไปก็เป็นช่วงของกำรปฏิรูปเศรษฐกิจในหลำยด้ำนเพื่อวำงพื้นฐำนให้สำมำรถ
พัฒนำต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงได้ภำยในปี๒๕๗๐ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ๒๐ปีโดยกำรใช้
นวัตกรรมคุณภำพวนและกำรปรับปรุงด้ำนกฎระเบียบและกำรบริหำรจัดกำรที่ดีเป็นปัจจัยนำในกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของเศรษฐกิจยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนให้
ควำมส้ำคัญกับกำรบริหำรเศรษฐกิจมหภำคให้มีเสถียรภำพเพิ่มประสิทธิภำพภำวะกำรเงินและดูแลวินัยทำง
กำรเงินกำรคลังไปกับกำรด้ำเนินยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำทั้งภำวเกษตรอุตสำหกรรม
และบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิมและขยำยสำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ๆสำหรับอนำคต
กำรขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๒กำรพัฒนำและใช้วิทยำศำสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นก้ำวหน้ำที่เข้มข้นมำกขึ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัลกำรพัฒนำและยกระดับ
คุณภำพของกำลังวนและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรขยำยฐำนเศรษฐกิจและฐำนรำยได้ใหม่ควบคู่ไปกับกำร
เพิ่มผลิตภำพของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมรวมทั้งกำรต่อยอดจำกกำรผลิตและบริกำรเดิมโดยใช้ดิจิตัลและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะนอกจำกนั้นก็ให้ควำมส้ำคัญกับกำรใช้ศักยภำพของทรัพยำกรชีวภำพกำรส่งเสริมกำร
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลว่ำอย่ำงมีประสิทธิภำพกำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และกำรพัฒนำตำมแนวระเบียง
เศรษฐกิจกำรผสมผสำนกำวบริกำรเข้ำกับกำรว้ำและกำรเตรียมควำมพร้อมของภำวะบริกำรให้สำมำรถรองรับ
กำรแข่งขันที่เสรีขึ้นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันให้กับSMEsรวมทั้งกำรสร้ำงสังคมผู้ประกอบกำรที่
ผลิตได้ขำยเป็นโดยพิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงรวดเร็วและมำตรฐำนสำกล
ของสินว้ำและบริกำรที่สูงขึ้นรวมถึงมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนำระบบและกลไกรวมทั้งกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่เพื่อกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจให้วนในชุมชนและท้องถิ่นและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม
เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่มีความสาคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
1.กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและเสถียรภำพ
ทำงเศรษฐกิจจำเป็นต้องเพิ่มศักยภำพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยำยตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้ำงแรงกดดันให้
เกิดกำรขำดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดภำวะเงินเฟ้อและแรงกดดันต่อภำระกำรก้ำลังที่มำกเกินควรมีกำรกระจำย
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนกำรกระจำยผลประโยชน์กำรพัฒนำโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้
2.กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่ำระหว่ำงภำวะเกษตรอุตสำหกรรมบริกำรและกำรว้ำกำรลงทุนเพื่อ
ยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศสร้ำงรำยได้และกระจำยรำยได้สู่วนในชุมชนอย่ำงทั่วถึง
อันจะนำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภำพรวมและเศรษฐกิจฐำนรำกตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำดังนี้
แผนงานและโครงการสาคัญ
ภาคการคลัง
1.กำรจัดเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม
2.กำรก้ำหนดภูมิทัศน์และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสถำบันกำรเงิน
3.กำรทบทวนบทบำทและปรับปรุงประสิทธิภำพของสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
4.กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะทำงกำรเงิน
ภาคการเกษตร
5.กำรลดต้นทุนกำรผลิตและเพิ่มโอกำสในกำรแข่งขันสินค้ำเกษตร
6.โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำเกษตร
7.กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เกษตรกรรม(Zoning)
8.กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ , ๙. กำรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
9.ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร
10.ธนำคำรพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
11.กำรป้องกันกำรท้ำประมงผิดกฎหมำยขำดกำรรำยงำนและไร้กำรควบคุมและพัฒนำ
ระบบกำรท้ำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่ำงยั่งยืน
12.กำรขับเคลื่อนกำรด้ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์วำระแห่งชำติด้ำนสหกรณ์และแผนพัฒนำ
สหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาคอุตสาหกรรม
13.โครงกำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ
14.โครงกำรจัดตั้งศูนย์ทดสอบยำนยนต์และยำงล้อแห่งชำติ
15.โครงกำรขยำยสถำบันพัฒนำบุคลำกรในอุตสำหกรรมยำนยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยำนยนต์
16.โครงกำรพัฒนำระบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติในกำรผลิตของภำคอุตสำหกรรม
17.โครงกำรเมืองนวัตกรรมอำหำร
ภาคบริการและการท่องเที่ยว
19.แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพ
20.แผนงำนพัฒนำและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองของประเทศ
21.แผนงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวรำยสำขำอำทิกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมกำรท่องเที่ยวทำงน้้ำและทำงรถไฟ
22.แผนงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในเขตพัฒนำกำรท่องเที่ยว
23.แผนงำนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ที่มนุษย์สร้ำงขึ้น
24.โครงกำรศึกษำแนวทำงกำรควบคุมจ้ำนวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้
เป็นไปตำมขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับของระบบนิเวศ(CarryingCapacity)
25.แผนงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบกำร
26.แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่อุตสำหกรรมกีฬำบน
ฐำนควำมรู้ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ภาคการค้าและการลงทุน
27.กำรสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรของไทย
28.กำรพัฒนำทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรที่ครบวงจร(Entrepreneurship)
29.กำรส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรม
30.ปรับปรุงศูนย์บริกำรส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ
31.กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรลงทุนให้เหมำะสม
32.แผนรองรับผลักดันประเด็นกำรพัฒนำให้มีควำมเชื่อมโยงเข้ำกับนโยบำยรัฐบำลแผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินแผนแม่บทของหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อให้เกิดกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นขั้นตอนทั้งทิศทำง
วัตถุประสงค์เป้ำหมำยตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและกำรเมืองอันเกิดจำกกระแสโลกำภิวัฒน์และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงและเสถียรภำพของประเทศไทยในหลำย
มิติทั้งภัยคุกคำมภำยนอกได้แก่กำรขยำยอิทธิพลและกำรเพิ่มบทบำทของประเทศมหำอ้ำนำจในภูมิภำคต่ำงๆ
ของโลกควำมขัดแย้งด้ำนอำณำเขตแบบรัฐต่อรัฐอำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำม
ภำยในประเทศได้แก่สถำบันหลักของชำติได้รับผลกระทบจำกควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ของ
คนในชำติกำรสร้ำงสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้และกำรคุกคำมทำงเศรษฐกิจโดยอำชญำกรรม
คอมพิวเตอร์ในระยะ 5 ปีต่อไปซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 1๒จึงให้ควำมส้ำคัญต่อกำรฟื้นฟูพื้นฐำนด้ำนควำม
มั่นคงที่เป็นปัจจัยส้ำคัญต่อกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพำะกำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติ
ของผู้มีควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์บนพื้นฐำนของกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุขและกำรเตรียมกำรรับมือกับอำชญำกรรมข้ำมชำติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยยะส้ำคัญ
ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ
แนวทางการพัฒนา
จำกปัจจัยดังกล่ำวได้ก้ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯฉบับที่ 12 โดยก้ำหนดยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและ
ควำมมั่นคงของประเทศที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินกำรเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรสร้ำงเสถียรภำพ
ภำยในประเทศลดและปูองกันภัยคุกคำมจำกภำยนอกรวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อใจในอำเซียนและประชำคมโลก
ในระยะ 5 ปีได้แก่
1.กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพื่อให้เกิดควำมสงบในสังคมและธ้ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ
2.กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
ภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ
3.กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคงเพื่อบูรณำกำรควำมร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจสังคมและกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ
4.กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจสังคมและควำมมั่นคงของชำติเหนืออำณำเขตทำงทะเล
5.กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพื่อกำรพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องกันระหว่ำง
แผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ
2.ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนใต้
3.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและภัยคุกคำมข้ำมชำติ
4.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคระบำดและสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขอื่นๆ
5.กำรป้องกันภัยและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์
6.พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล
7.พัฒนำระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยทั้งทำงบกและทำงทะเลของประเทศ
8.แผนรองรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงำนรองรับซึ่งครอบคลุมระยะเวลำในช่วง
แผนพัฒนำฯฉบับที่ 11 และฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย
ควำมอ่อนแอของระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐและกำรขำดธรรมำภิบำลในสังคมไทยเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศที่ส้ำคัญประกำรหนึ่งมำอย่ำงต่อเนื่องทั้งในเรื่องควำมอ่อนแอของกำรบริหำร
จัดกำรของภำครัฐกำรขำดประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่วำง
ไว้กำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกลกำรขำดประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้กฎหมำยกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรของท้องถิ่นที่ยังขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสกระบวนกำรที่เปิดให้ประชำชน
ได้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจกำรใช้งบประมำณยังไม่เพียงพอระบบและกระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถอำนวย
ควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรมรวมทั้งกำรทุจริตประพฤติมิชอบที่ยังเป็นปัญหำส้ำคัญของ
ประเทศในช่วง๕ปีต่อจำกนี้ไปเป็นช่วงเวลำส้ำคัญที่ต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่ำงจริงจังเพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส้ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศในทุกด้ำนให้ประสบผลส้ำเร็จ

บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๒และวำงพื้นฐำนเพื่อให้บรรลุตำมกรอบเป้ำหมำยอนำคต
ในปี๒๕๗๗ของกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐโดยต้องให้ควำมส้ำคัญกับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำธรรมำภิบำลในภำครัฐอย่ำงเป็นรูปธรรมทั้งในด้ำนระบบกำรบริหำรงำนและ
บุคคลำกรในส่วนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้โปร่งใสมีประสิทธิภำพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่ำงเป็น
ธรรมและประชำชนมีส่วนร่วมมีกำรกระจำยอ้ำนำจและแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง
ภูมิภำคและท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1.ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำนบทบำทภำรกิจและคุณภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีควำม
โปร่งใสทันสมัยคล่องตัวมีขนำดที่เหมำะสมเกิดควำมคุ้มค่ำสำมำรถให้บริกำรประชำชนในรูปแบบทำงเลือกที่
หลำกหลำยและมีคุณภำพข้ำรำชกำรมีคุณภำพประสิทธิภำพและควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่องค์กรมีสมรรถนะ
สูงและมีควำมทันสมัยรำชกำรบริหำรส่วนกลำงมีขนำดเล็กลงและรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่นมีขนำดที่เหมำะสมกับ
พื้นที่รับผิดชอบ
2.ปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณและสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำร
คลังภำครัฐเพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเวลำเกิดควำมเสมอภำคลดควำม
เหลื่อมล้ำมีกลไกและช่องทำงให้ประชำชนและภำคเอกชนเข้ำถึงข้อมูลสำมำรถตรวจสอบกระบวนกำร
ดำเนินงำนงบประมำณและกำรคลังของภำครัฐได้อย่ำงโปร่งใสยิ่งขึ้น
3.เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกลเพื่อให้ประชำชนและภำคธุรกิจ
ได้รับบริกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของประชำชนและภำคธุรกิจ
4.เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชำชน
ได้รับกำรบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและทั่วถึงผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำลดกำรพึ่งพิง
งบประมำณประเภทเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลมีควำมคล่องตัวพึ่งตนเองทำงกำรคลังได้ในระยะยำวและ
สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะขั้นพื้นฐำนแก่ประชำชนอย่ำงมีมำตรฐำนและประสิทธิภำพมำกขึ้น
5.ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้สังคมไทยมีวินัยโปร่งใสและ
ยุติธรรมรวมทั้งสร้ำงควำมเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภำครัฐภำคเอกชนและ
ภำคประชำชนพร้อมทั้งเพื่อสร้ำงพลังกำรขับเคลื่อนค่ำนิยมต่อต้ำนกำรทุจริต
6.ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชนอย่ำงเสมอภำคผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีควำมมั่นใจยอมรับและปฏิบัติตำมกติกำเอื้อต่อภำรกิจภำครัฐกำรลงทุนและด้ำเนินธุรกิจ
ภำคเอกชนดึงดูดกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศลดควำมเหลื่อมล้้ำและเพิ่มคุณภำพชีวิตของประชำชนตลอดจน
มีกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประสิทธิภำพรวมทั้งกำรวินิจฉัยคดีมีควำมถูกต้องรวดเร็ว โปร่งใสและเป็น
ธรรมตำมหลักนิติธรรมและลดปริมำณผู้กระท้ำผิดในที่ควบคุม
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.กำรปรับโครงสร้ำงอ้ำนำจส่วนกลำงส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่นและแก้ไขกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
2.กำรปฏิรูปกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
3.กำรเพิ่มประสิทธิภำพและคุณภำพกำรบริหำรงำนแห่งรัฐ
4.กำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อวำงระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณชิงพื้นที่

5.กำรบูรณำกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนกลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(InformationandCommunicationTechnology/ICT)สำหรับบริกำรภำครัฐ
(GovernmentSharedInfrastructure)
6.กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรให้บริกำรของภำครัฐ
7.กำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชนและกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชน
8.กำรปฏิรูปองค์กรในกระบวนกำรยุติธรรม
9.กำรสร้ำงกลไก“ยับยั้ง”และ“สร้ำงควำมตระหนักรู้”เพื่อป้องกันกำรทุจริต
10.กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดทำนโยบำยสำธำรณะรวมถึงกฎหมำยกฎระเบียบให้มีคุณภำพและมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กำรพัฒนำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรสนับสนุนเศรษฐกิจ
และสังคมกำรกระจำยควำมเจริญและกำรพัฒนำเมืองและพื้นที่รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงไร
ก็ตำมที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหำ
ควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกำรและปัญหำเชิงปริมำณคุณภำพและกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลทำให้มีข้อจำกัดในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศให้มีประสิทธิภำพดังนั้นกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับ
ที๑่ ๒จะมุ่งเน้นกำรขยำยขีดควำมสำมำรถและพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจหลักและส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดควำม
เชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและในอำเซียนอย่ำงเป็นระบบโดยมีโครงข่ำยเชื่อมโยงภำยในประเทศที่สนับสนุนกำร
พัฒนำพื้นที่ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพื่อเพิ่มประสิทฺธิภำพกำรดำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำร
พื้นฐำนและกำรคุ้มครองผู้บริโภคกำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศและกำร
พัฒนำผู้ประกอบกำรในสำขำโลจิสติกส์และหน่วยงำนที่มีศักยภำพเพื่อไปทำธุรกิจในต่ำงประเทศ
แนวทางการพัฒนา
1.กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง
2.กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง
3.กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
4.กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
5.กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
6.กำรพัฒนำระบบน้ำประปำ
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.แผนงำนและโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่ง
2.แผนงำนและโครงกำรพัฒนำสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวกเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนรูปแบบกำร
ขนส่งสินค้ำได้แก่กำรก่อสร้ำงศูนย์เปลี่ยนถ่ำยรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำสถำนีขนส่งสินค้ำลำนกองเก็บตู้สินค้ำ
ในบริเวณพื้นที่ประตูกำรค้ำหลักของประเทศและตำมแนวเส้นทำงที่มีศักยภำพในกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่ง
สินค้ำทำงถนนสู่ระบบรำงและทำงน้้ำและกำรพัฒนำจุดพักรถตำมเส้นทำงขนส่งหลักเพื่อเพิ่มควำมปลอดภัย
ในกำรใช้ถนนหน่วยงำนด้ำเนินงำนหลักได้แก่กรมกำรขนส่งทำงบกระยะเวลำด้ำเนินกำรปี 2560 - 2564

3.แผนงำนและโครงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
4.แผนงำนและโครงกำรพัฒนำด้ำนพลังงำน
5.แผนงำน/โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
6.แผนงำน/โครงกำรพัฒนำสำธำรณูปกำรด้ำนน้ำประปำ
7.แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยอำศัยกำรเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัย
ควำมได้เปรียบพื้นฐำนที่มีอยู่ทั้งด้ำนแรงงำนทรัพยำกรธรรมชำติและกำรน้ำเข้ำเทคโนโลยีส้ำเร็จรูปจำก
ต่ำงประเทศมำกกว่ำกำรสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีของตนเองท้ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำน
เทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่ำเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยีกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำโดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในขั้นประยุกต์และใช้ประโยชน์ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมอีกทั้ง
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก
โดยประเทศที่มีพัฒนำกำรทำงเศรษฐกิจสูงอำทิเกำหลีใต้สหรัฐอเมริกำญี่ปุ่นและสวีเดนล้วนเป็นต้นแบบ
ส้ำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำหำกต้องกำรเพิ่มศักยภำพของประเทศจ้ำเป็นต้องปรับตัวเรียนรู้และมุ่งสู่กำรวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะต่อไปกำรพัฒนำด้ำน
วิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องปรับรูปแบบกำรด้ำเนินงำนให้มุ่งเน้น
ควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชนในกำรลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำโดยก้ำหนดประเด็นวิจัยของชำติที่ตอบ
โจทย์กำรยกระดับศักยภำพกำรผลิตเกษตรอุตสำหกรรมและบริกำรที่เป็นฐำนเดิมและกำรต่อยอดขยำยฐำนใหม่ด้วย
กำรพัฒนำนวัตกรรมรวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ยกระดับคุณภำพสังคมและกำรด้ำรงชีวิตของประชำชนในสังคม
ผู้สูงอำยุกำรส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะสูงกำรพัฒนำหน่วยงำนทดสอบและรับรองมำตรฐำนใน
ระดับสำกลกำรด้ำเนินมำตรกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวจิ ัยและนวัตกรรมทั้งในด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัยระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมต่ำงๆกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
อ้ำนวยควำมสะดวกกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและกำรรับเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศรวมทั้งทรัพย์สินทำงปัญญำ
ขึ้นมำรองรับเพื่อให้ประเทศไทยไม่อยู่ในสถำนะเป็นเพียงแค่ผู้ซื้อและผู้รับถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศแต่
สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองในอนำคตโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีส้ำหรับกลุ่มกำรผลิตและบริกำร
เป้ำหมำยดังนั้นเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนำเข้ำสู่สังคมนวัตกรรมและเตรียมกำรก้ำวสู่ประเทศรำยได้สูงในอนำคตแนว
ทำงกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำ๕ปีจะต้องให้ควำมส้ำคัญกับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ผลงำนวิจัยและพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์อย่ำงเข้มข้นทั้งในภำคธุรกิจภำครัฐและภำคประชำ
สังคมรวมทั้งให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพื้นฐำนที่เอื้ออ้ำนวยทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำกำรพัฒนำบุคลำกรวิจัยโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อช่วย
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว
แนวทางการพัฒนา
1.เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม
2.พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี(Technopreneur)
3.พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

แผนงานและโครงการสาคัญ
1.แผนงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้มีบทบำทหน้ำที่และใช้นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้สินค้ำและ
บริกำรประกอบด้วยโครงกำรย่อยอำทิโครงกำรร่วมทุนเพื่อสรรหำเทคโนโลยีที่เหมำะสมและน้ำไปสู่กำรพัฒนำแบบ
ก้ำวกระโดดในกำรด้ำเนินธุรกิจ
2.แผนงำนส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยให้เป็นเจ้ำของห่วงโซ่มูลค่ำเพิ่มสูงในตลำดโลกใน
อุตสำหกรรมที่ไทยมีศักยภำพ(GlobalValueChainController)อำทิโครงกำรส่งเสริมกำรจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยและพัฒนำในประเทศไทย
3.โครงกำรส่งเสริมกำรจัดทำมำตรฐำนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทยเพื่อนำขึ้นบัญชี
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
4.แผนรองรับโดยผลักดันประเด็นกำรพัฒนำตำมแผนที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๒กำรยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมให้มีควำมเข้มแข็งมำกขึ้น
และกำรขยำยฐำนใหม่ที่ให้ควำมส้ำคัญกับกำรกระจำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วยเป็น
เป้ำหมำยที่ส้ำคัญซึ่งกำรตอบสนองต่อเป้ำหมำยดังกล่ำวประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและ
ภูมิสังคมเฉพำะของพื้นที่กำรด้ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำคและจังหวัดในกำรเป็นฐำน
กำรผลิตและบริกำรที่ส้ำคัญประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมืองเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำม
เจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชนโดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และมีศักยภำพในกำรรองรับ
กำรค้ำกำรลงทุนช่วยลดแรงกดดันจำกกระจุกตัวของกำรพัฒนำอยู่ในกรุงเทพฯและภำคกลำงที่เป็นผลจำก
กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำและในขณะเดียวกันก็เป็นกำรช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและท้ำให้เกิด
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ที่เป็นโครงข่ำย
ระหว่ำงเมืองที่จะเป็นระบบสมบูรณ์ขึ้นเช่นเดียวกับกำรยกระดับคุณภำพและกำรส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่
บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกท้ำให้มีโอกำสเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน้ำของอำเซียนสำมำรถเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้ดีนอกจำกนั้นกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
เป็นโอกำสในกำรเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนดังนั้นแผนพัฒนำฯฉบับที่๑๒นี้จึงมุ่งเน้นกำรพัฒนำและเร่งด้ำเนินกำรในประเด็นท้ำทำยได้แก่กำร
สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ที่สร้ำงรำยได้ส้ำหรับ
ประชำชนในภำคกำรพัฒนำเมืองให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพกำรพัฒนำและฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกให้
รองรับกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมแห่งอนำคตอย่ำงมีสมดุลและกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่เศรษฐกิจชำยแดนให้
เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืนรวมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพกลไกกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคและเมืองให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม
แนวทางการพัฒนา
1.กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง
2.กำรพัฒนำเมือง
3.กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.โครงกำรพัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวอำรยะธรรมล้ำนนำสู่กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์
2.โครงกำรส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภำคเหนือตอนล่ำง
3.โครงกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเพื่อป้องกันปัญหำหมอกควันในภำคเหนือ

4.โครงกำรขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนำนวัตกรรมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
5.โครงกำรบริหำรจัดกำรน้ำแบบบูรณำกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.โครงกำรยกระดับกิจกรรมและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชำยทะเลนำนำชำติภำคกลำง
7.โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำสิ่งแวดล้อมเมือง
8.โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำงพำรำภำคใต้
9.โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลภำคใต้แบบมีส่วนร่วม
10.โครงกำรติดตำมตรวจสอบและแก้ไขปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยในพื้นที่มำบตำพุดและ
บริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง
11.โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก
12.โครงกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วตำกสงขลำและหนองคำย
13.แผนรองรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนำฯฉบับที่ 12 กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในทุกระดับจะเป็นกำรผลักดัน
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกกำรด้ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์กำรเชื่อมโยงในอนุภูมิภำคและภูมิภำภำยใต้กรอบแผนพัฒนำฯ
ฉบับที่ 11 โดยที่ในระยะเวลำ 5 ปีต่อจำกนี้ไปจะมุ่งเน้นกำรผลักดันให้ควำมเชื่อมโยงด้ำนกฎระเบียบและในเชิง
สถำบันมีควำมคืบหน้ำมีควำมชัดเจนในระดับปฏิบัติกำรและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่ำงประเทศภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมือในอนุภูมิภำคและภูมิภำครวมทั้งควำมร่วมมือในกำรลดกำรใช้มำตรกำรที่ไม่ใช่มำตรกำรทำงภำษี (Nontariffbarriers:NTBs) ในกำรกีดกันกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงกันควบคู่ไปกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชิงกำยภำพที่
จะต้องด้ำเนินกำรให้คืบหน้ำตำมแผนกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทั้งเครือข่ำยภำยในประเทศและกำรต่อเชื่อมกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำนและกำรเตรียมควำมพร้อม
ให้ประเทศไทยเป็นประตูไปสู่ภำคตะวันตกและตะวันออกช่วงเวลำ 5 ปีต่อจำกนี้ไปมุ่งเน้นกำรต่อยอดจำกควำม
เชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆเพื่อสนับสนุน
กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรกระจำยควำมเจริญในกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดและเมืองตำมแนว
ระเบียงเศรษฐกิจรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงอื่นภำยในประเทศในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องด้ำเนินยุทธศำสตร์ในเชิงรุก
ในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศทั้งในส่วนที่จะท้ำให้เกิดกำรเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่ำใน
อำเซียนที่จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและเพื่อขยำยโอกำสด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
กลุ่มประเทศCLMV(CambodiaLaosMyanmarVietnam)และอำเซียนรวมทั้งกำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกกรอบ
ควำมร่วมมือของอำเซียนกับกลุ่มประเทศนอกกลุ่มอำเซียนรวมถึงหุ้นส่วนกำรพัฒนำนอกภูมิภำคทั้งนี้ควำมเชื่อมโยงที่
สมบูรณ์และกำรลงทุนของไทยในภูมิภำคจะส่งผลให้ประเทศไทยสำมำรถใช้จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศำสตร์ให้เกิดผล
เต็มที่ในกำรที่จะพัฒนำประเทศไทยไปเป็นศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำที่ส้ำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภำคใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็ต้องให้ควำมส้ำคัญกับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับที่เป็นวงกว้ำงขึ้นอำทิกลุ่ม
ควำมตกลงหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจระดับภูมิภำค(RegionalComprehensiveEconomicPartnership:RCEP)ควำม
ร่วมมือภำยใต้กรอบเอเปคและกลุ่มประเทศ๗๗เป็นต้นที่จะต้องสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและพันธกรณี
ตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆที่ประเทศไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภำคและ
ระดับอนุภูมิภำคโดยให้ควำมส้ำคัญกับควำมเชื่อมโยงประเทศในภูมิภำคต่ำงๆให้ใกล้ชิดในทุกด้ำนมำกขึ้นและผลักดัน
ให้กำรพัฒนำประเทศไทยสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและข้อตกลงระหว่ำงประเทศต่ำงๆอำทิเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน(SustainableDevelopmentGoals:SDGs)ข้อก้ำหนดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์

(COnemission) มำตรฐำนด้ำนกำรบินและมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและแรงงำนข้ำมชำติเป็นต้นทั้งนี้ยุทธศำสตร์
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของไทยต้องยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและเปิดโอกำสโดยด้ำเนินนโยบำยกำรค้ำและกำร
ลงทุนที่เสรีเปิดกว้ำงและเป็นธรรมเพื่อเสริมสร้ำงบรรยำกำศในกำรประกอบธุรกิจขณะที่ประเทศไทยต้องปรับตัวทั้ง
เชิงรับและเชิงรุกให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคตส่งเสริมบทบำทเชิงรุกของ
ประเทศไทยในกำรแสวงหำตลำดใหม่ๆส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศและส่งเสริมกำรพัฒนำ
นวัตกรรมจำกกำรเรียนรู้ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆอำทิกำรเปลี่ยนแปลงและกำรปฏิรูปด้ำนกฎระเบียบและกำร
ปฏิรูปภำครัฐและกำรปฏิรูปภำคบริกำรภำยใต้กรอบควำมร่วมมือเศรษฐกิจเอเปคกำรพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนตำม
มำตรฐำนสำกลมำตรฐำนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดด้ำนกำรพัฒนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำทุนมนุษย์เป็น
ต้นทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้กำรพัฒนำประเทศบรรลุเป้ำหมำยกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกำรผลิตทั้งสินค้ำและบริกำร
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนจำกโอกำสที่เกิดขึ้นจำกกำรด้ำเนินนโยบำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
อย่ำงเข้มข้นภำยใต้กระแสโลกำภิวัฒน์กำรที่ประเทศไทยจะใช้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศให้เป็นกลไกสนับสนุนและ
ขยำยโอกำสกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรประสำนและ
พัฒนำควำมร่วมมือกันระหว่ำงประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์นั้นในระยะ 5 ปีต่อจำกนี้ไปจะต้อง
ด้ำเนินกำรให้เกิดควำมชัดเจนต่อกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนถึงบทบำทของประเทศไทยจำกมุมมองของกำรพัฒนำอนุ
ภูมิภำคและภูมิภำคโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ำนตลอดจนควรปรับปรุงกลไกควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศโดยเน้นกลไกที่สร้ำงสรรค์และเป็นธรรมทั้งนี้กลไกดังกล่ำวอำจอยู่ในรูปของคณะท้ำงำนหรือใช้กลไกเดิมที่มีอยู่
แล้วทำงำนทั้งในรูปของคณะกรรมกำรและองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรบูรณำกำรใน
ระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคเพื่อให้ประเทศในภูมิภำคได้รับประโยชน์จำกควำมร่วมมืออย่ำงเป็นธรรมและเป็นกำร
สนับสนุนซึ่งกันและกันทั้งนี้กำรปรับตัวภำยในประเทศที่ส้ำคัญ๓ประกำรที่เป็นเงื่อนไขจ้ำเป็นคือ(1)กำรก้ำหนด
มำตรกำรรองรับผลกระทบในทำงลบจำกนโยบำยทำงกำรค้ำกำรลงทุนต่อกลุ่มต่ำงๆในสังคมอีกด้วยเพื่อป้องกันปัญหำ
ควำมเหลื่อมล้้ำและไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจำกนโยบำยกำรค้ำกำรลงทุนเสรีและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ(2)กำร
ปรับกลไกภำยในประเทศเพื่อสนับสนุนกำรด้ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศอย่ำงมีบูรณำกำรบนพื้นฐำนของกำรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันของหน่วยงำนไทยถึงเป้ำหมำยและกำรก้ำหนด
ต้ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์ของประเทศและ(3) กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของไทยให้มีควำมเป็นสำกลมีควำมจ้ำเป็นเป็น
อย่ำงยิ่งทั้งด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและมีทัศนคติที่เปิดกว้ำงและมองไปในอนำคต
สอดคล้องกับเป้ำหมำยควำมเป็นพลเมืองไทยพลเมืองอำเซียนและพลเมืองโลกโดยประเทศไทยมีบทบำทนำในเวที
นำนำชำติตำมที่ก้ำหนดภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนำคมในกรอบ
ควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำนGMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTECและJDSและภูมิภำคอำเซียนเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ทั้งนี้จะต้องมีกำรกำหนดกรอบเวลำร่วมกันให้ชัดเจนในกำรที่จะมีกฎระเบียบ
มำรองรับเพื่อให้สำมำรถใช้ประโยชน์อย่ำงเต็มที่จำกกำรเป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงในภูมิภำครวมทั้งช่วยกระจำย
โอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมสู่ภูมิภำคและท้องถิ่นจำกกำรเชื่อมต่อเป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจจำกภำยนอกสู่พื้นที่
กำรพัฒนำภำยในประเทศไทย
2.พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจกำรบริกำรและกำรลงทุนที่
โดดเด่นในภูมิภำคทั้งกำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำบริกำรด้ำนกำรเงินบริกำรด้ำนสุขภำพบริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำร
ลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำรวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชียโดยอำศัยจุดเด่นด้ำนภูมิศำสตร์ที่ตั้งของประเทศ

ไทยในกำรเป็นศูนย์กลำงของควำมร่วมมือและกำรเชื่อมต่อห่วงโซ่มูลค่ำร่วมกับประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศใน
ภูมิภำคอำเซียน(ไทยบวกหนึ่ง)
3.กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ(Outwardinvestment)ของผู้ประกอบกำรไทยเพื่อสร้ำง
ผลตอบแทนจำกเงินทุนและองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีในสำขำกำรผลิตและบริกำรที่ไทยมีขีดควำมสำมำรถโดดเด่น
และสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นชำติกำรค้ำซึ่งเป็ นกำรดำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกที่จะใช้ประโยชน์จำก
เป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนภำยหลังปี๒๕๕๘ที่ทำให้อำเซียน
กลำยเป็นแหล่งผลิตและตลำดเดียวกันรวมทั้งกำรใช้ประโยชน์ข้อตกลงRCEPในอนำคตที่เปิดโอกำสให้ประเทศสมำชิก
เป็นฐำนใหม่ในกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยกำรสนับสนุนให้ผู้ ประกอบกำรไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตได้
และค้ำขำยเป็นกำรพัฒนำควำมเป็นสำกลของบุคคลำกรไทยกำรสร้ำงนักกำรค้ำอัจฉริยะสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำรกำรค้ำในภูมิภำค(SmartTraders)และกำรส่งเสริมกำรค้ำที่ขับเคลื่อนหรือนำโดยควำม
ต้องกำรในตลำด
4.เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำง
ยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำคและภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกันเพื่อสร้ำงควำมไว้เนื้อเชื่อใจส่งผลให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยกำรผลักดันกำรให้ควำมช่วยเหลือทั้งด้ำนกำรเงินเทคนิคและวิชำกำรแก่ประเทศ
เพื่อนบ้ำนและกำรขยำยควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจโดยก้ำหนดรูปแบบควำมร่วมมือในตลำดเป้ำหมำยแต่ละ
ประเภทโดยจะต้องค้ำนึงถึงควำมส้ำคัญทำงกำรค้ำต่อประเทศไทยและระดับกำรเจริญเติบโตหรือพัฒนำกำร
ทำงเศรษฐกิจของตลำดนั้นๆ
5.กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำคภูมิภำคและนำนำ
ประเทศทั้งในระดับทวิภำคีพหุภำคีและต่อยอดควำมร่วมมือกับประเทศยุทธศำสตร์/มีศักยภำพและประเทศ
ในอนุภูมิภำคเพื่อส่งเสริมควำมมั่นคงในอนุภูมิภำคภูมิภำคและในระดับโลกและควำมเจริญก้ำวหน้ำและ
ลดควำมเหลื่อมล้ำอย่ำงยั่งยืนร่วมกันในทุกมิติ
6.บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศให้มี
ลักษณะเป็นทีมไทยแลนด์เพื่อให้ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนต่ำงๆมีลักษณะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันและ
กันอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำประเทศรวมทั้งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศและให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรต่ำงประเทศตลอดจนผลประโยชน์ที่มีต่อกำรพัฒนำประเทศต่อภำคส่วนต่ำงๆและ
สำธำรณชนไทยรวมทั้งดำเนินกำรเชิงรุกในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจควำมเชื่อมั่นและภำพลักษณ์ที่ดีและศักยภำพทำง
เศรษฐกิจและด้ำนอื่นๆของประเทศไทย
7.กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศระหว่ำงภูมิภำคโดยมีบทบำท
ที่สร้ำงสรรค์เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรดำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศในเวทีโลกเพื่อรักษำสมดุล
ในปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและมหำอ้ำนำจต่ำงๆทั้งในระดับโลกและภูมิภำคและประโยชน์อื่นๆของ
ประเทศทั้งในด้ำนกำรค้ำควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำนโอกำสทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ไทยโอกำส
ในกำรเข้ำถึงตลำดเงินและตลำดทุนที่ทันสมัยและเป็นทำงเลือกของประเทศกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง
ประชำชนในกรอบนำนำชำติและกำรรักษำเสถียรภำพและควำมมั่นคงของไทยและภูมิภำคโดยรวม
8.ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทุกด้ำนที่เกี่ยวกับเรื่อง
ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชนทั้งควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนด้ำนอำหำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติใน
รูปแบบต่ำงๆรวมทั้งกำรป้องกันภัยในทุกรูปแบบอำทิภัยจำกกำรก่อกำรร้ำยภัยในโลกไซเบอร์เป็นต้น
แผนงานและโครงการสาคัญ
1.แผนงำนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรไทยออกไปลงทุนในต่ำงประเทศทั้งใน

อนุภูมิภำคประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำคทั้งด้ำนกฎระเบียบลักษณะของห่วงโซ่มูลค่ำกลุ่มสำขำกำรผลิตและ
บริกำรที่มีควำมพร้อมกำรเตรียมควำมพร้อมผู้ประกอบกำรไทยและโอกำสทำงธุรกิจในพื้นที่เชื่อมโยงกับพื้นที่
ชำยแดนโดยเฉพำะตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจตลอดจนกำรส่งเสริมสำขำเป้ำหมำยของไทยในอำเซียน
2.แผนงำนกำรพัฒนำแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS)ด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ตำมก้ำหนดเวลำให้สำมำรถเชื่อมต่อกับเส้นทำงควำมเชื่อมโยงและพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภำคอำเซียนเอเซียตะวันออก
และเอเซียใต้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตลอดจนเชื่อมโยงกับเส้นทำงสำยไหมทำงบกและทำงทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ของ
จีนและผลักดันโครงกำรทวำยโดยกำรสนับสนุนกำรเปิ ดให้เกิดกำรเชื่อมต่อเข้ำมำทำงมหำสมุทรอินเดียให้สำมำรถ
เชื่อมโยงกิจกรรมทำงเศรษฐกิจกับท่ำเรือแหลมฉบังของไทยเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนที่
ส้ำคัญในระดับภูมิภำคโดยเร่งรัดโครงกำร
3.แผนงำนIMT-GT
4.แผนงำนโครงกำรที่ส้ำคัญภำยใต้กรอบเอเปค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ
ยโสธร อ้ำนำจเจริญ ) แผน 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
“ข้ำวหอมมะลิเป็นเลิศ กำรท่องเที่ยวและกำรค้ำชำยแดนได้มำตรฐำนสำกล”
เป้าประสงค์รวม
1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตำมมำตรฐำน และสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์ด้วยกำรแปรรูปเพิ่ม ช่องทำงกำรตลำด ทั้งใน
และต่ำงประเทศ ข้ำวหอมมะลิคุณภำพดี
2. พัฒนำคุณภำพแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพให้ได้มำตรฐำนและเสริมสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรกำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว
3. สร้ำงเครือข่ำยกำรค้ำกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำชำยแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics)
ที่มีประสิทธิภำพ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพและเพิ่มมูลค่ำข้ำวหอมมะลิสู่ควำมต้องกำรของตลำด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกำรท่องเที่ยวให้ได้ระดับมำตรฐำนและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำและเพิ่มมูลค่ำกำรค้ำ
ชำยแดนครบวงจรและได้มำตรฐำนสำกล
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
“เมืองน่ำอยู่ ประตูกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว อำรยธรรมขอมโบรำณ
เป็นเลิศด้ำนกีฬำ น้ำสินค้ำเกษตรมำตรฐำน และปลอดภัยสู่ครัวโลก”
เป้าประสงค์รวม
1. มูลค่ำกำรค้ำ กำรลงทุน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2. ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรมีควำมปลอดภัยได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 3.
ประชำชนอำศัยในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมมีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีควำมมั่นคงและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรกีฬำเพิ่มสูงขึ้น
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีควำมสงบเรียบร้อย และมีควำมมั่นคง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเสริมสร้ำงควำมภูมิคุ้มกันทำงสังคมและคุณภำพชีวิตที่ดี
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ
วิสัยทัศน์
"เมืองน่ำอยู่ ประตูกำรค้ำ กำรท่องเที่ยว อำรยธรรมขอมโบรำณ
เป็นเลิศด้ำนกีฬำ น้ำสินค้ำเกษตรมำตรฐำน และปลอดภัยสู่ครัวโลก "
พันธกิจ
1.ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอำเซียน
2.เสริมสร้ำงสินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มำตรฐำน รวมถึงกำรเพิ่มมูลค่ำอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตร
3.ส่งเสริมสุขภำวะ กำรศึกษำ กำรกีฬำ และเพิ่มควำมร่มรื่นของพื้นที่สีเขียว
4.สร้ำงควำมมั่นคง ควำมเป็นระเบียบ และควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง
5.บูรณำกำรกำรท้ำงำนของทุกภำคส่วน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศำสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์
1.มูลค่ำกำรค้ำกำรลงทุน และรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
2.ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปสินค้ำเกษตรมีควำมปลอดภัย ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น
3.ประชำชนอำศัยในสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคง
และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรกีฬำเพิ่มสูงขึ้น
4.ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีควำมสงบเรียบร้อย และมีควำมมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรคมนำคมและกำรขนส่ง
2. แนวทำงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค
3. แนวทำงกำรสำธำรณูปกำร
4. แนวทำงกำรกำรผังเมือง
2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมอำชีพ

2. แนวทำงกำร พัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคม
3.แนวทำงกำร พัฒนำกำรนันทนำกำร
4.แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ,งำนสำรบรรณ,อุปกรณ์ส้ำนักงำน
5.แนวทำงกำรพัฒนำกำรสำธำรณสุข
6.แนวทำงกำรพัฒนำกำรปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและกำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรส่งเสริมประชำธิปไตยควำมเสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชน และ
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
2. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
3. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำกำรวำงแผน
2. แนวทำงกำร พัฒนำกำรพัฒนำเทคโนโลยี
3.. แนวทำงกำร พัฒนำ กำรส่งเสริมกำรลงทุน
4. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพำณิชยกรรม
5. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
6. แนวทำงกำรพัฒนำกำรกำรท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรคุ้มครองดูแลและบ้ำรุงรักษำป่ำ
2. แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
3. แนวทำงกำรพัฒนำกำรดูแลรักษำที่สำธำรณะ
6.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. แนวทำงกำรพัฒนำ กำรปกป้อง คุ้มครอง ควบคุมดูแลรักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ
2. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตร เขตปลอดสำรพิษ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทุกด้ำน มุ่งสำนควำมสำมัคคี
ประชำชนมีรำยได้และพึ่งพำตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน ”

2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ 1 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ 2 ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศำสตร์ 3 ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ยุทธศำสตร์ 4 ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.3 เป้าประสงค์
- เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ้ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ให้มีควำมสะดวกและ
มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ ให้ประสบควำมส้ำเร็จโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนคมนำคมขนส่ง
ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยและควำมสงบสุขของประชำชนและด้ำนเศรษฐกิจ
- เพื่อสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทำงเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะผลิตผลทำงกำรเกษตรอินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีควำมสำมำรถ
และทักษะในกำรพัฒนำฝีมือในกำรผลิตเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และสำมำรถขยำยตลำดไปสู่ตลำดกลำง ซึ่งเป็นไป
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของต้ำบลน้้ำอ้อม
- ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลที่สงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลดปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติด ประชำชนมีควำม
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีระบบ และเครือข่ำย
ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- กำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว ประชำชนมีรำยได้จำกกำรค้ำ กำรลงทุน และกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ สังคมระดับท้องถิ่น เพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมด้วย
ภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรบริกำร เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ กระจำยสู่
ชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรม วิสำหกิจย่อม วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร
- ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลน่ำอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ได้รบกำรฟื้นฟู และอนุรักษ์
จนเข้ำสู่สภำวะสมดุล บริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สร้ำงสมดุลและกำรบริหำร
จัดกำร กำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน เอกชนและท้องถิ่น
- เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมในระดับต้ำบล ส่งเสริมชุมชนให้มีควำม
เข้มแข็ง ประชำชนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีกำรเชิดชูคุณค่ำควำมเป็น
ไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.4 ตัวชี้วัด
1. จ้ำนวนกำรก่อสร้ำงและปรับปรุงถนนทำงระบำยน้้ำ
2. จ้ำนวนปริมำณกำรขยำยเขตไฟฟ้ำและไฟฟ้ำสำธำรณะให้ครบทุกครัวเรือน
3. จ้ำนวนปริมำณกำรขยำยเขตประปำให้ครบทุกครัวเรือน
4. จ้ำนวนกำรได้รับบริกำรสำธำรณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สำธำรณะ
5. จ้ำนวนบุคคลำกรที่มีทักษะในกำรผลิตผลทำงกำรเกษตร

6. จ้ำนวนครัวเรือนและกลุ่มอำชีพที่มีทักษะในกำรประกอบอำชีพ
7. จ้ำนวนสถำนประกอบกำรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมีระบบ
8. จ้ำนวนชุมชนที่มีควำมสงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9. กำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
10. กำรลดปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติด ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
11. กำรพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
12. กำรมีระบบและเครือข่ำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
13. จ้ำนวนผู้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำทำงกำรเมืองและสังคม
14. จ้ำนวนบุคคลำกรและอุปกรณ์มีศักยภำพในกำรบริกำรประชำชนเพิ่มขึ้น
15. ส่งเสริมกำรจัดกำรบริกำรประชำชนสู่ตลำดมำตรฐำนสำกล (PSO)
16. ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้ใช้บริกำร
17. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติกำรคุ้มครองดูแลและบ้ำรุงรักษำป่ำในเขตพื้นที่
18. กำรดูแลจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษให้เข้ำสู่สภำวะสมดุล
19. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เอกชนและท้องถิ่น
20. กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
21. แหล่งเรียนรู้องค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมในระดับต้ำบล
22. กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เอกชนและท้องถิ่นในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1.ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำน

เป้าหมาย
เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ้ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ให้มี
ควำมสะดวกและมำตรฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่นๆ ให้ประสบควำมส้ำเร็จ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนคมนำคมขนส่ง ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยและควำมสงบสุข
ของประชำชนและด้ำนเศรษฐกิจ
2.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทำงเศรษฐกิจระดับบุคคล
และสังคม
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะผลิตผลทำงกำรเกษตรอินทรีย์ และกำร
แปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำฝีมือในกำร
ผลิตเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และสำมำรถขยำยตลำดไปสู่ตลำดกลำง ซึ่งเป็นไปตำม
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและ
ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนของต้ำบลน้้ำอ้อม
3.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัด
ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลที่สงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมกำร
ระเบียบชุมชน/สังคมและกำร ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลดปัญหำ
รักษำควำมสงบเรียบร้อย
อำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติด ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีระบบ และ
เครือข่ำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน
กำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว ประชำชนมี
กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชยกรรม รำยได้จำกกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่ม
และกำรท่องเที่ยว
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ สังคมระดับท้องถิ่น เพิ่มศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและองค์
ควำมรู้ทำงธุรกิจ ธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุนและกำร
บริกำร เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ กระจำย
สู่ชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรม วิสำหกิจย่อม
วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลน่ำอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ได้
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รบกำรฟื้นฟู และอนุรักษ์ จนเข้ำสู่สภำวะสมดุล บริหำรจัดกำรน้้ำ
สิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สร้ำงสมดุลและ
กำรบริหำรจัดกำร กำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เอกชนและท้องถิ่น
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมใน
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น ระดับต้ำบล ส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีภูมิคุ้มกัน
ทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีกำรเชิด
ชูคุณค่ำควำมเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

2.6กลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของต้ำบลทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค
2.พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรเกษตรในระดับชุมชน
3.พัฒนำเส้นทำงขนส่ง ปรับปรุงถนน สะพำนทำงระบำยน้้ำ
4.พัฒนำและบ้ำรุงรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนภำยในต้ำบลให้ได้มำตรฐำนควำมปลอดภัย
5.บริหำรจัดกำรน้้ำ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทำนอย่ำงเป็นระบบ
6.ปรับปรุงพัฒนำแหล่งน้้ำธรรมชำติและโครงกำรชลประทำนให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรพัฒนำและ
ฟืน้ ฟูประปำผิวดินและบำดำล
7.จัดท้ำระบบกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.ส่งเสริมกำรเสริมสร้ำงศักยภำพประชำชนในต้ำบลให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
2.ให้ควำมรู้และส่งเสริมอำชีพสตรีที่ด้อยโอกำสในต้ำบลให้สำมำรถพึ่งตนเองได้
3. พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนเพื่อสร้ำงมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. ยกระดับกองทุนหมู่บ้ำนที่มีควำมพร้อมให้เป็นธนำคำรหมู่บ้ำน
5. สร้ำงและขยำยโอกำสในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมส้ำหรับผู้ด้อยโอกำสในต้ำบล
6. ส่งเสริมกำรกีฬำเพื่อสร้ำงโอกำสให้เยำวชนพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ สร้ำงนิสัยรักกำร
กีฬำ และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
7. สร้ำงสภำพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้กำรศึกษำวิจัยและนวัตกรรมใหม่ที่เอื้ออ้ำนวยต่อกำรเรียนรู้แบบ
บูรณำกำร
8. ส่งเสริมกำรออกก้ำลังกำย และดูแลสุขภำพตนเอง
1. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตย แบบมีส่วนร่วมให้กับประชำชนในต้ำบล
อย่ำงทั่วถึง
2. เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน ลดปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติด
ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ส่งเสริมให้ประชำชนในต้ำบลมีส่วนร่วมในกำรจัดท้ำแผนพัฒนำต้ำบล
4. ส่งเสริมให้อำสำสมัครป้องกันภัยฝำยพลเรือนพัฒนำศักยภำพป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยในเขตต้ำบล
1. พัฒนำองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนอย่ำงยั่งยืน
โดยใช้ขบวนกำรวิสำหกิจชุมชนสินค้ำ OTOP
2. พัฒนำ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำ และบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว
3. สร้ำงกลไกลกำรบริหำรกำรจัดกำรด้ำนกำรผลิต กำรแปรรูปและกำรตลำด ผลผลิตทำงด้ำนเกษตร
งำนหัตถกรรมงำนฝีมือรวมไปถึงกำรประกอบอำหำรที่ปลอดภัยจำกสำรพิษ
1. พัฒนำและฟื้นฟูสภำพดินรวมทั้งก้ำหนดมำตรฐำนโครงกำรเพื่อรักษำสภำพหน้ำดิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพทำงกำรเกษตรทั้งในระบบเกษตรอินทรีย์และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
2. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้ำง
องค์ควำมรู้และศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรให้กับชุมชนและบุคลำกรของรัฐในท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3. บริหำรจัดกำรน้้ำ โดยกำรจัดหำแหล่งน้้ำต้นทุนและเพิ่มพื้นที่ชลประทำนอย่ำงเป็นระบบ
4. ปรับปรุงพัฒนำแหล่งน้้ำธรรมชำติและโครงกำรชลประทำนให้มีประสิทธิภำพ พัฒนำและฟื้นฟู
ประปำผิวดินและบำดำล
5. จัดระบบกำรบ้ำบัดน้้ำเสียในครัวเรือนและชุมชนโดยกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำเกี่ยวกับกำรใช้น้ำ
อย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ
1. สนับสนุนให้ภำคประชำชนและเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์
อย่ำงจริงจังปลูกฝังจิตส้ำนึก และค่ำนิยมให้ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมโครงกำรเศรษฐกิจ
ส่งเสริมท่องเที่ยววัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์สินค้ำพื้นเมือง
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ

Positioning
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า
พื้นเมือง

พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภำพรวมแล้วยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อมมุ่งพัฒนำ6ด้ำนได้แก่
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคมและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุนพำณิชยกรรม
และกำรท่องเที่ยว
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยุทธศำสตร์ ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำด้ำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อมและ
สภำพควำมต้องกำรของประชำชนโดยแท้จริงสำมำรถก้ำหนดจุดแข็งจุดอ่อนโอกำสและอุปสรรคได้ดังนี้
1.จุดแข็ง(Stength-S)
1.1 มีกำรก้ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในรับผิดชอบงำนด้ำนคมนำคม
1.2 มีเครื่องมือในกำรบ้ำรุงรักษำซ่อมแซม และก่อสร้ำงถนน
1.3 นโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกอบต.มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.4 มีกำรจัดตั้งสำธำรสุขประจ้ำหมู่บ้ำนครบทุกแห่งและมีอำสำสมัครสำธำรณสุขครบทุกหมู่บ้ำน
1.5 มีกำรบูรณำกำร กำรท้ำงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลกับหน่วยงำนสำธำรณสุข
ในพื้นที่อย่ำงดี
1.6 บุคลำกรฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ้ำและฝ่ำยกำรเมืองได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1.7 ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองมำจำกผู้แทนประชำชนครบทุกหมู่บ้ำน
1.8 ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ้ำและฝ่ำยกำรเมืองมีควำมสมำนฉันท์กัน
1.9 มีกำรจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนให้กลุ่มอำชีพหรือกลุ่มเกษตรกรกู้ยืม
(โครงกำรหมู่บ้ำนละแสน)
1.10 กำรส่งเสริมกำรประกอบของประชำชนผู้บริหำรท้องถิ่นก้ำหนดไว้ใน
นโยบำยบริหำรงำนในอบต.
1.11 เส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่ออ้ำเภอและจังหวัดมีควำมสะดวกรวดเร็วและ
ที่ตั้ง อบต. อยู่ไม่ห่ำงไกล
1.12 ในพื้นที่มีทรัพยำกรน้้ำและดินที่อุดมสมบูรณ์
1.13 มีกำรร่วมกลุ่มจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกำรสืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมภำยใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคม
1.14 บุคลำกรมีควำมคล่องตัวปฏิบัติตำมค้ำสั่งตำมที่ได้รับมอบหมำย อย่ำงทันท่วงที

2.จุดอ่อน (Weakness–W)
2.1 บุคลำกรที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนคมนำคมยังขำดควำมรู้ควำมช้ำนำญในงำนที่ต้องใช้เทคนิค
2.2 ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆที่ดูแลรับผิดชอบด้ำนคมนำคมในพื้นที่
2.3 ตัวแทนภำคประชำชนที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อหรือจ้ำงยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
2.4 งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีจ้ำกัด
2.5 ไม่มีกำรก้ำหนดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยในและบุคลำกรดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนสำธำรณสุข
2.6 กำรบริหำรจัดกำรในศูนย์สำธำรณสุขและกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุข
ยังขำดประสิทธิภำพ
2.7 งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีจ้ำกัด
2.8 กำรแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุขยังมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำมำกกว่ำกำรป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ
2.9 ระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลยังไม่มีประสิทธิภำพ
2.10 ข้ำรำชกำรฝ่ำยกำรเมืองยังขำดวิสัยทัศน์และประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน
2.11 ขำดวัสดุอุปกรและเครื่องมือที่จ้ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน
2.12 บุคลำกรที่บรรจุใหม่ยังขำดทักษะและประสบกำรณ์ในกำรท้ำงำน
2.13 กำรติดต่อประสำนงำนของบุคลำกรภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงส่วนรำชกำร
ในสังกัดยังขำด
2.14 บุคลำกรที่มีอยู่ขำดควำมรู้และประสบกำรณ์ในงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ
2.15 ขำดบุคลำกรที่ดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ
2.16 งบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีไม่เพียงพอ
2.17 ขำดกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครำชกำรต่ำงๆในกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
2.18 ขำดกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรให้กำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพหรือกลุ่มเกษตรกร
2.19 ผู้น้ำท้องถิ่นและสภำท้องถิ่นให้ควำมส้ำคัญกับกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจน้อย
2.20 ขำดบุคลำกรดูแลรับผิดชอบงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
2.21 กำรบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลยังขำดประสิทธิภำพ
2.22 ผู้น้ำหมู่บ้ำนไม่กล้ำตัดสินใจบังคับใช้กฎหมู่บ้ำนอย่ำงจริงจัง
2.23 ในเขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีพื้นที่กว้ำงยำกต่อกำรควบคุมดูแล
2.24 งบประมำณขององค์กำรบริหำรต้ำบลมีจ้ำกัด
2.25 ขำดวัสดุอุปกรณ์ ในกำรจัดงำนพิธีต่ำงๆ
3.โอกาส(Opportunity-O)
3.1 รัฐบำลมีแนวโน้มจัดสรรงบประมำณให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลเพิ่มขึ้น
3.2 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีนโยบำยให้องค์กรปกครองส่งเสริมบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
3.3 ประชำชนในพื้นที่มีควำมตื่นตัวในกำรเข้ำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำนคมนำคมมำกขึ้น
3.4 มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
3.5 รัฐบำลมีนโยบำยเพื่อสุขภำพ โครงกำร ๓๐ บำทรักษำทุกโรค
3.6 รัฐบำลมีกำรปรับขึ้นภำษีสุรำสรรพสำมิตและผู้ดื่มสุรำและผู้สูบบุหรี่ลดลง
3.7 รัฐบำลมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยด้ำนสำธำรณสุขเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
และสุขภำพของประชำชน

3.8 หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนมีกำรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชำชนออกก้ำลังกำย
3.9 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีกำรเข็มงวดและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงบจริงจัง
3.10 กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของ อปท.
3.11 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ )
เน้นกำรพัฒนำคุณภำพคน
3.12 ระเบียบและหนังสือสั่งกำรเปิดกว้ำงให้องค์กำรริหำรส่วนต้ำบลส่งเสริมให้บุคลำกรศึกษำต่อใน
ระดับปริญญำตรีและระดับปริญญำโท
3.13 รัฐบำลปัจจุบันในน้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรบริหำรประเทศ
3.13 คณะกรรมกำรพัฒนำและสังคมแห่งชำติ(สศธ.)มำเป็นแนวคิดและหลักปฏิบัติในกระบวนกำร
จัดท้ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)
3.14 นโยบำยจังหวัดส่งเสริมเกษตรกรท้ำกำรเกษตรแบบอินทรีย์
3.15 ในพื้นที่มีแหล่งน้้ำตำมธรรมชำติและที่สร้ำงขึ้นจ้ำนวนมำกซึ่งเหมำะแก่กำรท้ำเกษตรกรรม
ท้ำกำรประมง และพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3.16 ประชำชนในพื้นที่มีที่ดินเป็นของตนเองและดินมีควำมอุดมสมบูรณ์
3.17 ประชำชนในพื้นที่มีควำมรู้ควำมช้ำนำญในกำรปลูกพริก ปลูกหอมแดง และท้ำนำ
3.18 เส้นทำงคมนำคมเชื่อมต่ออ้ำเภอและจังหวัดมีควำมสะดวกรวดเร็วและที่ตั้ง อบต.
อยู่ไม่ห่ำงไกล
3.19 ประชำชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีอำชีพท้ำทุกฤดูกำล
3.20 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีหนังสือสั่งกำรให้อปท.โครงกำรตำมพระรำชด้ำริและ
พระรำชเสำวนีย์มำด้ำเนินกำร
3.21 ประชำชนในพื้นที่มีควำมตื่นตัวในกำรคุ้มครองดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
3.22 หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีกำรบังคับใช้กฎหมำย
อย่ำงเข็มงวด
3.23 รัฐบำลมีนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนและใช้พลังงำนทดแทนน้้ำมันเชื้อเพลิง
3.24 ต่ำงประเทศมีนโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำน้ำเข้ำที่ท้ำลำยสิ่งแวดล้อม
3.25 นโยบำยของรัฐบำลส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมและเผยแพร่ประเพณีอันดีงำนสู่สำธำรณะชน
3.26 ในพื้นที่มีผู้น้ำชุมชนที่มีควำมเข็มแข็งและมีปรำชญ์ชำวบ้ำนหลำกหลำยสำขำอำชีพ
3.27 มีผู้น้ำทำงศำสนำที่ประชำชนเลื่อมใสและศรัทธำอยู่ในพื้นที่
3.28 ประชำชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่และมีควำมสัมพันธ์กันทำงเครือญำติ
4.อุปสรรค(Threat-T)
4.1 วิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่ำงประเทศ
4.2 สภำพพื้นที่บำงส่วนเป็นที่รำบลุ่มแม่น้ำชีและมักประสบปัญหำน้้ำท่วมทุกปี
4.3 ผู้มีอำชีพรับจ้ำงท้ำงำนจ้ำงล้ำช้ำและทิ้งงำนจ้ำง
4.4 กำรเมืองของประเทศไทยไม่มีเสถียรภำพมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลบ่อยครั้ง
4.5 ประชำชนที่มีที่ดินท้ำกินอยู่ติดถนนไม่ยินยอมให้ทำงรำชกำรก่อสร้ำงถนนผ่ำน
4.6 กำรเมืองของประเทศไทยไม่มีเสถียรภำพและมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลบ่อย ๆ
ท้ำให้นโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง

4.7 วิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยและในต่ำงประเทศในปัจจุบัน
4.8 ระเบียบ กฎหมำยบำงเรื่องไม่เอื้ออ้ำนวยต่อกำรบริหำรจัดกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
4.9 กำรแบ่งแยกอ้ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน
4.10 กำรก้ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรในองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลของรำชกำร
ส่วนภูมิภำคเกินขอบเขต
4.11 ระเบียบกำรบริหำรงำนด้ำนบุคคลก้ำหนดให้บุคลำกรสำยผู้บริหำรโอน (ย้ำย) ทุก 4 ปี
ท้ำให้กำรปฏิบัติงำนขำดควำมต่อเนื่อง
4.12 ระบบกำรเลือกตั้งของไทยไม่เปิดโอกำสให้คนมีควำมรู้ควำมสำมำรถได้เข้ำมำบริหำรงำน
ในท้องถิ่น
4.13 กำรเมืองในประเทศไทยไม่มีเสถียรภำพและมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลบ่อย ๆ
ท้ำให้นโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง
4.14 ควำมผันผวนของรำคำน้้ำมันเชื้อเพลิง
4.15 พื้นที่นำติดลุ่มน้้ำชีท้ำให้ประสบกับปัญหำน้้ำท่วมทุกปี
4.16 ประชำชนนิยมใช้สำรเคมีในกำรท้ำกำรเกษตรกรรมจ้ำนวนมำก
4.17 ประชำชนร่วมกลุ่มกันประกอบอำชีพมักประสบกับควำมล้มเหลว
4.18 กฎหมำยไม่ได้ให้อ้ำนำจแก่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติฯ อย่ำง
เต็มที่
4.19 หน่วยงำนภำครัฐที่ดูแลรับผิดชอบมีหลำยหน่วยงำนเกินไปท้ำให้กำรท้ำงำนไม่มีเอกภำพ
4.20 ประชำชนในพื้นที่มีค่ำนิยมในกำรเกษตรกรรมโดยใช้สำรเคมี
4.21 ควำมเจริญทำงด้ำนวัตถุที่รวดเร็วโดยที่ประชำชนปรับตัวไม่ทัน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่ออบต.
-รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงไร
-แนวโน้มกำรยกฐำนะจำกอบต.เป็นเทศบำลทั่วประเทศ
-แนวโน้มกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในต้ำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
-กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่ออบต.
AECหรือAseanEconomicsCommunity คือ กำรรวมตัว ของชำติในอำเซียน 10 ประเทศโดย
มีไทยพม่ำลำวเวียดนำมมำเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชำบรูไนเพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ
ร่วมกันจะมีรูปแบบคล้ำยๆกลุ่ม EuroZoneนั่นเองจะท้ำให้มีผลประโยชน์อ้ำนำจต่อรองต่ำงๆกับคู่ค้ำได้มำกขึ้นและ
กำรน้ำเข้ำส่งออกของชำติในอำเซียนก็จะเสรียกเว้นสินค้ำ บำงชนิดที่แต่ละประเทศอำจจะขอไว้ไม่ล ดภำษีน้ำเข้ำ
(เรียกว่ำสินค้ำอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีผลเป็นรูปธรรมณวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ณ วัน นั้น
จะท้ำให้ภูมิภำคนี้เปลี่ยนไปอย่ำงมำกโดย AECBlueprint(แบบพิมพ์เขียว)หรือแนวทางที่จะให้AEC เป็นไปคือ
1.กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน
2.กำรเป็นภูมิภำคที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง
3.กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมกัน
4.กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก

จำกกำรที่องค์กำรบริหำรส่ วนต้ำบลพระกลำงทุ่งได้ก้ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำไว้จ้ำนวน6ยุทธศำสตร์
ดังนั้นจึงวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคหรือกำรเข้ำสู่ AECที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
พระกลำงทุ่งในยุทธศำสตร์ต่ำงๆดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในยุทธศำสตร์นี้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม ได้พัฒนำไปในแนวทำงเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำก่อสร้ำงและซ่อมบ้ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ในเขตองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบล ให้มีควำมสะดวกและมำตรฐำนเพื่อสนับสนุนด้ำนอื่นๆ ให้ประสบควำมส้ำเร็จโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำน
คมนำคมขนส่ง ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยและควำมสงบสุขของประชำชนและด้ำนเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในยุทธศำสตร์นี้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม ได้พัฒนำไปในแนวทำงเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงของระบบโลกซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำไว้หลำยเรื่องเช่นในเรื่องสนับสนุนเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนทำงเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะผลิตผลทำงกำรเกษตรอินทรีย์ และกำร
แปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำฝีมือในกำรผลิตเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และ
สำมำรถขยำยตลำดไปสู่ตลำดกลำง ซึ่งเป็นไปตำมกำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและ
ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหำควำมยำกจนของต้ำบลน้้ำอ้อม
ศาสนา
อำจเกิดควำมขัดแย้งในกำรเผยแพร่ศำสนำของชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำในไทยมำกขึ้นเช่นอำจมี
กำรเผยแผ่ศำสนำคริสต์ศำสนำอิสลำมอำจมีกำรกระทบกระทั่งกันระหว่ำงผู้นับถือศำสนำที่แตกต่ำงกันเช่นชำวคริส
เตียนมำท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีกำรลบหลู่อย่ำงรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชำสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน(ASEANSOCIO-CULTURALCOMMUNITY)มีแผนปฏิบัติกำร
ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมอำเซียนระบุในแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทร์ที่ส้ำคัญคือกำรพัฒนำมนุษย์และกำรสร้ำงอัตลักษณ์
อำเซียนต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมแตกต่ำงในมรดกทำงวัฒนธรรมเช่นมุสลิมมีอำหำรที่เป็นข้อห้ำมตำมธรรม
เนียมบรูไนไม่มีกำรจับมือกับเพศตรงข้ำมกำรใช้มือซ้ำยในกำรส่งของหรือนำมบัตรให้แก่ชำวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภำพ
เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลที่สงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลดปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำยำเสพติด ประชำชนมี
ควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มีระบบ และ
เครือข่ำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
กำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว ประชำชนมีรำยได้จำกกำรค้ำ กำรลงทุน และ
กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ สังคมระดับท้องถิ่น เพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
ด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนและองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ
ธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรบริกำร เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ กระจำยสู่
ชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรม วิสำหกิจย่อม วิสำหกิจชุมชน และผู้ประกอบกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลน่ำอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ได้รบกำรฟื้นฟู และอนุรักษ์
จนเข้ำสู่สภำวะสมดุล บริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สร้ำงสมดุลและกำรบริหำร
จัดกำร กำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยใต้กำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน เอกชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมในระดับต้ำบล ส่งเสริมชุมชนให้มี
ควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีกำรเชิดชูคุณค่ำควำม
เป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์

การพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม
มูลค่าข้าวมะลิสู่ความต้องการ
ของตลาด

การยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

A

การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้
ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

B

การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ

การเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ธุรกิจการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
ครบวงจรและได้มาตรฐานสากล

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

C

การรักษาความมัน่ คงชายแดง

การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

การเสริมสร้างความมั่นคงและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน
การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
D

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
E

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
F

A

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

B

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

C

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย

D

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว

E

F

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญา

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

-เพื่อก่อสร้างและซ่อม
บารุงโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน
เพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอืน่ ๆ
ให้ประสบความสาเร็จ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านคมนาคมขนส่ง
ด้านความสงบเรียบร้อย
และความสงบสุขของ
ประชาชนและด้าน
เศรษฐกิจการเกษตร
และยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของตาบลน้า
อ้อม

-เพื่อสนับสนุนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น
โดยเฉพาะผลิตผลทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรให้มี
ความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมอื ในการผลิต
เพิ่มมูลค่าของสินค้าและ
สามารถขยายตลาดไปสู่
ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์และการแปร
รูปสินค้า

-ตาบลน้าอ้อมเป็น
ตาบลที่สงบสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ลดปัญหา
อาชญากรรมและ
ปัญหายาเสพติด
ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน พัฒนา
ศักยภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย มีระบบ และ
เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

-การเพิ่มขึน้ ของมูลค่า
การค้า และการท่องเที่ยว
ประชาชนมีรายได้จาก
การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ เพิ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สังคมระดับท้องถิ่น เพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ เพิม่
โอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนและองค์ความรู้ทาง
ธุรกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยว
การค้า การลงทุนและการ
บริการ เป็นตัวขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจสร้างงาน สร้าง
รายได้ กระจายสู่ชุมชน
เพิ่มขีดความสามารถของ
อุตสาหกรรม วิสาหกิจย่อม
วิสาหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบการ

-ตาบลน้าอ้อมเป็นตาบลน่า
อยู่ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมได้รบการฟืน้ ฟู
และอนุรกั ษ์ จนเข้าสู่สภาวะ
สมดุล บริหารจัดการน้าอย่าง
มีประสิทธิภาพทัว่ ถึง เป็น
ธรรม และยั่งยืน สร้างสมดุล
และการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วม
ของประชาชน เอกชนและ
ท้องถิ่น

-เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้
และการแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมในระดับตาบล
ส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของ
ชุมชน และมีการเชิดชูคณ
ุ ค่า
ความเป็นไทย ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น
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๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ตาบลทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
๒. พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการเกษตรในระดับ
ชุมชน
๓. พัฒนาเส้นทางขนส่ง
ปรับปรุงถนน สะพานทาง
ระบายน้า
๔. พัฒนาและบารุงรักษา
โครงสร้างพืน้ ฐานภายในตาบล
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
๕. บริหารจัดการน้า โดยการ
จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและเพิม่
พื้นที่ชลประทานอย่างเป็นระบบ
๖. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
ธรรมชาติและโครงการ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการพัฒนาและฟืน้ ฟู
ประปาผิวดินและบาดาล
๗. จัดทาระบบการบาบัดน้า
เสียในครัวเรือนและชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ

๑. ส่งเสริมการเสริมสร้าง
ศักยภาพประชาชนในตาบลให้
ทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ
และสังคม
๒. ให้ความรูแ้ ละส่งเสริม
อาชีพสตรีที่ดอ้ ยโอกาสใน
ตาบลให้สามารถพึ่งตนเองได้
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
๔. ยกระดับกองทุนหมู่บ้านที่
มีความพร้อมให้เป็นธนาคาร
หมู่บ้าน
๕. สร้างและขยายโอกาสใน
การเข้าถึงสวัสดิการสังคม
สาหรับผู้ด้อยโอกาสในตาบล
๖. ส่งเสริมการกีฬาเพือ่ สร้าง
โอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศสร้าง
นิสัยรักการกีฬา และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
๗. สร้างสภาพแวดล้อมแหล่ง
เรียนรูก้ ารศึกษาวิจัยและ
นวัตกรรมใหม่ทเี่ อือ้ อานวยต่อ
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
๘. ส่งเสริมการออกกาลังกาย
และดูแลสุขภาพตนเอง

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมให้กับ
ประชาชนในตาบลอย่าง
ทั่วถึง
๒. เสริมสร้างความเข็มแข็ง
ของชุมชน ลดปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายา
เสพติดประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตาบลมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล
๔. ส่งเสริมให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝายพลเรือน
พัฒนาศักยภาพป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตตาบล

๑. พัฒนาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ เป็น
พื้นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
โดยใช้ขบวนการวิสาหกิจ
ชุมชนสินค้า OTOP
๒. พัฒนา ฟืน้ ฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยว
๓. สร้างกลไกลการบริหาร
การจัดการด้านการผลิต
การแปรรูปและการตลาด
ผลผลิตทางด้านเกษตรงาน
หัตถกรรมงานฝีมอื รวมไป
ถึงการประกอบอาหารที่
ปลอดภัยจากสารพิษ
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L
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๑. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดิน
รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน
โครงการเพือ่ รักษาสภาพหน้า
ดินเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพทาง
การเกษตรทั้งในระบบเกษตร
อินทรีย์และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน
๒. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสร้าง
องค์ความรู้และศักยภาพการ
บริหารจัดการให้กับชุมชน
และบุคลากรของรัฐในท้องถิน่
๓. บริหารจัดการน้า โดยการ
จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและเพิม่
พื้นที่ชลประทานอย่างเป็น
ระบบ
๔. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้า
ธรรมชาติและโครงการ
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาแลฟืน้ ฟู ประปาผิว
ดินและบาดาล
๕. จัดระบบการบาบัดน้าเสีย
ในครัวเรือนและชุมชนโดย
การเผยแพร่ความรู้ความเข้า
เกี่ยวกับการใช้น้าอย่าง
ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

๑. สนับสนุนให้ภาคประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจังปลูกฝัง
จิตสานึก และค่านิยมให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทาง
ลาบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อย

คลองตื้นเขิน น้าเน่า น้าเสีย
น้าท่วม ขาดแคลนน้า

-ขุดลอกคลอง
-วำงท่อระบำยน้้ำ
-ก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำ
-ซ่อมแซมทำงเดินเท้ำ
-ปรับปรุงรำงระบำยน้้ำ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย

-โครงกำรติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง

ปัญหาหารว่างงาน รายได้ไม่
เพียงพอ

ประชาชนได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง

-ก่อสร้ำงถนนคสล. -ส่งเสริมกลุม่ จักรสำน
-ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
-ลงลูกรังถนนดิน
-ส่งเสริมกลุม่ อำชีพกำรเกษตร
-ตัดถนนใหม่
-ส่งเสริมกลุม่ อำชีพผลิตยำดม

น้าใช้ในการเกษตรไม่ทั่วถึง
ผลิตผลการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน

-วำงท่อน้้ำเพื่อกำรเกษตร
-ลอกร่องระบำยน้้ำ

-ปรับปรุงถนนคสล.
-ซ่อมแซมถนนคสล.
-ขยำยถนนคสล.
-ก่อสร้ำงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
-ก่อสร้ำงถนนลำดยำง

โรคติดต่อ

การท่องเที่ยว

-ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-สร้ำงสวนสุขภำพ
-ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ-ปรับปรุงภูมิทัศน์ -ปรับปรุงศำลำประชำคม
-ป้องกันโรคไข้หวัดนก
-ปรับปรุงภูมิทัศน์

ส่งเสริมกีฬา

-ลำนคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์

น้าประปาไม่ทั่วถึง

-ขยำยประปำ
-ก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategicmap)
“เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เขตปลอดสารพิษ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทุกด้าน มุ่งสานความสามัคคี
ประชาชนมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ”

งานไฟฟ้า

-ซ่อมแซมไฟฟ้ำส่องสว่ำง
-ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำง
-ขุดทำงน้้ำเพื่อกำรเกษตร

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน

ยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

-เพื่อก่อสร้างและซ่อม
บารุงโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้าน
อื่นๆ ให้ประสบ
ความสาเร็จโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อยและความสงบ
สุขของประชาชนและ
ด้านเศรษฐกิจ

-เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ
ระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชนท้องถิน่ โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการ
ผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า และ
สามารถขยายตลาดไปสู่ตลาด
กลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสินค้าการเกษตรและ
ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจนของ
ตาบลน้าอ้อม

S

ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

S

กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง
บ้ำรุงรักษำโครงสร้ำง
พื้นฐำนต่ำงๆในพื้นที่ เช่น

T

T

โครงกำรพัฒนำสังคมและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตต่ำงๆ เช่น กำร
ช่วยเหลือผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
เป้าประสงค์

-ตาบลน้าอ้อมเป็นตาบลที่
สงบสุข มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ลดปัญหา
อาชญากรรมและปัญหายา
เสพติด ประชาชนมีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน พัฒนา
ศักยภาพการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย มี
ระบบ และเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารเพื่อความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

U U

- ส่งเสริมประชาธิปไตยความ
เสมอภาค สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และส่งเสริมการมี

ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์

-การเพิ่มขึน้ ของมูลค่าการค้า และ
การท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จาก
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
เพิ่มขึน้ เพิม่ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ สังคมระดับท้องถิน่ เพิ่ม
ศักยภาพการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์ เพิม่ โอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรูท้ าง
ธุรกิจ ธุรกิจการท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุนและการบริการ เป็นตัวขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจสร้างงาน สร้างรายได้
กระจายสู่ชุมชน เพิม่ ขีดความสามารถ
ของอุตสาหกรรม วิสาหกิจย่อม
วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ

V

V

ต้องพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
(Stability) ความมั่งคั่ง
(Prosperity) และความ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ด้านศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

-ตาบลน้าอ้อมเป็นตาบลน่าอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ได้รบการฟืน้ ฟูอนุรกั ษ์จนเข้าสู่
สภาวะสมดุล บริหารจัดการน้า
อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็น
ธรรม และยั่งยืน สร้างสมดุล
และการบริหารจัดการ การใช้
ประโยชน์ การอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพือ่ การพัฒนาที่
ยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เอกชนและท้องถิน่

-เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรูแ้ ละ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมใน
ระดับตาบล ส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง ประชาชนมี
ภูมิคุ้มกันทางด้านวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถชี ีวิตของชุมชน
และมีการเชิดชูคุณค่าความเป็น
ไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่

WW

ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการ
คุ้มครองดูแลและบารุงรักษา

X

X

ส่งเสริมกำรปกป้อง ควบคุมดูแล
รักษำโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ

A
A

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ตาบลทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค

A
B

A
C
กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. ส่งเสริมการเสริมสร้าง
ศักยภาพประชาชนในตาบลให้
ทันการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

๑. เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมให้กับ

A
D
กลยุทธ์

๑. พัฒนาองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ เป็น
พื้นฐานในการพัฒนา

A
E

A
F

กลยุทธ์

กลยุทธ์

๑. พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดิน
รวมทั้งกาหนดมาตรฐาน
โครงการเพือ่ รักษาสภาพหน้า

๑. สนับสนุนให้ภาคประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมี
ส่วนร่วมในการรณรงค์อย่างจริงจังปลูกฝัง

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน
2) แบบ ผ 01
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
3) แบบ ผ 02
รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม

แบบ ผ. 01

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรคมนำคมและกำรขนส่ง
1.2 แนวทำงกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค-สำธำรณูปกำร

42
96

39,202,000
100,776,500

15
7

2,434,250
1,330,000

78
11

62,668,500
104,821,000

11
23

8,370,000
28,829,000

12
26

99,832,000
57,019,000

158
163

212,506,750
292,775,500

รวม

138

139,978,500

22

3,764,250

89

167,489,500

34

37,199,000

38

156,851,000

321

505,282,250

18
21
10
31

8,877,600
2,816,000
1,870,000
9,645,000

1
11
5
30

500,000
1,241,000
950,000
7,635,000

5
12
6
33

440,000
1,340,000
1,020,000
11,090,000

5
11
6
34

380,000
1,380,000
1,050,000
8,255,000

4
13
6
23

750,000
1,540,000
1,250,000
7,370,000

33
68
33
151

10,947,600
8,317,000
6,140,000
43,995,000

10

877,500

7

557,500

7

557,500

7

557,500

7

610,000

38

3,160,000

90

24,086,100

54

10,883,500

63

14,447,500

63

11,622,500

53

11,520,000

323

72,559,600

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
2.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมอำชีพ
2.2 แนวทำงกำรพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคม
2.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนนันทนำกำร
2.4 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและกำรเพิ่ม
ศักยภำพบุคลำกร
2.5 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศาสตร์
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย
3.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรส่งเสริมประชำธิปไตย ควำม
เสมอภำค สิทธิเสรีภำพของประชำชนและส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น
3.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
3.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
รวม

5

260,000

6

310,000

5

260,000

5

260,000

4

240,000

25

1,330,000

10

747,000

7

500,000

7

550,000

7

550,000

9

750,000

40

3,097,000

7

460,000

7

460,000

7

460,000

7

460,000

7

460,000

35

2,300,000

17

1,207,000

14

960,000

14

1,010,000

14

1,010,000

16

1.210,000

75

5,397,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ จ้ำนวน งบประมำณ
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร (บำท)
โครงกำร
(บำท)
โครงกำร
(บำท)

ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน
พำณิชย์กรรมและกำรท่องเที่ยว
4.1 แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อกำรวำงแผน
4.2 แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
4.3 แนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริมกำรลงทุน
4.4 แนวทำงกำรพัฒนำพำณิชย์กรรมและกำร
ท่องเที่ยว
รวม
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แนวทำงกำรพัฒนำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
5.2 แนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
รวม

1
5
-

90,000
240,000
-

1
5
-

90,000
240,000
-

1
5
-

90,000
240,000
-

1
5
-

90,000
240,000
-

1
5
-

90,000
240,000
-

5
25
-

450,000
1,200,000
-

7
13

185,000
515,000

6
12

85,000
415,000

6
12

85,000
415,000

6
12

85,000
415,000

7
13

185,000
515,000

32
62

625,000
2,275,000

12

13,850,000

3

4,100,000

7

5,500,000

10

11,050,000

6

4,300,000

38

38,800,000

3

230,000

3

230,000

3

230,000

3

230,000

3

230,000

15

1,150,000

15

14,080,000

6

4,330,000

10

5,730,000

13

11,280,000

9

4,530,000

53

39,950,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ. 01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่น
6.1 แนวทำงกำรส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
รวม

6

360,000

7

363,000

7

363,000

7

363,000

5

313,000

32

1,762,000

2
8

130,000
490,000

1
8

30,000
393,000

1
8

30,000
393,000

1
8

30,000
393,000

1
6

30,000
343,000

6
38

250,000
2,012,000

189,485,000

144

61,556,500

135

174,969,000

872

627,475,850

รวมทั้งสิ้น 281

180,356,600 116

19,881,750 196

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าอ้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง6 เมตร ยำว
มำสะดวก
300 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

2561
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000
-

2565
(บาท)
-

แบบ ผ. 02

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
(KPI)
รับผิดชอบ
ควำมพึงพอใจ ประชำชนมีถนนใช้ใน กองช่ำง
ร้อยละ 60 ของ
กำรสัญจร
ผู้ใช้เส้นทำง
สะดวกและ
ปลอดภัย

1

ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
จำกศำลำกลำงบ้ำน – ถนน
คสล.บ้ำนนำยค้ำมี หมู่ 1

2

ก่อสร้ำงถนน คสล.(ซอยสว่ำง
คูณ 2) ซอยปิยณัฐเดิม หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง 4 เมตร ยำว
มำสะดวก
300 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

660,000

-

660,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่ำง

3

ก่อสร้ำงถนนคสล.จำก
ซอยคุณหมอ ติดกับบ้ำน
ส.อบต.ดวงใจ ผ่องรำษี
หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

66,000

-

66,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่ำง

กว้ำง4 เมตร ยำว
30 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

4 ก่อสร้ำงถนน คสล. จำกหมู่ 1 –
เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง5 เมตร ยำว
วัดภูดินแดง (สำมแยกวัดภูดินแดง)
มำสะดวก
1,000 เมตร หนำ
หมู่ 1
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564 2565
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)

2,750,000

-

2,750,000

-

-

5

ก่อสร้ำงถนนคสล.จำกเส้นหนอง เพื่อให้กำรสัญจรไป
เขื่องวัดภูดินแดง–แยกประปำ มำสะดวก
หมู่ 1

กว้ำง5 เมตร ยำว
200 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

550,000

-

550,000

-

-

6

ขยำยถนน คสล.จำกแยกพ่อ
ใหญ่ทองอินทร์ – ดอนปู่ตำ หมู่
1
ก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยแม่ใหญ่
เก่ง หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

550,000

-

550,000

-

-

99,000

-

99,000

-

-

8

ก่อสร้ำงถนน คสล.รอบหนองข
นำหมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

1,320,000

-

1,320,000

-

-

9

ซ่อมแซมถนน คสล. ภำยใน
วัดขนำเก่ำ หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง4 เมตร ยำว
250 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 600 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย0.04 เมตร
กว้ำง4 เมตร ยำว
600 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง4 เมตร ยำว
400 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

100,000

-

100,000

-

-

7

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้ใน
ละ 60 ของผู้ใช้
กำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและ
ปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและ
ปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
สัญจร
สะดวกปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 ก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำน
นำยพินิจ กล่อนศรี หมู่ 4

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

11 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
เส้นขึ้นวัดภูดินแดง หมู่ 6

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

12 ก่อสร้ำงถนน คสล.
รอบวัดคล้อเกตุสริ ิ หมู่ 6

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

13 ปรับปรุงซ่อมแซมรั่วศำลำ
ประชำคมและลำน คสล. หมู่6

เพื่อกำรใช้งำนที่
ศำลำประชำคม
สะดวกมำกขึ้น

14 ก่อสร้ำงถนน คสล.
(ดงตำหอย) หมู่ 7

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

15 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยหลัง
โรงเรียนสว่ำงคูณ หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้ำง 4เมตร ยำว
40 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4เมตร ยำว
700 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร
กว้ำง 3.5เมตร ยำว
600 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย0.15 เมตร
ลำน คสล.และรั่ว
รอบศำลำประชำคม

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

88,000

-

88,000

-

-

756,000

-

756,000

-

-

1,155,000

-

1,155,000

-

-

100,000

-

100,000

-

-

กว้ำง 8 เมตร ยำว
1,000 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย 0.15
เมตร

4,400,000

-

4,400,000

-

กว้ำง 4 เมตร ยำว
445 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

979,000

-

979,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
สัญจร
เส้นทำง
สะดวกปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีลำน
ละ 60 ของผู้ใช้
คสล.และรั่ว
ลำนคอนกรีตและ ประชำคมไว้ใช้งำน
รั่วศำลำ

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้ใน
ละ 60 ของผู้ใช้
กำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง

กองช่ำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

ที่

โครงการ

16 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยโรงสี
ชุมชน บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง 3 เมตร ยำว
100 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

440,000

-

159,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

17 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง ซอยบุญประ เพื่อให้กำรสัญจรไป
ชม หมู่ 9
มำสะดวก

กว้ำง 3 เมตร ยำว
500 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร

99,000

-

99,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

กว้ำง 4 เมตร ยำว
600 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง 4 เมตร ยำว
มำสะดวก
500 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

132,000

-

132,000

-

-

กองช่ำง

250,000

-

250,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้ใน
ละ 60 ของผู้ใช้
กำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

20 ซ่อมแซมถนนลูกรังภำยใน
หมู่บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 500 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย 0.04
เมตร

99,000

-

99,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

21 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
ถึงหน้ำ วัดโนนส้ำเริง
ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต)หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง 8 เมตร ยำว
3,000 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04 เมตร

10,065,000

-

10,065,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจร
เส้นทำง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

18 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยดวงสุวรรณ หมู่ 9
19 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยคุณ
บังอร หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กองช่ำง

ที่

โครงการ

22 ซ่อมแซมถนน คสล.
ภำยในหมู่บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

23 ก่อสร้ำงถนน คสล. รอบหนอง เพื่อให้กำรสัญจรไป
ปลำขำว ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 12 มำสะดวก
24 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำนพ่อ
ใหญ่ชวน หมู่ 12

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

25 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง จำกคอ
สะพำนบ้ำนกุดปลำขำว –
สำมแยกบ้ำนขะยูง หมู่ 12

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

26 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ซอยประปำ หมู่บ้ำน
กุดปลำขำว หมู่ 12
27 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยบ้ำนนำยสมชำย หมู่ 12

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

28 ก่อสร้ำงถนน คสล.ซอยบ้ำน
เพื่อให้กำรสัญจรไป
นำยเขียด–นำงสี สนทยำ หมู่ 15 มำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อซ่อมแซมถนน
คสล.ภำยในหมู่บำ้ น
โนนส้ำเริง
กว้ำง 4 เมตร ยำว
1,000 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร ยำว
500 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 6 เมตร ยำว
2,000 เมตรหนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร
กว้ำง 4 เมตร ยำว
200 เมตรหนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร
กว้ำง 4 เมตร ยำว
250 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำงข้ำงละ 5 ม. ยำว
300 เมตร หนำโดย
เฉลี่ย0.15 เมตร

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

300,000

-

300,000

-

-

2,200,000

-

2,200,000

-

-

1,100,000

-

1,100,000

-

-

1,200,000

-

1,200,000

-

-

60,000

-

60,000

-

-

550,000

-

550,000

-

-

825,000

-

825,000

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

29 ปรับปรุงขยำยไหล่ทำงคลอง
หนองหว้ำ+วำงท่อระบำยน้้ำ
หมู่15

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อขยำยไหล่ทำงให้ กว้ำง5เมตรยำว
กว้ำงขึ้นเพิ่มกำร
2,000 เมตร
สัญจรไปมำให้
สะดวกกว่ำเดิม

30 ก่อสร้ำงถนน คสล.เส้นบ้ำน
นำยสืบ สนทยำ หมู่ 15

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

31 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ภำยในโรงเรียนบ้ำนขะยูง

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

32 ซ่อมแซมถนน ไร้ฝุ่นภำยใน
โรงเรียนบ้ำนขนำ

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

33 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ซอยนำงมะลิ หมู่ 12

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

34 ก่อสร้ำงถนน คสล. เส้น
นำยทองลำ พินิจ หมู่ 12

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

35 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ทิศตะวันตกของ วัดขนำเก่ำ
หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 300 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 250 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 250 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 100 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 1,000 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 150 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

500,000

-

500,000

-

-

825,000

-

825,000

-

-

550,000

-

550,000

-

550,000

-

550,000

550,000

100,000

-

100,000

-

-

-

2,000,000

-

330,000

-

330,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง

ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
550,000 ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง
ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

ประชำชนมีถนนใช้
กองช่ำง
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ครูนักเรียนมีถนนใช้ กองช่ำง
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ครูนักเรียนมีถนนใช้ กองช่ำง
ในกำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน กองช่ำง
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน กองช่ำง
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน กองช่ำง
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

36 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยยำยรำด แก้วไสย์ หมู่ 7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

กว้ำง 4 เมตร
440,000
ยำว 200 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
37 ก่อสร้ำงถนนลูกรัง
เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง 4 เมตร
100,000
ซอยจันทรโคตร หมู่ 1
มำสะดวก
ยำว 200 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04 ม.
38 ก่อสร้ำงถนน คสล.ทับถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง 5 เมตร
2,750,000
เดิม ซอยคุณศักดำ กลิ่นเกษร มำสะดวก
ยำว 1,000 เมตร หนำ
หมู่ 16 หรือทุกหมู่ที่อยู่ในเขต
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.
อบต.น้้ำอ้อม
39 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เพื่อให้กำรสัญจรไป กว้ำง 2 เมตร
220,000
ซอยไปศำลปู่ตำ หมู่ 16
มำสะดวก
ยำว 200 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.

-

440,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

100,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

2,750,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

220,000

-

-

40 ก่อสร้ำงลำน คสล.
รอบศำลปูต่ ำ หมู่ 16

เพื่อให้กำรใช้งำน
ประกอบกิจกรรม
ทำงศำสนำสะดวก

ลำน คสล.
รอบศำลปูต่ ำ

500,000

-

500,000

-

41 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยผู้ใหญ่บ้ำนละไมย์ วันศรี
หมู่ 16

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 20 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 ม.

44,000

-

44,000

-

ที่

โครงการ

เพื่อให้กำรสัญจรไป
มำสะดวก

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

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้ลำน คสล.
รอบศำลปูต่ ำ

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีลำน
คสล.รอบศำลปู่ตำ
ไว้ใช้ประกอบ
กิจกรรมทำงศำสนำ
ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

ตัวชี้วัด

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02

42 ก่อสร้ำงถนน ลูกรัง
ทุกเส้น ซอยกอแก้ว
หมู่ 7

เพื่อให้กำร
สัญจรไปมำ
สะดวก

43 ลำนกีฬำองค์กำรบริหำรส่วน เพื่อให้มีลำน
ต้ำบลน้้ำอ้อม
กีฬำไว้จัด
กิจกรรมด้ำน
กีฬำและมีออก
ก้ำลังกำย
44 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
จำกเส้นหนองเขื่องวัดภูดิน
ไปมำสะดวก
แดง – แยกประปำ
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
45 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ลำด เพื่อให้กำรสัญจร
ยำงทับ คสล. ทุกเส้น บ้ำน
ไปมำสะดวก
หนองเขื่อง หมู่ 1
46 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คสล. เข้ำหนองสิม
บ้ำนขะยูงหมู่ 16

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 300 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.04 .ม
ลำนกีฬำ

100,000

-

100,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้ใน
กำรสัญจร
สะดวกและปลอดภัย

กองช่ำง

500,000

-

500,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ ประชำชนมีลำน กีฬำ
60 ของผู้ใช้ลำนกีฬำ ใช้ในกำรออกก้ำลังกำย

กองช่ำง

-

227,500

-

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

-

-

72,000,000

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

-

-

660,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 70 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 4,000
เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร
เพื่อให้กำรสัญจร กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 600 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

47 ปรับปรุง ถนนลูกรัง
ซ.สองพี่น้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

48 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
ซอย แม่ใหญ่เกิด ทำนะมัย
ไปมำสะดวก
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9
49 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
ซอย ศำลำแดง
ไปมำสะดวก
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9
50 โครงกำรเททับคอนกรีต
ซอย ศำลำแดง
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

51 โครงกำรเททับคอนกรีต
ซอย ค้ำดี มำนิจนำค
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 50 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.06 เมตร
กว้ำง 3 เมตร
ยำว 125 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 600 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 600 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

150,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

200,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

660,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

660,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 500 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

-

600,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

52 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
จำกหมู่9-วัดภูดินแดง
ไปมำสะดวก
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9
53 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ลำด เพือ่ ให้กำรสัญจร
ยำง กุดปลำขำวไปบ้ำนขะยูง
ไปมำสะดวก
54 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยแม่ใหญ่เก่ง
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
55 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยกลำงหมู่บ้ำนจัดสรร
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
56 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง
ซอยคุณหมอติดกับบ้ำน
ส.อบต. ดวงใจ
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
57 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงจำก
ศำลำกลำงหมู่บ้ำน – ถนน
คสล. บ้ำนนำยค้ำมี
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 500เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย0.15เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 1,000 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย 0.04
เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04เมตร

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 6 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

500,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

-

700,000

-

-

-

227,500

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

-

182,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

-

-

182,000

-

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

-

-

-

273,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

ควำมพึงพอใจร้อยละ
60 ของผู้ใช้เส้นทำง

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

58 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
รอบหนองขนำ
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 5 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร

-

227,500

-

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

59 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยนำยประยงค์
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร

-

182,000

-

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

60 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยพ่อบิน แซมพันธ์
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 150 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร

-

-

182,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 260 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04เมตร

-

-

300,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 798เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15เมตร

-

-

-

-

2,000,000

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

61 โครงกำรปรับปรุงผิวทำง
เพื่อให้กำรสัญจร
ถนน คสล.เป็นผิวทำง
ไปมำสะดวก
แอสฟัลติก AC สำยทำง
บ้ำนนำยสรรธกฤต เครือทอง
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3
62 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพือ่ ให้กำรสัญจร
รอบหนองขนำ
ไปมำสะดวก
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองขนำ
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3
64 ซ่อมแซมถนน คศล.
ภำยในวัดบ้ำนขนำ
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

เพื่อเป็นแหล่ง
พักผ่อนในหมู่บ้ำน

65 ก่อสร้ำงถนน คศล.
ซอยประยงค์ แก้วกลม
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

66 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
จำกทุ่งตรำด – วัดกุดปลำ
ขำว (นำนำยเจียม รัตนำ)
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3
67 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
รอบหมู่บ้ำนขนำเก่ำ ด้ำน
ตะวันออก หมู่ 3

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

68 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง
เส้นคู่คลองส่งน้้ำห้วยขะยูง
บ้ำนขะยูง หมู่ 4

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปลอดภัย
น่ำชื่นชม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

500,000

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 100 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 200 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 5 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15
เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร
กว้ำง 3 เมตร
ยำว 70 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

-

200,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

-

-

136,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควำมพึงพอใจร้อย
ประชำชนมี
ละ 60 ของผู้ใช้
แหล่งพักผ่อนใน
สถำนที่
หมู่บ้ำน
ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

227,500

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

182,000

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีถนนใช้
ละ 60 ของผู้ใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

69 ซ่อมแซมถนน คสล.
หน้ำบ้ำนนำยเสมือน วันศรี
(สำมแยก)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 30 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

100,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

70 ปรับปรุง (คสล)
สันคลองส่งน้้ำ ขะยูง หมู่ 4

กว้ำง 2 เมตร
ยำว 400 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

200,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

71 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
รอบป่ำช้ำ บ้ำนขะยูง หมู่4

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 6 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 1,000เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

-

-

3,600,000

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

72 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงจำกบ้ำนคล้อ
เกษศิริ-วัดภูดินแดง
บ้ำนคล้อเกษศิริ หมู่ 6

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,500 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย
0.15 เมตร

-

-

-

6,000,000

6,000,000

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

73 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงรอบวัดคล้อเกตุสิริ
บ้ำนคล้อเกตุสิริ หมู่ 6

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 3.50 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

159,250

-

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

74 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซ. แม่บัวเรือน
บ้ำนคล้อเกตุสิริ หมู่ 6

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 300 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

500,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 5 เมตร
ไปมำสะดวก
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก
ยำว 200 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.04 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

75 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
เส้นขึ้นวัดภูดินแดง
บ้ำนคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
76 โครงกำรปรับปรุงผิวทำง
ถนน คสล.เป็นผิวทำง
แอสฟัลติก AC สำยทำง
บ้ำนคล้อเกตุศิริ–วัดภูดินแดง
บ้ำนคล้อเกตุสิริ หมู่ 6
77 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคสล. เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ซอยนำยอำทร ศรีมณี
ไปมำสะดวก
ยำว 70 เมตร หนำ
บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

227,500

-

-

-

-

-

230,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60
ของผู้ใช้
เส้นทำง

-

182,000

-

-

78 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยนำงสำยัน เครือทอง
บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 3 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

136,500

-

79 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตรำด
เป็นศูนย์เรียนรู้,สนำมกีฬำ
,ศูนย์เด็ก บ้ำนขนำใหม่ หมู่7

เพื่อเป็นเรียนรู้
และส่งเสริม
กำรศึกษำ

กว้ำง 6 เมตร
ยำว 2,000เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

80 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
จำกสำมแยกดงตำหอย –
บ้ำนกุดปลำขำว
บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

ควำมพึงพอใจ ประชำชนมีถนนใช้
ร้อยละ 60 ของ ในกำรสัญจรสะดวก
ผู้ใช้เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

ควำมพึงพอใจ ประชำชนมีถนนใช้
ร้อยละ 60 ของ ในกำรสัญจรสะดวก
ผู้ใช้เส้นทำง
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

10,000,000

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

-

227,500

-

ควำมพึงพอใจ ประชำชนมีศูนย์
ร้อยละ 60
เรียนรู,้ สนำมกีฬำ
ของประชำชน
,ศูนย์เด็ก
ในพื้นที่
ควำมพึงพอใจ ประชำชนมีถนนใช้
ร้อยละ 60
ในกำรสัญจรสะดวก
ของผู้ใช้
และปลอดภัย
เส้นทำง

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

81 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงหน้ำบ้ำนนำยปุ่น
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 5 เมตร
ไปมำสะดวก
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-

227,500

-

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

82 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยพ่อใหญ่ไสว ดวงสุวรรณ
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

-

182,000

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

83 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงนำยค้ำดี มำนิจนำค
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

182,000

182,000

182,000

182,000

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

84 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยไร่ก.ไก่ (น้้ำประปำ)
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

182,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

85 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยศำลำแดง
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 5 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

227,500

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

86 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยบ้ำนจัดสรรหน้ำ
โรงเรียนมำรีย์อุปถัมภ์
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

-

182,000

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

87 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงพ่อใหญ่ชวน
บ้ำนกุดปลำขำว หมู่ 12

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

182,000

-

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

88 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซอยดต.สมหมำย–คลอง
ส่งน้้ำ บ้ำนน้้ำอ้อมหมู่ 15

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

182,000

-

-

89 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำง นำยหน่อย–นำย
สมศักดิ์ บ้ำนน้้ำอ้อม หมู่ 15

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

182,000

-

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

90 โครงกำรซ่อมแซมถนน
ภำยในหมู่บ้ำนน้้ำอ้อม
หมู่ 15

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 70 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

182,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

91 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
สำยทำงหน้ำบ้ำน
ไปมำสะดวก
ยำว 50 เมตร หนำ
นำยเจริญศรี บ้ำนน้้ำอ้อม
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
หมู่ 15
92 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพือ่ ให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
สำยทำงหน้ำบ้ำนนำยเขียด
ไปมำสะดวก
ยำว 70 เมตร หนำ
และสำยทำงหน้ำบ้ำนนำยสืบ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
สนธยำ บ้ำนน้้ำอ้อม หมู่ 15

-

-

130,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

-

-

-

182,000

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

93 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงบ้ำนน้้ำอ้อมเหนือ บ้ำนขนำเก่ำ บ้ำนน้้ำอ้อมเหนือ
หมู่ 15
94 โครงกำรขุดลอกคลองหนอง
หว้ำและปรับปรุงสันคลองเป็น
ถนน คสล. บ้ำนน้้ำอ้อม หมู่15

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 4 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 95 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

214,000

-

-

เพื่อให้กำรสัญจร
บริเวณโดยรอบ
สะดวกปลอดภัย

ระยะทำงยำว
3,000 เมตร

-

-

-

-

1,000,000

95 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ทับ คสล.จำกแยกโรงเรียนน้้ำ
อ้อมรัฐประชำนุสรณ์ถึงเขต
เทศบำลบ้ำนน้้ำอ้อม หมู่15
96 โครงกำรปรับปรุงถนน คสล.
เส้นหน้ำบ้ำนนำยสุนิจ โภค
ภันฑ์-หน้ำวัดบ้ำนขะยูง หมู่ 16

เพื่อให้กำรสัญจร
บริเวณโดยรอบ
สะดวกปลอดภัย

ระยะทำงยำว
300 เมตร

-

-

-

-

500,000

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 5 เมตร
บริเวณโดยรอบ ยำว 800 เมตร หนำ
สะดวกปลอดภัย โดยเฉลีย่ 0.15 เมตร

-

-

-

-

500,000

97 ก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ถึงหน้ำ วัดโนนส้ำเริง
(ถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต) หมู่ 9

เพื่อให้กำรสัญจร กว้ำง 8 เมตร ยำว
ไปมำสะดวก
500เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

6,000,000

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรสะดวก
60 ของผู้ใช้
และปลอดภัย
เส้นทำง
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรพร้อม
60 ของผู้ใช้
แหล่งพักผ่อน
เส้นทำง
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรพร้อม
60 ของผู้ใช้
แหล่งพักผ่อน
เส้นทำง
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรพร้อม
60 ของผู้ใช้
แหล่งพักผ่อน
เส้นทำง
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ
ในกำรสัญจร
60 ของผู้ใช้
สะดวกและ
เส้นทำง
ปลอดภัย

กองช่ำง

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้กำรสัญจร กว้ำง 4 เมตร ยำว
ไปมำสะดวก
200 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย 0.15
เมตร
เพื่อให้กำรสัญจร กว้ำง 4 เมตร ยำว
ไปมำสะดวก
300เมตร หนำโดย
เฉลี่ย 0.04 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

220,000

-

-

-

-

280,000

-

-

100 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สันคลองส่งน้้ำ บ้ำนขะยูง
ตะวันออก หมู่ 16

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 3 เมตร
ไปมำสะดวก
ยำว 115 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

182,000

-

-

101 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สันคลองส่งน้้ำ บ้ำนขะยูง
หมู่ 4

เพื่อให้กำรสัญจร
กว้ำง 3 เมตร
ไปมำสะดวก ยำว 115 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

-

-

182,000

-

-

-

-

214,000

-

-

98 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล
ซ.มีสุข บ้ำนหนองเขื่อง ม.1

99 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ซ สว่ำงคูณ 2 หมู่ 1

วัตถุประสงค์

102 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำร
ซ.บ้ำนยำยค้ำ บ้ำนกุดปลำขำว สัญจรไปมำ
หมู่ 12
สะดวก

กว้ำง 4 เมตร
ยำว 95 เมตรหนำ
โดยเฉลี่ย 0.15
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ
ในกำรสัญจร
60 ของผู้ใช้
สะดวกและ
เส้นทำง
ปลอดภัย
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ
ในกำรสัญจร
60 ของผู้ใช้
สะดวกและ
เส้นทำง
ปลอดภัย
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ
ในกำรสัญจร
60 ของผู้ใช้
สะดวกและ
เส้นทำง
ปลอดภัย
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรสะดวก
60 ของผู้ใช้
และปลอดภัย
เส้นทำง
ควำมพึง
ประชำชนมีถนนใช้
พอใจร้อยละ ในกำรสัญจรสะดวก
60 ของผู้ใช้
และปลอดภัย
เส้นทำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

103 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
สำยทำงบ้ำนครูปุง (ระยะที่2)
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
104 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซ.มีสุขแม่ใหญ่ลอง ทองทำบ
ม.1
105 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ลูกรัง
ซ.สองพี่น้องเขตรอยต่อ
เทศบำลหนองหญ้ำลำด ม.1
106 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง
ขะยูง-ขนำเก่ำ หมู่ 4

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก
เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

107 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. เพื่อให้กำรสัญจร
ซ.บ้ำนยำยค้ำ ม.12 (ระยะที่2) ไปมำสะดวก
108 โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.
ซ.มีสุขแม่ใหญ่ลอง ทองทำบ
หมู่ 1

เพื่อให้กำรสัญจร
ไปมำสะดวก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 95 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 100 เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 150 เมตรหนำ
โดยเฉลี่ย 0.04 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 2,000เมตร หนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 854 เมตรหนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร
กว้ำง 4 เมตร
ยำว 100 เมตรหนำ
โดยเฉลี่ย 0.15 เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

-

214,000

-

-

-

-

150,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

1500,000

-

-

-

-

1,400,000

-

-

-

-

150,000

-

-

ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง
ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 60 ของ
ผู้ใช้เส้นทำง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย
ประชำชนมีถนนใช้
ในกำรสัญจรสะดวก
และปลอดภัย

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 1การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค– สาธารณูปการ
ที่
1

2
3

โครงการ
ขยำยเขตหม้อแปลงไฟฟ้ำ
พร้อมติดตั้งจำกสำมแยกศำลำ
ประชำคม– แยกวัดภูดินแดง
หมู่ 1
ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำถนนสำย
บ้ำนนำงบังอร บุญชิต – สำม
แยกดอนปู่ตำ หมู่ 1
ขุดเจำะบ่อน้้ำบำดำลเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ 1ท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 3 นิ้ว ลึก 40 เมตร)

4 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7
5

วำงท่อระบำยน้้ำเสียภำยใน
หมู่บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1
ขนำดท่อกว้ำง 0.60×5,000 ม.

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำงยำว
1,500 เมตร

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

100,000

-

100,000

-

เพื่อให้ประชำชนมี (จ้ำนวน 10 บ่อละ
น้้ำใช้เพื่อกำรเกษตร 60,000 บำท )

600,000

-

600,000

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
500,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
จ้ำนวนร้อยละ หม้อ
แปลงที่ติดตั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตร
ที่ขุดเจำะ

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ที่ติดตั้ง
ในกำรเกษตร

กองช่ำง

-

สำมำรถระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ใน
กำรเกษตร

ภำยในหมู่บ้ำน

-

-

409,500

เพื่อป้องกัน
น้้ำท่วมขัง

ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

1,000,000

-

1,000,000 5,000,000

ประชำชนมีน้ำ
บำดำลใช้อย่ำง
ทั่วถึง

น้้ำไม่ท่วมขัง

ที่

โครงการ

6

ไฟฟ้ำพลังงำนโซล่ำเซลล์

7

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ
จ้ำนวน 10 จุด ภำยในหมู่บ้ำน
หมู่ 1

8

ขยำยเขตน้้ำประปำ
บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1

9

ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
ซ.ปิยณัฐ บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1

10 ติดป้ำยลดควำมเร็ว หมู่ 1

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกหมู่
ภำยในเขต
อบต.น้้ำอ้อม
จุดละ 2,500 บำท

25,000

-

25,000

-

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ภำยในหมู่บ้ำน

100,000

-

100,000

-

-

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร

ระยะทำง
ยำว 300 เมตร

-

-

250,000

-

-

เพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรจรำจร

จ้ำนวน 10 ป้ำย
ป้ำยละ 2,500 บำท

25,000

-

25,000

-

จ้ำนวน 5 จุด

50,000

-

50,000

-

เพื่อให้ประชำชนมี
แสงสว่ำงใช้ในกำร
เดินทำง
เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

11 จัดซื้อกระจกนูนติดตำมสำมแยก เพื่อควำมปลอดภัย
กลำงหมู่บ้ำน หมู่ 1
ในกำรจรำจร

2561
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1350,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
จ้ำนวนไฟฟ้ำพลังงำน
โซลำเซลล์ ที่ติดตั้ง
ทั้งหมด
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ประชำชนมีแสงสว่ำง
ใช้ในกำรเดินทำง

กองช่ำง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

จ้ำนวนประชำชนมี
ประชำชน
น้้ำประปำใช้ภำยใน
มีน้ำใช้อย่ำงทั่วถึง
หมู่บ้ำน
จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง
ที่ติดตั้ง

กองช่ำง

-

จ้ำนวนป้ำยลด
ควำมเร็วที่ตดิ ตั้ง
ทั้งหมด

ประชำชนใช้รถ
ใช้ถนนด้วย
ควำมไม่ประมำท

กองช่ำง

-

จ้ำนวนกระจกนูนที่
ติดตั้งทั้งหมด

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัย
ในกำรจรำจร

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

12 วำงท่อระบำยน้้ำรอบหมู่บ้ำน
หมู่ 3 เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.50×2,000 เมตร

เพื่อป้องกัน
น้้ำท่วมขัง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำง
ยำว 2,000 เมตร

13 ก่อสร้ำงคลองระบำยน้้ำรอบ
หนองตำด หมู่ 3 เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง0.50×2,000 เมตร
14 ก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตข้ำม
ห้วยขะยูง ม.3

เพื่อป้องกัน
น้้ำท่วมขัง

ระยะทำง
ยำว 2,000 เมตร

1,000,000

-

1,000,000

-

เพื่อให้ประชำชนมี
สะพำนใช้ในกำร
เดินทำง
เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้ใน
กำรเกษตร
เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กว้ำง 8 เมตร
ยำว 80 เมตร

30,000,000

-

30,000,000

ระยะทำง
ยำว 2,000 เมตร

400,000

-

ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

250,000

ฝั่งห้วยขะยูง
ระยะทำง
ยำว 1,500 เมตร
เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้ จ้ำนวน 10 บ่อๆละ
ทำงกำรเกษตร
60,000 บำท

15 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
(เส้นข้ำมห้วยขะยูง) หมู่ 3
16

ขยำยเขตไฟฟ้ำพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้ำสำธำรณะ
รอบหนองขนำ หมู่ 3
17 ไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
ฝั่งห้วยขะยูงหมู่ 3
18 ขุดเจำะบ่อน้้ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตรขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 3 นิ้ว เจำะลึก 40 ม.
หมู่ 3

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร

2561
(บาท)
1,080,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,080,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สำมำรถระบำยน้้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

-

สำมำรถระบำยน้้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

-

-

กองช่ำง

400,000

-

-

ควำมพึงพอใจร้อย ประชำชนมีสะพำน
ละ 60 ของผู้ใช้
ใช้ในกำรสัญจรไปมำ
สะพำน
สะดวก
จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
สว่ำงที่ติดตั้ง
ในกำรเกษตร

-

250,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

400,000

-

400,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

600,000

-

600,000

-

-

จ้ำนวนบ่อน้้ำ
บำดำลเพื่อ
กำรเกษตรที่
ขุดเจำะทั้งหมด

มีน้ำบำดำลใช้ทำง
กำรเกษตร

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

19 ขุดเจำะน้้ำบ่อบำดำล
เพื่อกำรเกษตรหมู่ 4

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชำชนมี
น้้ำใช้ในกำรเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน 10 บ่อ

2561
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนบ่อน้้ำ
บำดำลเพื่อ
กำรเกษตรที่
ขุดเจำะทั้งหมด

มีน้ำบำดำลใช้ใน
กำรเกษตร

กองช่ำง

20 ก่อสร้ำงเตำเผำขยะ (บริเวณป่ำ
ช้ำ)หมู่ 4

เพื่อใช้เผำขยะ

เตำเผำขยะ
จ้ำนวน 1 แห่ง

1,000,000

-

1,000,000

-

-

จ้ำนวนเตำเผำขยะ
ที่สร้ำงขึ้น

ได้ใช้เตำเผำขยะ

กองช่ำง

21 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 4

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

200,000

-

200,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

22 ก่อสร้ำงรำงระบำยน้้ำเสียภำยใน
หมู่บ้ำนขะยูงตะวันตก หมู่ 4
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.40×2,000 เมตร

เพื่อป้องกันน้้ำท่วม
ขัง

ระยะทำง
ยำว 2,000 เมตร

3,000,000

-

3,000,000

-

-

สำมำรถระบำยน้้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

23 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
ยำว 2 กิโลเมตรหมู่ 4

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร

ระยะทำง
ยำว 2 กิโลเมตร

510,000

-

510,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง
สว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
เพื่อกำรเกษตร

กองช่ำง

24 ผลิตประปำน้้ำสะอำดหมู่ 4

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำประปำใช้ อย่ำง
ทั่วถึง

ได้น้ำประปำที่
สะอำดใช้

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนประชำชน
ทั้งหมดที่ได้ใช้
ประปำน้้ำสะอำด

ได้มีน้ำประปำใช้ที่
สะอำดคุณภำพ

กองช่ำง

ที่

โครงการ

25 ขุดเจำะน้้ำบำดำลเพื่อ
กำรเกษตรม.4 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 3 นิ้ว เจำะลึก 40
เมตร
26 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ (สี่แยก
บ้ำนคล้อเกตุสิรไิ ปกุดปลำขำว)
หมู่ 6

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้ บ่อละ 60,000 บำท
ในกำรเกษตร
จ้ำนวน 10 บ่อ

2561
(บาท)
600,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

2565
(บาท)
จ้ำนวนบ่อบำดำลที่
ขุดเจำะทั้งหมด

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มีน้ำบำดำลใช้ใน
กำรเกษตร

กองช่ำง

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

27 หลอดไฟกระพริบสี่แยกบ้ำน
คล้อเกตุสิรไิ ปบ้ำนกุดปลำขำว
หมู่ 6

เพื่อให้สัญญำณ
ไฟกระพริบแก่ผู้ที่
ผู้ใช้รถใช้ถนน

มีไฟกระพริบ
บริเวณสี่แยก

25,000

-

25,000

-

-

จ้ำนวนไฟกระพริบที่
ติดตั้ง

มีสัญญำณไฟ
กระพริบแก่ผู้ใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่ำง

28 ขุดเจำะน้้ำบำดำลหมู่ 6
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 นิ้ว
เจำะลึก 40 เมตร

เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้
ทำงกำรเกษตร

จ้ำนวน 10บ่อๆละ
60,000 บำท

600,000

-

600,000

-

-

จ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำล
เพื่อกำรเกษตร
ที่ขุดเจำะทั้งหมด

มีน้ำบำดำลใช้ใน
กำรเกษตร

กองช่ำง

29 ติดตั้งหลอดไฟฟ้ำพลังงำน โซล่ำ
เซลล์ (โค้งไปบ้ำนกุดปลำขำว 2
หลอด) หมู่ 6

เพื่อให้มีแสงสว่ำง
บริเวณทำงโค้ง

จ้ำนวน 2 หลอด

50,000

-

50,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
พลังงำนโซลำเซลล์ที่
ติดตั้งทั้งหมด

มีแสงสว่ำงบริเวณ
ทำงโค้ง

กองช่ำง

30 หลอดไฟฟ้ำพลังงำนโซล่ำเซลล์
(ทำงไปวัดภูดินแดง 2 หลอด)
หมู่ 6

เพื่อให้มีแสงสว่ำง
ในกำรเดินทำง

จ้ำนวน 2 หลอด

50,000

-

50,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
พลังงำนโซลำเซลล์ที่
ติดตั้งทั้งหมด

มีแสงสว่ำง
ในกำรเดินทำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมหอกระจำย
ข่ำว

32 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนคล้อเกตุสิริ ม.6

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว200 เมตร

60,000

-

60,000

-

-

33 ฝำยชะลอน้้ำ ประตูเปิด/ปิด
(ฝำยแม้ว) หมู่ 7

เพื่อให้มีฝำยชะลอน้้ำ
ใช้ทำงกำรเกษตร

ฝำยชะลอน้้ำ

99,000

-

99,000

-

34 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำจำก
บ้ำนขนำใหม่–บ้ำนขะยูง ม.7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำงยำว 1,000
เมตร

200,000

-

200,000

35 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
ม.7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้ใน
กำรเกษตร

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

100,000

-

36 ขุดเจำะน้้ำบำดำลในหมู่บ้ำน
หมู่ 7

เพื่อให้มีน้ำบำดำล
ใช้อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 5 บ่อ

250,000

37 ก่อสร้ำงประตูระบำยน้้ำคลอง
หนองตำด 1 ประตู หมู่ 7

เพื่อให้มีประตู
ระบำยน้้ำ

จ้ำนวน 1 ประตู

1,000,000

31 ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
บ้ำนคล้อเกตุสิริ หมู่ 6

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)
90,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนประชำชน
ทั้งหมดที่มีหอ
กระจำยข่ำวใช้ใน
หมู่บ้ำน
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ได้รับข่ำวสำร
ที่ครบถ้วน
และรวดเร็ว

กองช่ำง

ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

ประชำชนมีฝำยชะลอ
น้้ำใช้

มีฝำยชะลอน้้ำ
ใช้ในกำรเกษตร

กองช่ำง

-

200,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

100,000

-

100,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้ใน
กำรเกษตร

กองช่ำง

-

250,000

-

250,000

ประชำชนมีน้ำบำดำล
เพื่อใช้ในหมู่บ้ำน

มีน้ำบำดำล
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

1,000,000

-

1,000,000

ประชำชนมีประตู
ระบำยน้้ำคลอง
หนองตำด

มีประตู
ระบำยน้้ำ

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน 5 จุด

2561
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

38 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงสำธำรณะ ม.7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

39 วำงท่อระบำยน้้ำเสียภำยใน
หมู่บ้ำนขนำใหม่ ม.7

ระบำยน้้ำได้อย่ำง
รวดเร็ว

ระยะทำง
ยำว 200 เมตร

99,000

-

99,000

-

-

สำมำรถระบำยน้้ำได้
น้้ำไม่ท่วมขัง
อย่ำงรวดเร็ว
บ้ำนเรือนประชำชน

กองช่ำง

40 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน
หมู่บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 10 จุด

50,000

-

50,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่งถึง

กองช่ำง

41 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ เส้น
นำยชัยมงคล แก้วประภำ
บ้ำนขนำใหม่ ม.7

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 150เมตร

40,000

-

40,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

42 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ เส้นดงตำ
หอยเชื่อมกุดปลำขำวพร้อม
หม้อแปลง ม.7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 2,000 เมตร

500,000

-

500,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

43 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงด้วยโซล่ำเซล
เส้นทำงจำก ม.3 – ม.7

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 10 หลอด
ละ 10,000 บำท

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

44 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยในหมู่
บ้ำนทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ภำยในหมู่บ้ำน

1,000,000

-

1,000,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระบบไฟฟ้ำใน
ส้ำนักงำน

2561
(บาท)
250,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำภำยใน
ส้ำนักงำน อบต. น้้ำอ้อม

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

46 ก่อสร้ำงศำลำประชำคมหลังใหม่

ใช้ในกิจกำรต่ำงๆ
ภำยในชุมชน

-

-

-

1,000,000

47 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน
หมู่บ้ำนโนนส้ำเริง ม.9

เพื่อให้มีศำลำ
ประชำคมหลังใหม่
ใช้ในกิจกำรต่ำงๆ
เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 10 จุด

50,000

-

50,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

48 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนโนนส้ำเริง ม.9

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

130,000

-

130,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

49 จัดซื้อหอกระจำยข่ำวภำยใน
หมู่บ้ำนโนนส้ำเริง ม.9

เพื่อให้มีหอกระจำย
ข่ำวที่ได้คุณภำพ

หอกระจำยข่ำว
(ชุดใหญ่ สำยไฟยำว
10 ก.ม.)

99,000

-

99,000

-

-

50 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ (เพื่อ
กำรเกษตร) ซอยดวงสุวรรณ
และซอยบุญประชม ม.9
51 ขุดเจำะบ่อน้้ำบำดำลภำยใน
ครัวเรือน หมู่ 9 ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 3 นิ้ว ลึก 40 เมตร

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 1,000 ม.

250,000

-

250,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้
ภำยในครัวเรือน

จ้ำนวน 10บ่อๆ
ละ60,000 บำท

600,000

-

600,000

-

-

จ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำลที่
ขุดเจำะ

มีน้ำบำดำลใช้
ภำยในครัวเรือน

กองช่ำง

งบประมาณและที่ผ่านมา

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำทั้งหมดที่
ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
ส่องสว่ำง
ทั่วส้ำนักงำน
ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ มีศำลำประชำคมใช้
สถำนที่
ในกิจกำรต่ำงๆ

จ้ำนวนประชำชนใน ประชำชนได้รับข่ำวสำร
หมู่บ้ำนที่ได้ข่ำวสำร
ที่ครบถ้วน
และรวดเร็ว

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

52 ไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน
โนนส้ำเริง หมู่ 9

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน 10 หลอด
หลอดละ 2,500 บำท

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

25,000

-

25,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

53 ขยำยท่อประปำภำยในหมู่บ้ำน
พร้อมติดตั้งมิเตอร์ ม.9

เพื่อให้มีน้ำประปำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

ท่อประปำพร้อม
มิเตอร์

250,000

-

250,000

-

-

54 ก่อสร้ำงคลองระบำยน้้ำภำยใน
หมู่บ้ำนกุดปลำขำว ม.12 (โซน
ตะวันออกของสะพำน)

เพื่อป้องกันน้้ำท่วม
ขัง

คลองระบำยน้ำ้

99,000

-

99,000

-

55 ไฟฟ้ำส่องสว่ำงภำยใน
หมู่บ้ำนกุดปลำขำว หมู่ 12

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 10 จุด

50,000

-

50,000

56 ซ่อมแซมศำลำประชำคม
บ้ำนกุดปลำขำวหมู่ 12

เพื่อให้มีศำลำ
ประชำคมที่สะดวก
ปลอดภัย

ศำลำประชำคม

99,000

-

57 ปรับปรุงหอกระจำยข่ำว

เพื่อให้มีเสียงตำม
สำยในหมู่บ้ำน

เสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

จ้ำนวนประชำชน
ที่ใช้น้ำประปำ

มีน้ำประปำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

สำมำรถระบำย
น้้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

99,000

-

-

จ้ำนวนประชำชนที่ใช้ มีศำลำประชำคมที่
ศำลำประชำคมในด้ำน
ปลอดภัย
ต่ำงๆ
สะดวก

กองช่ำง

30,000

-

-

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชน ร้อยละ 60

กองช่ำง

มีเสียงตำมสำยใน
หมู่บ้ำน

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เครื่องกรองน้้ำ

2561
(บาท)
99,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
99,000
-

58 จัดซื้อเครื่องกรองน้้ำประจ้ำ
หมู่บ้ำนกุดปลำขำว หมู่ 12

เพื่อให้มีน้ำที่สะอำด
ใช้ในกำรบริโภค

59 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
จำกบ้ำนกุดปลำขำว - บ้ำนขะ
ยูง หมู่ 12

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 600 เมตร

110,000

-

110,000

-

60 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำจำก
สะพำน -นำยสมพงศ์ บุญบุตร
ม.12

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 600 เมตร

110,000

-

110,000

61 ท่อระบำยน้้ำเสียภำยในหมู่บ้ำน
กุดปลำขำว หมู่ 12 ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 0.60 × 1,000
เมตร
62 ขุดเจำะน้้ำบำดำลภำยใน
หมู่บ้ำน ม.12 เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 3 นิ้ว เจำะลึก 40
เมตร

เพื่อป้องกันน้้ำท่วม
ขัง

ระยะทำง
ยำว1,000 เมตร

1,500,000

-

เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้
ภำยในหมู่บ้ำน

จ้ำนวน 10 บ่อละ
60,000บำท

600,000

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนประชำชน
ที่มีน้ำสะอำดใช้

มีน้ำที่สะอำดใช้ใน
กำรบริโภค

กองช่ำง

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

1,500,000

-

-

สำมำรถระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

ป้องกันน้้ำท่วมขัง

กองช่ำง

600,000

-

-

จ้ำนวนประชำชน
ที่ใช้น้ำบำดำล

มีน้ำบำดำลใช้
ภำยในหมู่บ้ำน

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร
บ้ำนกุดปลำขำวหมู่ 12

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำง
ยำว 200 เมตร

64 ไฟฟ้ำสำธำรณะภำยใน
หมู่บ้ำนกุดปลำขำว 5 จุด ม.12

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 5 จุด
จุดละ 2,500บำท

65 คลองระบำยน้ำ้ รอบหมูบ่ ้ำน ม.
15ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.60 × 1,700 เมตร

เพื่อป้องกันน้้ำท่วม
ขัง

66 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ ซอยบ้ำน
นำยหน่อย บุดำรม ม.15

2561
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
60,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
มีไฟฟ้ำใช้
เพื่อกำรเกษตร
อย่ำงทั่วถึง
มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

12,500

-

12,500

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

กองช่ำง

ระยะทำง
ยำว 1,700 เมตร

500,000

-

500,000

500,000

-

สำมำรถระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

ป้องกันน้้ำท่วมขัง

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 50 เมตร

8,000

-

8,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

67 ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ซอย
บ้ำนเทิดไท้ม.15

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 300 เมตร

80,000

-

80,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่งถึง

กองช่ำง

68 ต่อเติมศำลำประชำคมบ้ำนน้้ำ
อ้อมเหนือหลังใหม่ ม.15

เพื่อต่อเติมศำลำ
ประชำคมหลังใหม่

ต่อเติม
ศำลำประชำคม

100,000

-

100,000

-

-

ประชำชนมีศำลำ
ประชำคมใช้ในด้ำน
ต่ำงๆ

มีศำลำประชำคมที่
กว้ำงขึ้นที่พร้อม

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

69 ไฟฟ้ำส่องสว่ำง ซอยบ้ำนก้ำนัน
สำยใจหมู่ 15

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำง
ยำว 200 เมตร

70 ขยำยเขตไฟฟ้ำ ซอยบ้ำนนำย
เขียด – นำงสี สนทยำหมู่ 15

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 250 เมตร

70,000

-

70,000

70,000

71 ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำวภำยใน
หมู่บ้ำนน้้ำอ้อมเหนือ หมู่ 15

เพื่อให้มีหอกระจำย
ข่ำวใช้
อย่ำงทั่วถึง

ซ่อมแซม
หอกระจำยข่ำว

100,000

-

100,000

ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

1,000,000

-

เพื่อให้มีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

จ้ำนวน 5 บ่อ

250,000

เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้
ทำงกำรเกษตร

จ้ำนวน 10 บ่อละ
60,000 บำท

600,000

72 รำงระบำยน้ำ้ รอบหมูบ่ ้ำน หมู่ 16 เพื่อป้องกันน้้ำท่วม
ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
ขัง
0.60×1,000 ม.
73 ขุดเจำะบ่อน้้ำตื้น หมู่ 16
74 ขุดเจำะน้้ำบำดำลเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ 16 ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำง 3 นิ้ว ลึก 40
เมตร

2561
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ที่ติดตั้ง

มีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

ประชำชนมีหอ
กระจำยข่ำวใช้ใน
หมู่บ้ำน

มีหอกระจำยข่ำวใช้

กองช่ำง

1,000,000

-

-

สำมำรถระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

250,000

-

-

ประชำชนมีน้ำบำดำล
ใช้อย่ำงทั่วถึง

ประชำชนมีน้ำใช้ใน
กำรอุปโภคบริโภค

กองช่ำง

-

600,000

-

-

ประชำชนมีน้ำบำดำล
ใช้อย่ำงทั่วถึง

มีน้ำบำดำลใช้ทำง
กำรเกษตร

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

74 วำงท่อระบำยน้้ำเสียรอบ
เพื่อป้องกัน
หมู่บ้ำนขะยูงตะวันออก
น้้ำท่วมขัง
หมู่ 16 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง
0.40×1,000 ม.
75 ขุดเจำะน้้ำบำดำลเพื่อใช้เป็น
เพื่อให้มีน้ำบำดำลใช้
น้้ำประปำหมู่บ้ำน ม.16
เป็นน้้ำประปำใน
หมู่บ้ำน
76 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อให้
หลังคำของเล่นสนำม ศพด.
สภำพแวดล้อม
(วัดขนำวนำรำม)
ภำยใน ศพด.
ปลอดภัย น่ำอยู่
และสวยงำม
77 ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพื่อจัด
ก่อสร้ำงรั้ว
สภำพแวดล้อมให้
ศพด. วัดขนำวนำรำม
เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักเรียน
78 ปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน เพื่อให้มีน้ำประปำ ใช้
จำกผิวดินเป็นบำดำล
ภำยในหมู่บ้ำน
ม.4 ม.16
79 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้้ำสำธำรณะ เพื่อระบำยน้้ำท่วมขัง
บริเวณโค้งหลักกิโลที่ 4 เป็นท่อ
ระบำยน้้ำไปคลองทุ้งตำด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000
-

2561
(บาท)
1,500,000

ขุดเจำะน้้ำบำดำล

60,000

-

60,000

-

-

ศพด. มีสภำพอำคำร
ดี บรรยำกำศดี และ
สภำพภูมิทัศน์
สวยงำม และร่มรื่น

100,000

-

100,000

-

-

ศพด.ปลอดภัย น่ำ
อยู่ น่ำเรียน และ
น่ำชื่นชม

50,000

-

50,000

-

ปรับปรุงน้้ำประปำ

100,000

-

100,000

ขนำด 60×300 เมตร
พร้อมบล็อกคอนเวิร์ด

-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สำมำรถระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

ป้องกันน้้ำท่วมขัง

กองช่ำง

จ้ำนวนน้้ำบำดำลที่ใช้
ผลิตน้ำ้ ประปำใน
หมู่บ้ำน
เพื่อพัฒนำสภำพพื้นที่
ให้เหมำะแก่ศูนย์เด็ก

มีน้ำบำดำลไปผลิต
เป็นน้้ำประปำใน
หมู่บ้ำน
ศพด.
มีสภำพแวดล้อม
ทีด่ ี ร่มรื่น และ
เป็นแหล่งเรียนรู้

กองช่ำง

-

เพื่อพัฒนำสภำพพื้นที่
ให้เหมำะแก่ศพด.

ศพด.มีอำคำรเรียน
รั้ว สภำพดี ภูมิทัศน์
สวยงำม

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนประปำที่ใช้ใน
หมู่บ้ำน

มีน้ำประปำใช้
ภำยในหมู่บ้ำน

กองช่ำง

-

-

ระบำยน้้ำท่วมขัง

มีท่อระบำยน้้ำ

กองช่ำง

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
กว้ำง 12 เมตร
ยำว 30 เมตร
สูง 4 เมตร
มุ่งหลังคำเหล็ก

80 ก่อสร้ำงอำคำร อเนกประสงค์
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำ
อ้อม

เพื่อจะได้มีอำคำร
อเนกประสงค์ใช้
ร่วมกัน

81 ก่อสร้ำงรั้วรอบที่ท้ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำ
อ้อม

เพื่อก่อสร้ำงรั้วรอบ
อบต.น้้ำอ้อม

82 ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคำ
ที่ท้ำกำรองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลน้้ำอ้อม

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคำส้ำนักงำน
อบต.น้้ำอ้อม

83 ก่อสร้ำงห้องน้้ำผู้พิกำร
และก่อสร้ำงทำงลำดทำงชัน
ส้ำหรับผู้พิกำรหน้ำห้องประชุม
อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อสร้ำงห้องน้้ำ คนพิกำรมีห้องน้้ำมี
และทำงลำดทำงชัน ทำงลำดทำงชัน
ให้กับคนพิกำร
ส้ำหรับคนพิกำร

รั้วรอบ อบต.น้้ำอ้อม

อบต.น้้ำอ้อม

2561
(บาท)
500,000

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้ำนวนพนักงำน
และประชำชนที่ใช้
อำคำร อเนกประสงค์

-

500,000

-

-

จ้ำนวนพื้นที่สร้ำงรั้ว
ทั้งหมด

300,000

-

300,000

-

-

จ้ำนวนหลังคำ
ส้ำนักงำนที่ซ่อมแซม

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนห้องน้้ำผู้พิกำร
และทำงลำดทำงชัน
ส้ำหรับผู้พิกำร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกคนที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
ได้ใช้อำคำร
อเนกประสงค์ร่วมกัน
ทุกคน
เพื่อให้มีรั้วรอบ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลน้้ำอ้อม

กองช่ำง

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคำ ที่
ท้ำกำร
อบต.น้้ำอ้อม
คนพิกำรได้รับควำม
สะดวกมำกขึ้น
กว่ำเดิม

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

84 ปรับปรุงหม้อแปลง สำยไฟฟ้ำ
คลองสูบน้้ำ
ของสถำนีสูบน้้ำบ้ำนขะยูง หมู่
16
85 ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ศพด.
บ้ำนขะยูง

เพื่อปรับปรุงหม้อ
แปลง สำยไฟฟ้ำ
คลองสูบน้้ำ
ของสถำนีสูบน้้ำ
เพื่อให้มี
สภำพแวดล้อม
เหมำะสมสวยงำม

86 ติดตั้งมุ้งลวด ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนขะยูง

เพื่อติดตั้งมุ้งลวด

87 ปรับปรุง ซ่อมแซมอ่ำงล้ำงหน้ำ
แปรงฟัน ศพด.
หนองเขื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หม้อแปลง
สำยไฟฟ้ำ
คลองสูบน้้ำ

2561
(บาท)
2,689,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,689,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2565
(บาท)
จ้ำนวนหม้อแปลง
มีหม้อแปลง
สำยไฟฟ้ำคลองสูบน้้ำที่ สำยไฟฟ้ำ เอำไว้ใช้
ติดตั้ง
ในคลองสูบน้้ำ

กองช่ำง

ทำสีอำคำรเรียน รั้ว
ด้ำนหน้ำ
และห้องน้้ำ

50,000

-

50,000

-

-

จ้ำนวนพื้นที่
ปรับปรุงอำคำรเรียน

ทำสีอำคำรเรียน
รั้วด้ำนหน้ำ และ
ห้องน้้ำ

กองช่ำง

เด็กเล็กปลอดภัย
จำกยุงลำย

40,000

-

40,000

-

-

จ้ำนวนพื้นที่
ติดตั้งมุ้งลวด

ติดตั้งมุ้งลวดให้กับ
ศพด.บ้ำนขะยูง

กองช่ำง

เพื่อให้เด็กมีที่ในกำร
ล่ำงหน้ำแปรงฟัน

อ่ำงล่ำงหน้ำ
แปรงฟัน
ส้ำหรับเด็ก

30,000

-

30,000

-

-

จ้ำนวนเด็กนักเรียนที่
แปรงฟัน

ปรับปรุง ซ่อมแซม
อ่ำงล้ำงหน้ำแปรง
ฟัน

กองช่ำง

88 ปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังคำรั้ว พร้อมเครื่องเล่น
สนำม ศพด.บ้ำนหนองเขื่อง

เพื่อจัดสภำพแวดล้อม
ให้ดีขึ้น

หลังคำ รั้ว
เครื่องเล่นสนำม

200,000

-

200,000

-

-

จ้ำนวนหลังคำ
รั้ว ที่ปรับปรุง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังคำรั้ว พร้อม
เครื่องเล่นสนำม

กองช่ำง

89 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
เข้ำเส้นหนองสิม

เพื่อให้มีไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั้วถึง

ระยะทำง
600 เมตร

-

-

660,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่องสว่ำง มีไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง
ที่ติดตั้ง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

90 ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนขะยูง
91 ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนหนองเขื่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นศูนย์
เรียนรู้ขอเด็กเล็ก
บ้ำนขะยูง
เพื่อใช้เป็นศูนย์
เรียนรู้ขอเด็กเล็ก
บ้ำนหนองเขื่อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก

2561
(บาท)
3,200,000
3,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)
2562
2563
2564
2565
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
- 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จ้ำนวนเด็กเล็กที่เข้ำ
เรียนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กบ้ำนขะยูง
- 3,200,000 3,200,000 3,200,000 จ้ำนวนเด็กเล็กที่เข้ำ
เรียนในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
บ้ำนหนองเขื่อง
30,000
30,000
30,000 จ้ำนวนท่อประปำ
ที่ติดตั้ง

92 ขยำยท่อน้้ำประปำในหมู่
บ้ำนคล้อเกตุศิริ ทำงขึ้นไป
วัดภูดินแดง หมู่ 6

เพื่อให้มีน้ำประปำ
ใช้ทั่วถึงกัน

ขยำยท่อ
น้้ำประปำ ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง
2 นิ้วยำว 300
เมตร

30,000

93 ขุดสระน้้ำเพื่อกำรเกษตร หมู่ 3

เพื่อให้มีน้ำใช้ใน
กำรเกษตร

ขุดสระน้้ำ

99,000

-

99,000

99,000

99,000

เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว

ซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว

90,000

-

90,000

90,000

90,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

94 ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
บ้ำนขนำเก่ำ หมู่ 3

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ้ำนวนสระน้้ำที่
ขุดใช้ในกำรเกษตร
จ้ำนวนประชำชน
ทั้งหมดที่มีหอ
กระจำยข่ำวใช้ใน
หมู่บ้ำน

ตัวชี้วัด

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เด็กเล็กได้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก

กองช่ำง

เด็กเล็กได้เรียนศูนย์
พัฒนำเด็ก

กองช่ำง

ทุกครัวเรือนได้ใช้
น้้ำประปำ

กองช่ำง

มีน้ำใช้ในกำรเกษตร

กองช่ำง

ได้รับข่ำวสำร
ที่ครบถ้วน
และรวดเร็ว

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02

เพื่อสร้ำงโรงสีข้ำว
(ไซโล)

(ผลผลิตของ
โครงการ)
โรงสีข้ำว
(ไซโล)

2561
(บาท)
30,000,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
30,000,000

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

เพื่อขยำย
หลอดไฟฟ้ำ

หลอดไฟฟ้ำจุดละ
3,500 บำท

35,000

-

35,000

-

97 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
ซอยพ่อใหญ่วิสัย หมู่ 1

เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ
แรงต่้ำ

ระยะทำงยำว 20
เมตร

98 ขยำยเสำไฟฟ้ำ ในหมู่บ้ำนสำม
แยกกิ่งไผ่ – บ้ำนตำหำหมู่ 3

เพื่อขยำยเสำไฟฟ้ำ

ระยะทำงยำว

99 ขยำยเขตไฟฟ้ำรอบหนองขนำ
(โคมไฟดอกเห็ด)

เพื่อขยำยเขตไฟฟ้ำ
รอบหนองขนำ

100 จัดซื้อรถตู้ จ้ำนวน 15 ที่นั่ง
อบต.น้้ำอ้อม
101 จัดตั้งธนำคำรน้ำ้ (น้้ำใต้ดิน)
ทุกหมู่บ้ำน ที่อยู่ในเขต
อบต.น้้ำอ้อม

95 ก่อสร้ำงโรงสีข้ำว (ไซโล)
ประจ้ำต้ำบลน้้ำอ้อม
96 ขยำยหลอดไฟฟ้ำหน้ำศำลำ
ประชำคม หมู่ 15

ที่

โครงการ

รับผิดชอบ

จ้ำนวนประชำชนที่ได้
ใช้โรงสีข้ำว(ไซโล)

โรงสีข้ำว
(ไซโล)

กองช่ำง

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำที่ติดตั้ง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

10,000

-

-

จ้ำนวนระยะทำงยำวที่
ขยำยไฟฟ้ำ

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนเสำไฟฟ้ำที่ติดตั้ง มีเสำไฟฟ้ำภำยใน
หมู่บ้ำน

กองช่ำง

ระยะทำงยำว

100,000

-

100,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
โคมไฟดอกเห็ด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อจัดซื้อรถตู้
จ้ำนวน 1 คัน

รถตู้จ้ำนวน 1 คัน

2,000,000

-

2,000,000

-

-

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชนที่ใช้รถ

ประชำชนได้ใช้รถตู้
ร่วมกัน

กองช่ำง

เพื่อจัดตั้ง
ธนำคำรน้้ำ
(ใต้ดิน)

ธนำคำรน้้ำ

2,000,000

-

2,000,000

-

จ้ำนวนประชำชนที่ได้
ใช้ประโยชน์ในกำรใช้
ธนำคำรน้้ำ

มีธนำคำรน้้ำไว้ กัก
เก็บน้้ำ

กองช่ำง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

10,000

(KPI)

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02

102 ซ่อมแซมหอกระจำยข่ำว
บ้ำนขนำใหม่ หมู่ 7

เพื่อซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว

103 ขยำยไฟฟ้ำส่องสว่ำง
รอบหนองขนำ หมู่ 3

เพื่อขยำยไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำง

โครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

ซ่อมแซมหอ
กระจำยข่ำว

90,000

-

90,000

-

-

ไฟฟ้ำส่องสว่ำง

100,000

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

250,000

250,000

-

-

-

-

104 โครงกำรจัดตั้งศำลพระภูมิ เพื่อให้ประชำชนมี
ศำลพระภูมิ
ขององค์กำรบริหำรส่วน
มีส่งิ ศักดิไ์ ว้กรำบ
จ้ำนวน 1 หลัง
ต้ำบลน้้ำอ้อม
ไหว้บูชำ
105 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
เพื่อป้องกัน
ระยะทำงยำว 500
น้้ำเสียรอบหมู่บ้ำนขะยูง
น้้ำท่วมขัง
เมตร
หมู่ 4 ขนำดท่อกว้ำง
0.50 × 500 เมตร
106 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว
ต่้ำเพื่อกำรเกษตร จำกบ้ำนขะ ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
1,500 เมตร
ยูง – บ้ำนขนำ หมู่ 4
ทั่วถึง
107 โครงกำรวำงท่อระบำยระบำย
เพื่อป้องกัน
ระยะทำงยำว
น้้ำเสียรอบหมู่บ้ำนบ้ำนหนอง
น้้ำท่วมขัง
2,000 เมตร
เขื่อง คู่ขนำน พร้อมบล็อกคอน
เวิร์ดทุก 15 เมตร พร้อมบ่อพัก
หมู่ 1 ขนำดท่อ60 ซ.ม.

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

จ้ำนวนประชำชน
ได้รับข่ำวสำร
ทั้งหมดที่มีหอ
ที่ครบถ้วน
กระจำยข่ำวใช้ใน
และรวดเร็ว
หมู่บ้ำน
จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
สว่ำงที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

จ้ำนวนศำลพระ ประชำชนมีศำลพระภูมิ
ภูมิที่จัดตั้ง
ไหว้กรำบไหว้บูชำ

กองช่ำง

-

-

สำมำรถระบำย
น้้ำได้อย่ำง
รวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

250,000

-

-

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

3,000,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด
สำมำรถระบำย
น้้ำได้อย่ำง
รวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

รับผิดชอบ

108 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นสนำมกีฬำพร้อมไฟฟ้ำ
แรงต่้ำ ม.1

เพื่อเป็นสถำนที่
ออกก้ำลังกำยใน
หมู่บ้ำน

ระยะทำงยำว
100 เมตร

-

-

-

-

3,000,000

ประชำชนได้ใช้
สถำนที่ออก
ก้ำลังกำย

สถำนที่
ออกก้ำลังกำยที่ได้
มำตรฐำน

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

109 โครงกำรขยำยหม้อแปลง
ไฟฟ้ำจำก120A เป็น 220A
ม.1

ปรับปรุง
แรงดันไฟฟ้ำใน
หมู่บ้ำนให้คงที่

ภำยในหมู่บ้ำน

-

-

-

-

500,000

ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้

แรงดันฟ้ำคงที่

กองช่ำง

110 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว 1,500
ต่้ำเพื่อกำรเกษตร
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
จำกบ้ำนขะยูง – บ้ำนไหล่ดุม
ทั่วถึง
หมู่ 4
111 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว 500
ต่้ำจำกสำมแยกบ้ำนขะยูง –
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
บ้ำนกุดปลำขำว หมู่ 4
ทั่วถึง
112 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่อง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว 500
สว่ำงรอบหมู่บ้ำนขะยูง
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
ม.4
ทั่วถึง

-

-

250,000

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

-

100,000

-

กองช่ำง

-

-

-

100,000

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง
ใหม่ทั้งหมด
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง
ใหม่ทั้งหมด

113 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำเพื่อ
เพื่อให้ประชำชนมี
กำรเกษตรจำก ซ.วัดคล้อ
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั่วถึง
เกตุสริ ิ – นำพ่อใหญ่นิม ม.6

-

-

100,000

-

-

จ้ำนวนเขตไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)
จ้ำนวนเขต
สำยไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง

114 ขยำยสำยไฟฟ้ำแรงต่้ำเพื่อ
กำรเกษตรจำกสถำนีวิทยุ –
หน้ำวัดคล้อเกตุสริ ิ ม.6

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 200 เมตร

-

-

-

100,000

-

115 ขยำยเสำไฟฟ้ำจำก
ซ.หน้ำบ้ำนพ่อใหญ่พิณ ม.6

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 500 เมตร

-

-

-

100,000

-

116 ขยำยเขตไฟฟ้ำ2เฟส เป็น 3 เพื่อให้ประชำชนมี
เฟส ม.7
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 1,000 เมตร

-

-

-

-

200,000

117 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
เพื่อป้องกัน
ระยะทำงยำว 1.00
น้้ำเสียรอบหมู่บ้ำนกุดปลำขำว
น้้ำท่วมขัง
เมตร
หมู่ 12 ขนำดท่อเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 0.40 × 1.00 ม.
118 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว500
ต่้ำเพื่อกำรเกษตร
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
จำกบ้ำนกุดปลำขำว –
ทั่วถึง
สำมแยกบ้ำนขะยูง หมู่12
119 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว 500
ต่้ำเพื่อกำรเกษตร
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
จำกบ้ำนกุดปลำขำว - สี่แยก
ทั่วถึง
บ้ำนคล้อเกษสิริหมู่ 12

-

250,000

-

-

-

-

100,000

-

-

100,000

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

รับผิดชอบ
ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

จ้ำนวนเสำ
ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
จ้ำนวนเสำไฟฟ้ำ ประชำชนมีไฟฟ้ำ
ที่ติดตั้ง
ใช้อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

สำมำรถ
ระบำยน้้ำได้
อย่ำงรวดเร็ว

น้้ำไม่ท่วมขัง

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02

120 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
เพื่อกำรเกษตร
จำกซอยบ้ำนลุงสุขฯ
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่9
121 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
เพื่อกำรเกษตร
จำกซอยบ้ำนผู้ช่วยแก่นฯ
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่9
122 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่้ำ
เพื่อกำรเกษตร
จำกซอยพ่อใหญ่ไสว ดวง
สุวรรณ
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่9
123 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรงสูง
พร้อมแรงต่้ำ
จำก หมู่9-หนองตรำด
บ้ำนโนนส้ำเริง หมู่9
124 โครงกำรขุดลอกล้ำห้วยปะอำว
บ้ำนกุดปลำขำว หมู่12

ที่

โครงการ

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำงยำว 200
เมตร

-

-

-

-

60,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำงยำว 250
เมตร

-

-

-

-

70,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำงยำว 300
เมตร

-

-

-

-

80,000

จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำงยำว
4,000 เมตร

-

-

-

-

2,500,000 จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

เพื่อให้ประชำชนมี
แหล่งประกอบอำชีพ
ในหมู่บ้ำน

ระยะทำง
กว้ำง 120
ยำว 540 เมตร

-

-

-

-

2,000,000

ประชำชนมีแหล่ง
ประกอบอำชีพใน
หมู่บ้ำน

กองช่ำง
เกิน
ศักยภำพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI)

จ้ำนวน
ประชำชนที่ใช้
พื้นที่
ร้อยละ 60

ตัวชี้วัด

รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

125 โครงกำรก่อสร้ำงลำนกีฬำ
ประจ้ำหมู่บ้ำน
บ้ำนกุดปลำขำว หมู่12
126 โครงกำรก่อสร้ำงบ่อบ้ำบัด
น้้ำเสีย บ้ำนน้้ำอ้อม หมู่15

เพื่อเป็นสถำนที่
ออกก้ำลังกำยใน
หมู่บ้ำน
เพื่อเป็นที่บ้ำบัดน้้ำ
เสียในหมู่บำ้ น

ระยะทำงยำว
100 เมตร

-

-

-

-

500,000

ระยะทำงยำว
100 เมตร

-

-

-

-

10,000,000

127 ปรับปรุงประปำประจ้ำ
หมู่บ้ำนกุดปลำขำว (เจำะให้
ลึกมำกกว่ำเดิม) หมู่ 12

เพื่อให้ประชำชน
มีน้ำประปำใช้
อย่ำงทั่วถึง

ได้มีน้ำประปำใช้
ตลอดฤดูกำล

-

-

-

100,000

-

128 ซ่อมแซมศำลำประชำคม
เพื่อให้มีศำลำ
ศำลำประชำคม
และติดตั้งดำดฟ้ำภำยใน
ประชำคมที่สะดวก
ศำลำประชำคม
ปลอดภัย
บ้ำนกุดปลำขำว หมู่ 12
129 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำส่อง เพื่อให้ประชำชนมี ระยะทำงยำว 500
สว่ำงเส้นนำยเขียด – นำงสี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
เมตร
หมู่ 15
ทั่วถึง

-

-

-

99,000

-

-

-

-

100,000

-

130 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง
ต่้ำเพื่อกำรเกษตรจำกต้ำบล
น้้ำอ้อม เชื่อม ต้ำบลสังเม็ก
หมู่ 16

-

130,000

-

-

-

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั่วถึง

ระยะทำงยำว 500
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

(KPI)

รับผิดชอบ

ประชำชนได้ใช้
สถำนที่
สถำนที่ออก
ออกก้ำลังกำยที่ได้
ก้ำลังกำย
มำตรฐำน
ประชำชนมี สถำนที่บ้ำบัดน้้ำเสีย
แหล่งบ้ำบัด
ในที่ได้มำตรฐำน
น้้ำเสีย
จ้ำนวน
ได้มีน้ำประปำใช้
ประชำชน
ตลอดฤดูกำล
ทั้งหมดที่ได้ใช้
ประปำน้้ำ
จ้ำนวน
มีศำลำประชำคมที่
ประชำชนที่ใช้
ปลอดภัย
ศำลำประชำคม
สะดวก
ในด้ำนต่ำงๆ
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ส่องสว่ำงที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง
ใหม่ทั้งหมด
จ้ำนวนไฟฟ้ำ
แรงต่้ำที่ติดตั้ง
ใหม่ทั้งหมด

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

131 โครงกำรวำงท่อระบำยน้้ำเสีย
จำกแยกโรงเรียนน้้ำอ้อมรัฐ
ประชำนุสรณ์ถึงเขตเทศบำล
บ้ำนน้้ำอ้อม หมู่15
132 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำแรง
ต่้ำจำกบ้ำนนำยสืบ สนทยำ
ถึงบ้ำนนำงสิฯ น้้ำอ้อม หมู่15
133 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้้ำเสียรอบหมู่บ้ำนขะยูง
หมู่ 16 ขนำดท่อเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 0.50 × 500 ม.
134 ขุดเจำะน้้ำบำดำลเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ 16 ขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3 นิ้ว
ลึก 40 เมตร
135 ขยำยเสำไฟฟ้ำแรงต่ำ้ (เพื่อ
กำรเกษตร) จำกบ้ำนนำง
สยำม -หนองสิม ม.16

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทำงยำว 300
เมตร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

500,000

เพื่อให้ประชำชนมี
ไฟฟ้ำใช้อย่ำง
ทั่วถึง
เพื่อป้องกัน
น้้ำท่วมขัง

ระยะทำงยำว 300
เมตร

-

-

-

-

300,000

ระยะทำงยำว
500 เมตร

-

250,000

-

-

-

เพื่อให้มีน้ำบำดำล
ใช้ทำงกำรเกษตร

จ้ำนวน 5 บ่อ

-

-

250,000

-

เพื่อให้มีเสำไฟฟ้ำ
ใช้อย่ำงทั่วถึง

ระยะทำง
ยำว 600 ม.

-

-

250,000

ขุดเจำะน้้ำบำดำล

-

-

-

เพื่อใช้ระบำยน้้ำ
เสียในหมู่บำ้ น

136 ขุดเจำะน้้ำบำดำลเพื่อใช้เป็น เพื่อให้มีน้ำบำดำล
น้้ำประปำหมู่บ้ำน ม.16
ใช้เป็นน้้ำประปำ
ในหมู่บ้ำน

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนควำมพึง
ประชำชนมีที่ระบำย
พอใจของประชำชน
น้้ำเสีย
ในพื้นที่
ร้อยละ 60
จ้ำนวนไฟฟ้ำแรง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
ต่้ำที่ติดตั้งใหม่
อย่ำงทั่วถึง
ทั้งหมด
สำมำรถระบำยน้้ำ
น้้ำไม่ท่วมขัง
ได้อย่ำงรวดเร็ว

กองช่ำง

-

ประชำชนมีน้ำ
บำดำลใช้อย่ำง
ทั่วถึง

มีน้ำบำดำลใช้ทำง
กำรเกษตร

กองช่ำง

-

-

จ้ำนวนเสำไฟฟ้ำ
เพื่อกำรเกษตร
ที่ติดตั้ง

มีเสำไฟฟ้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

60,000

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ้ำนวนน้้ำบำดำลที่ใช้ มีน้ำบำดำลไปผลิต
ผลิตน้ำ้ ประปำ ใน
เป็นน้้ำประปำใน
หมู่บ้ำน
หมู่บ้ำน
แบบ ผ. 02

กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

100,000

-

เพื่อให้ประชำชน
ระยะทำง
ใช้ประโยชน์ใน
ยำว 50 ม.
กรรมต่ำงๆ
เพื่อให้ประชำชนมี
ระยะทำง
แหล่งประกอบ
กว้ำง 5
อำชีพในหมู่บ้ำน
ยำว 800 เมตร
140 ก่อสร้ำงห้องน้้ำผู้พิกำร
เพื่อสร้ำงห้องน้้ำ คนพิกำรมีห้องน้้ำมี
และก่อสร้ำงทำงลำดทำงชัน และทำงลำดทำง ทำงลำดทำงชัน
ส้ำหรับผู้พิกำรหน้ำห้อง
ชันให้กับคนพิกำร ส้ำหรับคนพิกำร
ประชุม อบต.น้้ำอ้อม
141 โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล เพื่อผลิตเป็น
1 แห่ง
บ้ำนขะยูง หมู่ 4
น้้ำประปำ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100,000

200000

-

-

-

-

-

142 โครงกำรปรับปรุงหอกระจำย เพื่อให้ประชำชน
ข่ำว บ้ำนขะยูง หมู่ 4
ใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่ำงๆ
143 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เพื่อให้ประชำชน
รับรองผู้มำติดต่อรำชกำร
ที่มำรับบริกำร
อบต.น้้ำอ้อม
ได้รับควำม
สะดวกสบำย

รอบหมู่บ้ำน

-

90,000

-

-

จ้ำนวน 1 อำคำร

-

250,000

-

-

137 ขยำยไฟฟ้ำส่องสว่ำง
เพื่อขยำยไฟฟ้ำส่อง
ภำยในหมู่บ้ำนขะยูง หมู่ 16 สว่ำงภำยในหมู่บำ้ น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ไฟฟ้ำส่องสว่ำง
ทั้งหมดที่ติดตั้ง

138 โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ปักเขตแดนและขุดลอก
ดอนปู่ตำ
139 โครงกำรขุดลอกสระหนองสิม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับแบบหน่ผ.วยงานที
02 ่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนไฟฟ้ำส่อง ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
สว่ำงที่ติดตั้ง
อย่ำงทั่วถึง

25,000,000 ควำมพึ่งพอใจของ
ประชำชนใน
หมู่บ้ำนร้อยละ60
1,000,000 จ้ำนวนประชำชน
ที่ใช้พื้นที่
ร้อยละ 60
จ้ำนวนห้องน้้ำ
ผู้พิกำร และทำง
ลำดทำงชัน
ส้ำหรับผู้พิกำร
50,000 ควำมพึ่งพอใจของ
ประชำชนใน
หมู่บ้ำนร้อยละ60
90,000 ควำมพึ่งพอใจของ
ประชำชนใน
หมู่บ้ำนร้อยละ60
จ้ำนวนร้อยละ
ของประชำชน
ทั้งที่มำติดต่อ
รำชกำร

กองช่ำง

ประชำชนใช้
ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่ำงๆ
ประชำชนมีแหล่ง
ประกอบอำชีพใน
หมู่บ้ำน
คนพิกำรได้รับควำม
สะดวกมำกขึ้น
กว่ำเดิม

กองช่ำง

ประชำชนมีน้ำใช้
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ประชำชนใช้
ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่ำงๆ
ประชำชนที่มำรับ
บริกำรได้รับควำม
สะดวกสบำย

กองช่ำง

กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ
ที่

โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชำชนมี ประชำกรในชุมชน
พันธุ์ข้ำวที่ดีและมี ทุกหมู่บ้ำนในเขต
คุณภำพในกำรท้ำนำ รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม
เพื่อส่งเสริม
กลุ่มอำชีพในเขต
สนับสนุนกลุ่มอำชีพ
ต้ำบลน้้ำอ้อม

1

สนับสนุนพันธุ์ข้ำวหอมมะลิ
105 ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ อบต.น้้ำอ้อม

2

สนับสนุนงบประมำณส่งเสริม
กลุ่มอำชีพต้ำบลน้ำ้ อ้อม

3

โครงกำรศรีสะเกษพัฒนำ ตำม เพื่อส่งเสริมให้
จ้ำนวน 1
แนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจ ประชำชนเรียนรู้
โครงกำร
พอเพียง ต้ำบลน้้ำอ้อม
วิถที ำงกำรด้ำเนิน
ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง
ศึกษำดูงำนเพื่อกำรเรียนรู้และ เพื่อเพิ่มเติมควำมรู้
จ้ำนวน 1
พัฒนำทักษะกำรประกอบ
และทักษะในกำร
โครงกำร
อำชีพ
ประกอบอำชีพ
ส่งเสริมกลุม่ อำชีพกลุ่มสตรี
เพื่อส่งเสริมกลุม่
ประชำกรในชุมชน
บ้ำนหนองเขื่อง (ทอผ้ำไหม)
อำชีพสตรี
หมู่ 1
หมู่ 1

4
5

2561
(บาท)
7,059,600

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

90,000

-

-

150,000

50,000

150,000

-

-

100,000

100,000

-

-

-

50,000

90,000
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
2565
(KPI)
รับผิดชอบ
(บาท)
500,000 จ้ำนวนประชำกรที่ ประชำชนมีพันธุ์ข้ำวที่ ส้ำนักงำนปลัด
ได้รับพันธ์ข้ำว
ดีในกำรเพำะปลูก
50,000

-

จ้ำนวนเกษตรกรที่
เข้ำกลุ่มอำชีพ

กลุ่มอำชีพมีทักษะ กองสวัสดิกำร
และควำมรู้ในกำร
สังคม
ประกอบอำชีพ
จ้ำนวนเกษตรกร ประชำชนได้เรียนรู้วิถี กองสวัสดิกำร
แนวทำงเศรษฐกิจ
สังคม
พอเพียงและประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้ำวันได้

จ้ำนวนคนที่ร่วม ประชำชนในต้ำบลได้มี กองสวัสดิกำร
ทำงไปศึกษำดูงำน ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
สังคม
ประกอบอำชีพต่ำง
100,000 จ้ำนวนกลุ่มอำชีพ ประชำชนมีควำมสมัคร กองสวัสดิกำร
สมำนสำมัคคีกันในกำร
สังคม
กลุ่มสตรี
ร่วมตัวเพื่อ ทอผ้ำไหม
เพื่อเพิ่มรำยได้ให้กลุ่ม
สตรี

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

-

-

-

100,000

ประชำกรในชุมชน
ม.9

100,000

-

100,000

-

-

เพื่ออบรมให้ควำมรู้
ส่งเสริมอบรม
กับกลุ่ม อำชีพใน
ให้ควำมรู้ให้กับ
เขต อบต.น้้ำอ้อม
กลุ่มอำชีพ
9 เศรษฐกิจพอเพียง อบรมให้
เพื่ออบรมให้ควำมรู้ ส่งเสริมให้ประชำชน
ควำมรู้กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำใน เกี่ยวกำรเพำะเห็ด มีควำมรู้ในกำรเพำะ
เขตรับผิดชอบของอบต.น้้ำอ้อม นำงฟ้ำ
เห็ดนำงฟ้ำ
10 เศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถำนศึกษำ เพื่ออบรมให้ควำมรู้
ส่งเสริมให้เด็ก
ทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิด กับเด็กนักเรียน เรื่อง เรียนรูเ้ ศรษฐกิจ
ของ อบต.น้้ำอ้อม
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
สู่สถำนศึกษำ
11 โครงกำรปล่อยปลำลงสระ
เพื่อให้เป็นแหล่ง
เพื่อขยำยแหล่ง
สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน
ขยำยพันธุ์ปลำสร้ำง เพำะพันธุ์ปลำ และ
บ้ำนขะยูง หมู่ 4
อำชีพและเป็นแหล่ง
เพื่อเป็นแหล่ง
หำกินของคนในชุมชน หำกินของคนใน
ชุมชนต่อไป

90,000

-

-

90,000

-

50,000

-

-

50,000

-

90,000

-

90,000

-

-

-

100,000

-

-

6 โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้
เลี้ยงกุ้งกุลำด้ำ ทุกหมู่บ้ำนที่
อยู่ในเขต อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อฝึกอบรมให้
ควำมรู้ เลี้ยงกุ้ง
กุลำด้ำ

7 ฝึกอบรมกลุ่มอำชีพ
กำรถักกระเป๋ำหมู่ 9

เพื่อฝึกอบรมกลุ่ม
อำชีพกำรถัก
กระเป๋ำ

8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ได้ควำมรู้จำกกำร
ฝึกอบรม
เลี้ยงกุ้งกุลำด้ำ

อบรมส่งเสริมอำชีพในเขต
รับผิดชอบของ อบต.น้้ำอ้อม

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

แบบ ผ. 02
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รำยได้เกษตรเพิ่ม ประชำชนที่เข้ำรับ กองสวัสดิกำร
กำรฝึกอบรมสำมำรถ
มำกขึ้น
สังคม
น้ำไปประกอบอำชีพ
กำรเลีย้ งกุ้งกุลำด้ำได้
เพื่อเป็นรำยได้อีกทำง
หนึ่ง
รำยได้เกษตรเพิ่ม ประชำชนมีควำมรู้ กองสวัสดิกำร
มำกขึ้น
ควำมสำมำรถในกำร
สังคม
ถักกระเป๋ำเป็นอย่ำงดี
รำยได้เกษตรเพิ่ม อบรมให้กับ
กองสวัสดิกำร
ประชำชนในเขต
มำกขึ้น
สังคม
อบต.น้้ำอ้อม
จ้ำนวนเด็กที่เข้ำ อบรมให้กับประชำชน กองสวัสดิกำร
ได้มีควำมรู้และรู้จัก
รับกำรอบรม
สังคม
กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
จ้ำนวนเด็กที่เข้ำ อบรมให้เด็กรู้ด้ำน กองสวัสดิกำร
เศรษฐกิจพอเพียง
รับกำรอบรม
สังคม
จ้ำนวนพันธุ์ปลำที่ ประชำชนมีแหล่งท้ำ กองสวัสดิกำร
ปล่อยลงสู่
มำหำกินและสร้ำง
สังคม
สระน้้ำสำธำรณะ รำยได้ให้กบั คนใน
ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

12 จัดซื้อชุดเครื่องครัว(ชุดใหญ่)
ประจ้ำหมู่บ้ำนขะยูงตะวันตก
หมู่ 4
13 โครงกำรจัดซื้อชุดเครื่องครัว
ชุดใหญ่ พร้อมโต๊ะ, เก้ำอี้
ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขต
อบต.น้้ำอ้อม
14 จัดซื้อเครื่องครัวประจ้ำ
หมู่บ้ำน (ชุดใหญ่) หมู่ 16

เพื่อจัดซื้อชุด
เครื่องครัว
(ชุดใหญ่)
เพื่อจัดซื้อชุด
เครื่องครัว ชุดใหญ่
พร้อมโต๊ะ, เก้ำอี้

เครื่องครัว(ชุด
ใหญ่)
โต๊ะ, เก้ำอี้

200,000

-

-

-

-

เพื่อจัดซื้อชุด
เครื่องครัว(ชุดใหญ่)

เครื่องครัว(ชุด
ใหญ่)

99,000

-

-

-

-

15 โครงกำรปล่อยปลำลงสระ
สำธำรณะภำยในหมู่บ้ำน
บ้ำนขะยูง หมู่ 4

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ขยำยพันธุ์ปลำสร้ำง
อำชีพและเป็นแหล่ง
หำกินของคนใน
ชุมชน
เพื่อจัดซื้อ โต๊ะ
เก้ำอี้

เพื่อขยำยแหล่ง
เพำะพันธุ์ปลำ และ
เพื่อเป็นแหล่งหำกิน
ของคนในชุมชน
ต่อไป
โต๊ะ เก้ำอี้

-

100,000

-

-

100,000

-

-

-

-

เพื่อจัดซื้อโต๊ะยำว
เก้ำอี้ เต้นท์

โต๊ะยำว เก้ำอี้
เต้นท์

100,000

-

-

-

-

16 จัดซื้อโต๊ะ 10 ตัว เก้ำอี้ 200
ตัว หมู่ 6
17 จัดซื้อโต๊ะยำว 50 ตัว เก้ำอี้
200 ตัว เต้นท์ 2 หลัง
หมู่ 7
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เครื่องครัว
(ชุดใหญ่)

2561
(บาท)
99,000

เป้าหมาย

-

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

จ้ำนวนประชำชนที่
ใช้บริกำร
ชุดเครื่องครัว
จ้ำนวนประชำชนที่
ใช้บริกำรเครื่องครัว
โต๊ะ,เก้ำอี้

ประชำชนทุกคน ใน
หมู่บ้ำนมีเครื่องครัวใช้
ร่วมกันภำยในชุมชน
ประชำชนทุกคนใน
หมู่บ้ำนมีเครื่องครัว
โต๊ะ,เก้ำอี้ ใช้ร่วมกัน
ภำยในชุมชน
จ้ำนวนประชำชนที่ ประชำชนทุกคนใน
ใช้บริกำร
หมู่บ้ำนมีเครื่องครัว
ชุดเครื่องครัว
ใช้ร่วมกันภำยใน
ชุมชน
จ้ำนวนพันธุ์ปลำที่ ประชำชนมีแหล่งท้ำ
ปล่อยลงสู่
มำหำกินและสร้ำง
สระน้้ำสำธำรณะ รำยได้ให้กับคนใน
ชุมชน

ส้ำนักงำนปลัด
ส้ำนักงำนปลัด

ส้ำนักงำนปลัด

กองสวัสดิกำร
สังคม

จ้ำนวนประชำชนที่ ประชำชนทุกคน ใน ส้ำนักงำนปลัด
ใช้บริกำร
หมู่บ้ำนที่ใช้โต๊ะ เก้ำอี้
โต๊ะ เก้ำอี้
ใช้ร่วมกันภำยใน
ชุมชน
จ้ำนวนประชำชน ประชำชนทุกคนใน ส้ำนักงำนปลัด
ที่ใช้บริกำร โต๊ะ หมู่บ้ำนที่ใช้ โต๊ะยำว
ยำว เก้ำอี้ เต้นท์ เก้ำอี้ เต้นท์
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่

แบบ ผ. 02

18 จัดซื้อโต๊ะ 10 ตัว เก้ำอี้ 200
ตัว เต้นท์ 2 หลัง พัดลม 2
ตัว หมู่ 15

เพื่อจัดซื้อโต๊ะ เก้ำอี้
เต้นท์
พัดลม

19 จัดซื้อ เก้ำอี้ 300 ตัว เต้นท์ 2
หลัง หมู่1

เพื่อจัดซื้อ เก้ำอี้
เต้นท์

20 โครงกำรหนึ่งต้ำบลหนึ่ง
ฟำร์มไก่

เพื่อให้ประชำชนมี
อำชีพเสริม

(ผลผลิตของ
โครงการ)
โต๊ะ เต้นท์ เก้ำอี้
พัดลม

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

100,000

-

-

-

-

เต้นท์ เก้ำอี้

100,000

-

-

-

-

ประชำกรในชุมชน
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม

100,000

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1. การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

(KPI)
จ้ำนวนประชำชน ประชำชนทุกคนใน
ที่ใช้บริกำร โต๊ะ หมู่บ้ำนที่ใช้ โต๊ะ
เต้นท์ เก้ำอี้ พัดลม เก้ำอี้ เต้นท์
พัดลม
จ้ำนวนประชำชน ประชำชนทุกคนใน
ที่ใช้บริกำร เต้นท์ หมู่บ้ำนที่ใช้ เก้ำอี้
เก้ำอี้
เต้นท์

รับผิดชอบ
ส้ำนักงำนปลัด

ส้ำนักงำนปลัด

จ้ำนวนประชำกรที่ ประชำชนฟำร์มไก่ไว้ ส้ำนักงำนปลัด
ได้ท้ำฟำร์มไก่
ประกอบอำชีพ

แบบ ผ. 02

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมสวัสดิกำรเบี้ยผู้พิกำร

เพื่อให้สวัสดิกำรแก่
ผู้พิกำร

2

สมทบเงินเข้ำกองทุน
หลักประกันสุขภำพ

3

ตัดกิ่งไม้ที่ขวำงทำง สำยไฟ
กำรเกษตรแรงต่้ำ ทุกหมู่

4

จัดซื้อถังน้้ำพลำสติก หมู่ 4

เพื่อสมทบเงินเข้ำ
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ
ป้องกันกิ่งไม้ขวำง
ทับสำยไฟแรงต่้ำ
เพื่อกำรเกษตร
เพื่อจัดซื้อถังน้้ำ
พลำสติก

5

จัดซื้อเครื่องเล่นสนำมส้ำหรับ
เด็กๆ หมู่ 4

6

จัดซื้อเครื่องออกก้ำลังกำย
ประจ้ำหมู่บ้ำนขะยูง หมู่ 4

ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้พิกำรในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
สมทบเงินเข้ำ
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพ(สปสช.)
ทุกหมู่บ้ำนภำยใน
เขต อบต.น้้ำอ้อม

2561
(บาท)

แบบ ผ. 02
งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

600,000

600,000

600,000

600,000 600,000

150,000

150,000

150,000

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ถังน้้ำขนำดใหญ่
1,000 ลิตร

10,000

-

-

-

เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น
สนำมส้ำหรับเด็กๆ

เครื่องเล่นสนำม
ส้ำหรับเด็กๆ

99,000

-

99,000

-

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกก้ำลังกำย

เครื่องออกก้ำลัง
กำย จ้ำนวน 1 ชุด

99,000

-

-

99,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

2565
(บาท)

2561
(บาท)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้ำนวนของ
ผู้พิกำร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้พิกำรมีคณ
ุ ภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

กองสวัสดิกำร
สังคม

150,000 ควำมพึงพอใจของ ประชำชนในพื้นที่
ส้ำนักงำนปลัด
ได้รับประโยชน์ด้ำน
ประชำชน
สุขภำพและอนำมัย
10,000
จ้ำนวนเกษตรกรที่ สำยไฟแรงต่้ำเพื่อ
กองช่ำง
รับบริกำร
กำรเกษตรได้รับกำร
ดูแลเอำใจใส่
10,000 จ้ำนวนครัวเรือน ประชำชนในหมู่บ้ำน
กองช่ำง
ในหมู่บ้ำน
มีถังน้้ำพลำสติกใช้
ในครัวเรือน
จ้ำนวนเครื่อง เพื่อให้เด็กมีสนำมเด็ก กองช่ำง
เล่นสนำม
เล่นที่เหมะสมกับ
พัฒนำกำรของเด็กๆ
จ้ำนวนเครื่อง
เพื่อให้ประชำชนทุก
กองช่ำง
ก้ำลังกำย
คนในหมู่บ้ำนได้ออก
ก้ำลังกำยเพื่อสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แข็งแรง
2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ)
7

จัดซื้อกล้องวงจรปิด ประจ้ำ
หมู่บ้ำนขะยูง หมู่ 4

เพื่อจัดซื้อกล้อง
วงจรปิด

กล้องวงจรปิด

250,000

-

-

-

8

จัดซื้อเครื่องออกก้ำลังกำย
ประจ้ำหมู่บ้ำนคล้อเกตุสิริ
หมู่ 6

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ออกก้ำลังกำย

เครื่องออกก้ำลัง
กำย จ้ำนวน 1 ชุด

99,000

-

-

-

9

จัดซื้อเครื่องกรองน้้ำดืม่ ของ
หมู่บ้ำนคล้อเกตุสริ ิ หมู่ 6

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
กรองน้้ำดื่ม

เครื่องกรองน้้ำดื่ม

200,000

-

-

200,000

10 ส่งเสริมศักยภำพชมรม
เพื่อส่งเสริมศักยภำพ สุขภำพร่ำงกำย
ผู้สูงอำยุ (ทัศน์ศึกษำ)
ชมรมผูส้ ูงอำยุ(ศึกษำ
แข็งแรงขึ้น
หมู่ 15
ดูงำน)
11 ปรับปรุงเครื่องเสียงประจ้ำหมู่ เพื่อปรับปรุงเครื่อง
เครือ่ งเสียง
บ้ำนขะยูงตะวันออก
เสียงประจ้ำ
ประจ้ำหมู่บ้ำน
หมู่ 16
หมู่บ้ำนขะยูง
ตะวันออก
12 อบรมพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ เพื่ออบรมพัฒนำ
จ้ำนวน 1
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล
ศักยภำพผูส้ ูงอำยุ
โครงกำร
น้้ำอ้อม

100,000

100,000

100,000

100,000

60,000

60,000

60,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จ้ำนวนผู้สูงอำยุ

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

250,000

จ้ำนวน
เพื่อให้ประชำชนใน
กองช่ำง
อำชญำกรรมลดลง หมูบ่ ้ำนมีควำม
ปลอดภัยต่อ
ทรัพย์สิน
99,000
จ้ำนวน
เพื่อให้ประชำชน
กองช่ำง
เครื่องออกก้ำลังกำย ทุกคนในหมู่บ้ำน
ได้ออกก้ำลังกำย
เพื่อสุขภำพร่ำงกำย
ที่แข็งแรง
จ้ำนวนประชำกร เพื่อให้ประชำชนมี
กองช่ำง
ที่ใช้บริกำร
น้้ำดื่มที่สะอำด
เครื่องกรองน้้ำ
100,000 จ้ำนวนผู้สูงอำยุ
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมี กองสวัสดิกำร
ทั้งหมด
ศักยภำพที่ดสี ุขภำพ
สังคม
ร่ำงกำยแข็งแรง
จ้ำนวนประชำกร เพื่อให้ประชำชน
กองช่ำง
ที่ใช้บริกำรเครื่อง
ได้รับข่ำวสำรที่
เสียง
ครบถ้วนและรวดเร็ว
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมี
ศักยภำพที่ดีขึ้น

กองสวัสดิกำร
สังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
โครงการ)
13 ช่วยเหลือสงเครำะห์ เด็ก สตรี เพื่อให้สวัสดิกำรกับ เด็ก สตรี คนชรำ
คนชรำ และผู้ด้อยโอกำสที่
เด็ก สตรี คนชรำ
และผูด้ ้อยโอกำสที่
ยำกไร้
และผูด้ ้อยโอกำสที่
ยำกไร้
ยำกไร้
14 ส่งเสริมสวัสดิกำรผู้ป่วย
เพื่อให้สวัสดิกำรแก่ ผู้ติดเชื้อ (เอดส์)
ติดเชื้อ (เอดส์)
ผู้ป่วยติดเชื้อ (เอดส์)
ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
15 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอำยุ
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอำยุ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำ ของผู้สูงอำยุ
อ้อม
16 ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำร
พัฒนำสตรีและครอบครัว

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม สตรีและครอบครัว
กำรพัฒนำสตรีและ ทุกหมูบ่ ้ำน ที่อยู่ใน
ครอบครัว
เขตอบต.น้้ำอ้อม

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

100,000

100,000

100,000

100,000

50,000

20,000

20,000

20,000

100,000 จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมมีกำร
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเพิ่มขึ้น
20,000 จ้ำนวนสตรีและ
ครอบครัวทั้งหมด
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม

17 จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงประจ้ำ
หมู่บ้ำนหนองเขื่อง หมู่ 1

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ขยำยเสียง

เครื่องขยำยเสียง

100,000

-

-

-

100,000

18 จัดซื้อเครื่องขยำยเสียงประจ้ำ
ห้องประชุมองค์กำรบริหำร
ส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
ขยำยเสียง

เครื่องขยำยเสียง

-

100,000

100,000

-

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ้ำนวนเด็ก สตรี
คนชรำ

เด็ก สตรี คนชรำ
กองสวัสดิกำร
และผูด้ ้อยโอกำสที่
สังคม
ยำกไร้ในต้ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
จ้ำนวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยติดเชื้อ (เอดส์) กองสวัสดิกำร
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
สังคม
เพื่อให้ผู้สูงอำยุ
มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภำพ

กองสวัสดิกำร
สังคม

เพื่อส่งเสริม ควำม
เป็นอยู่ที่ดีของสตรี
และครอบครัว

กองสวัสดิ
กำรสังคม

จ้ำนวนประชำชน มีเครื่องขยำยเสียงไว้ ส้ำนักงำนปลัด
ที่ได้ใช้เครื่องขยำย
จัดงำนต่ำง
เสียงรวมกัน
จ้ำนวนประชำชน มีเครื่องขยำยเสียง ส้ำนักงำนปลัด
ที่ได้ใช้เครื่องขยำย
ไว้ใช้ในกำรจัด
เสียงรวมกัน
ประชุมต่ำง ๆ

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 อบรมส่งเสริมอำชีพในเขต
รับผิดชอบของ อบต.น้้ำอ้อม

เพื่ออบรมให้ควำมรู้
กับกลุ่ม อำชีพใน
เขตอบต.น้้ำอ้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่งเสริมอบรม
ให้ควำมรู้ให้กับ
กลุ่มอำชีพ

20 จัดซื้อถังน้้ำพลำสติก หมู่ 4

เพื่อจัดซื้อถังน้้ำ
พลำสติก

ถังน้้ำขนำดใหญ่
1,000 ลิตร

21 จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้ำอี้
หมู่ 16

เพื่อจัดซื้อโต๊ะพร้อม
เก้ำอี้

โต๊ะพร้อมเก้ำอี้

22 ตัดแว่นสำยตำแก่ผู้สูงอำยุ
(ทุกคน) ในเขต อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อตัดแว่นสำยแก่
ผู้สูงอำยุ

ตัดแว่นสำยตำให้ผู้
สูงอำยู

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

90,000

-

-

-

-

จ้ำนวนประชำชน
ที่เข้ำร่วมอบรม

99,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

99,000
500,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ที่เข้ำร่วมอบรมให้ กองสวัสดิกำร
ควำมรู้ กับกลุม่
สังคม
อำชีพในเขต
อบต.น้้ำอ้อม
จ้ำนวนครัวเรือน ประชำชนในหมู่บ้ำน
กองช่ำง
ในหมู่บ้ำน
มีถังน้้ำพลำสติกใช้
ในครัวเรือน
จ้ำนวนประชำกร เพื่อให้ประชำชนมี
กองช่ำง
ที่ใช้บริกำร
โต๊ะ – เก้ำอี้
ใช้ที่มีคุณภำพ
จ้ำนวนผู้สูงอำยุที่ ผู้สูงอำยุที่ตดั แว่น
กองสวัสดิกำร
ได้ตดั แว่น
สำยตำ
สังคม

แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาด้านนันทนาการ
ที่

โครงการ

1

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำประจ้ำ
หมู่บ้ำน

2

จัดซื้อเครื่องออกก้ำลังกำย
ประจ้ำหมู่บ้ำน

3

ก่อสร้ำงลำนกีฬำประจ้ำ
หมู่บ้ำน

4

กีฬำสัมพันธ์ อ.กันทรลักษ์

5

กีฬำจังหวัดศรีสะเกษ

6

กีฬำ ต้ำนยำเสพติด
อบต.น้้ำอ้อม

วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีอุปกรณ์
ส้ำหรับเล่นกีฬำ
ประจ้ำหมู่บ้ำน
เพื่อให้มีเครื่องออก
ก้ำลังกำยประจ้ำ
หมู่บ้ำน
เพื่อให้มีสถำนที่เล่น
กีฬำประจ้ำหมู่บ้ำน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
( อบต.น้้ำอ้อม )
อ้ำเภอกันทรลักษ์

เพื่ออุดหนุน
งบประมำณให้
โครงกำรกีฬำสัมพันธ์
อ.กันทรลักษ์
เพื่ออุดหนุน
จังหวัดศรีสะเกษ
งบประมำณให้กีฬำ
จ.ศรีสะเกษ
เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนในพื้นที่
ประชำชนได้เล่นกีฬำ ต้ำบลน้้ำอ้อม

2561
(บาท)

แบบ ผ. 02

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

-

-

-

100,000

-

-

100,000

300,000

-

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนนักกีฬำ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จ้ำนวนนักกีฬำ

งบประมาณและที่ผ่านมา

100,000 จ้ำนวนอุปกรณ์
กีฬำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีอุปกรณ์กีฬำไว้เล่น กองกำรศึกษำฯ
กีฬำทุกหมู่บ้ำน

-

จ้ำนวนเครื่องออก มีเครื่องออกก้ำลัง กองกำรศึกษำฯ
ก้ำลังกำย
กำยไว้ออกก้ำลังกำย
ทุกหมู่บ้ำน
300,000 จ้ำนวนประชำกร มีสถำนที่ออกก้ำลัง
กองช่ำง
ที่ได้บริกำร
กำยเล่นกีฬำของ
หมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน
20,000
จ้ำนวนนักกีฬำ อบต.ในเขตอ.กันทร กองกำรศึกษำฯ
ลักษ์ได้ร่วมแข่งขัน
กีฬำสร้ำงสำมัคคี
อบต.ในเขตจ.ศก กองกำรศึกษำฯ
ได้ร่วมแข่งขันกีฬำ
สร้ำงสำมัคคี
ประชำชนได้ร่วม กองกำรศึกษำฯ
แข่งกีฬำและ
ห่ำงไกลยำเสพติด

ที่

โครงการ

7

ปรับปรุงสนำมฟุตบอลเพื่อ
ชุมชน ภำยในโรงเรียนทุก
โรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.น้้ำอ้อม
โครงกำรกำรจัดส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมแข่งขันต่ำงๆ

8

9

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อปรับปรุงสนำม ประชำชนทุกคนที่
ฟุตบอลเพื่อชุมชน
อยู่ในพื้นที่
ให้มีคุณภำพ
ใกล้เคียงได้
รับประโยชน์
เพื่อส่งเสริมกำรส่ง ประชำชน และ
นักกีฬำเข้ำร่วมกำร
เยำวชนในเขต
แข่งขัน
พื้นที่รับผิดชอบ

ก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นสร้ำง
ปัญญำ (ศพด.สังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม)

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ เด็กปฐมวัยภำยใน
ให้เด็กปฐมวัยท้องถิ่น สังกัด อบต.น้้ำอ้อม
ไทยผ่ำนกำรเล่น
พัฒนำกำรสมบูรณ์
ตำมวัยครบทั้ง 4ด้ำน
ร่ำงกำยอำรมณ์สังคม
และสติปัญญำผ่ำน
กำรเล่นสร้ำงปัญญำ
10 โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชน เพื่อส่งเสริมนักกีฬำ
นักกีฬำเยำวชน
และประชำชน อบต.น้้ำอ้อม เยำวชนและประชำชน และประชำชน
ใน ต.น้้ำอ้อม
ใน อบต.น้้ำอ้อม
11 เครื่องเล่นสนำมส้ำหรับเด็ก
เล็ก โรงเรียนบ้ำนขะยูง

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
มีเครื่องเล่นที่เหมำะ
กับช่วงวัยและ
พัฒนำกำรของเด็ก

เครื่องเล่นสนำม
เด็กนักเรียน
ภำยในโรงเรียน
บ้ำนขะยูง

02 ่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ แบบ
หน่วผ.ยงานที
รับผิดชอบ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

70,000

-

70,000

-

-

จ้ำนวนประชำชน
ที่ใช้บริกำร

ประชำชนที่อยู่ใน
พื้นที่ใกล้เคียงไดรับ
ผลประโยชน์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จ้ำนวนนักกีฬำที่
จัดส่งเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน

เพื่อสนับสนุน
กองกำรศึกษำฯ
นักกีฬำที่พร้อมจะ
เข้ำร่วมกำรแข่งขัน

100,000 100,000

100,000

-

300,000

200,000

200,000

200,000

200,000

150,000

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

กองช่ำง

จ้ำนวนเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยภำยใน กองกำรศึกษำฯ
ภำยในสังกัด
สังกัด อบต.น้้ำอ้อม
อบต.น้้ำอ้อมมี
พัฒนำกำรสมบูรณ์ตำม
พัฒนำกำรที่
วัยครบทั้ง 4 ด้ำน
สมบูรณ์ตำมวัย ร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม
และสติปัญญำผ่ำนกำร
เล่นสร้ำงปัญญำ
จ้ำนวนนักกีฬำ
เพื่อสนับสนุนนักกีฬำ กองกำรศึกษำฯ
เยำวชนและ
เยำวชนประชน
ประชำชน ใน อบต. ต.น้้ำอ้อม
น้้ำอ้อม
จ้ำนวนเครื่องเล่น
สนำม

เพื่อให้เด็กได้มี
เครื่องเล่นที่มี
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาและการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อบรมและศึกษำดูงำนของผู้น้ำ
ชุมชนต้ำบลน้้ำอ้อม

เพื่อเพิ่มองค์ควำมรู้
ให้กับผู้น้ำชุมชน

2

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กที่อยู่ในเขต
อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อให้ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กใน
เขต อบต.น้้ำอ้อมได้
มำตรฐำน

3

จัดหำวัสดุกำรศึกษำส้ำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เพื่อจัดหำวัสดุ
ทำงกำรศึกษำให้
ศูนย์เด็กฯ

4

ตรวจสุขภำพเด็กเล็กประจ้ำปี

ที่

โครงการ

เพื่อตรวจสุขภำพ
ให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้น้ำชุมชนต้ำบล
น้้ำอ้อม

2561
(บาท)

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

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

จ้ำนวนผู้เข้ำศึกษำ
ดูงำน

200,000

จ้ำนวนสถำนที่

ศูนย์พัฒนำเด็กมี
สภำพกำรใช้
งำนได้ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

150,000

-

-

ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กในเขตต้ำบล
น้้ำอ้อม

200,000

-

200,000

200,000

วัสดุทำงกำรศึกษำ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จ้ำนวนเด็กเล็ก
ทั้งหมดทุกศูนย์

มีวัสดุทำงกำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ
ส้ำหรับเด็กเล็กได้ใช้
ในกำรเรียน

ตรวจสุขภำพเด็ก
เล็กทุกศูนย์ฯ

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนเด็กเล็ก
ทั้งหมด
ทุกศูนย์

เด็กเล็กได้รับกำร
กองกำรศึกษำฯ
ตรวจสุขภำพครบทุก
คน

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

150,000

2565
(บาท)

ผู้น้ำชุมชนมีควำมรู้ ส้ำนักงำนปลัด
มำก
ยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองช่ำง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
โครงการ)
5

ศูนย์กำรเรียนรูร้ ะดับต้ำบล

6

7

โครงกำรฝึกอบรมสัมมนำและ
ศึกษำดูงำนนอกพื้นที่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพของบุคลำกร
ผู้บริหำร/พนักงำน/สมำชิก
อบต.ต้ำบลน้้ำอ้อม
วันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

8

จัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

9

สนับสนุนอำหำรเสริม(นม)ใน เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มี สถำนศึกษำในเขต
สถำนศึกษำ
อำหำรเสริม(นม)ดื่ม
ต้ำบลน้ำ้ อ้อม

ที่

โครงการ

เพื่อให้คนในชุมชนมี
แหล่งเรียนรู้

จ้ำนวน 1 แห่ง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000 จ้ำนวนทุกคนที่
ได้รับบริกำร

เพื่อเพิ่มควำมรู้
ให้กับบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน

ผู้บริหำร/
พนักงำน/สมำชิก
อบต.ต้ำบลน้้ำอ้อม

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

จ้ำนวนบุลำกร
ทุกท่ำนที่เข้ำร่วม
โครงกำรฝึกอบรมฯ

ผู้บริหำร/พนักงำน/ ส้ำนักงำนปลัด
สมำชิก อบต.ต้ำบล
น้้ำอ้อม มีควำมรู้
เพิ่มมำกขึ้น

เพื่อให้เด็กและ
เด็กและเยำวชนได้
เยำวชนได้แสดงออก แสดงออกถึงควำม
ถึงควำมกตัญญู กตัญญูกตเวทีต่อผู้
กตเวทีต่อผูม้ ี
มีพระคุณอย่ำง
พระคุณ
พร้อมเพรียงกัน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนประชำกร
ทุกคนที่มำ
ร่วมงำน

เด็กและเยำวชนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตร

เพื่อให้ผู้ใหญ่ได้เห็น
ควำมส้ำคัญของเด็ก

100,000

100,000

100,000

100,000

10,000

1,200,000

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้ำนวนเด็กทั้งหมด เด็กนักเรียนมีนมดื่ม กองกำรศึกษำฯ
ทุกคน

วัตถุประสงค์

จ้ำนวน 1
โครงกำร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

จ้ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ตัวชี้วัด
(KPI)

มีศูนย์เรียนรู้ใน
ระดับต้ำบล

กองกำรศึกษำฯ

กองกำรศึกษำฯ

เด็กและเยำวชน กองกำรศึกษำฯ
ได้รับควำมเอำใจใส่
และเห็นควำมส้ำคัญ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
โครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

10 สำนฝันบัณฑิตน้อย

เพื่อเสริมสร้ำงขวัญ
เด็กเล็กที่จบ
และก้ำลังใจให้กับเด็ก กำรศึกษำจำกศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

50,000

50,000

50,000

50,000

-

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

เด็กเล็กเกิดควำม กองกำรศึกษำฯ
ภำคภูมิใจในตัวเอง

11 ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำ

เพื่อเพิ่มควำมรู้
ให้กับครูและเด็กใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ครูและเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก ที่อยู่ใน
เขตรับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ครูและเด็กมีควำมรู้ กองกำรศึกษำฯ
เพิ่มมำกยิ่งขึ้น

12 ก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
หลังใหม่ภำยในหมู่
บ้ำนขะยูงตะวันออก หมู่ 16

เพื่อให้เด็กมีศูนย์
พัฒนำเด็กไว้เรียนรู้
ให้เหมำะสมกับวัย

ศูนย์เด็กเล็ก

3,000,000

-

3,000,000

-

-

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชน

เด็กมี ศพด.
ที่ปลอดภัย
และสะดวกสบำย

13 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ภำยในเขตรับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เด็กนักเรียนทุกคน
พัฒนำผู้เรียน
ในเขตรับผิดชอบ
อบต.

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนเด็กทั้งหมด

เพื่อให้เด็กพัฒนำ กองกำรศึกษำฯ
กำรเรียนมำกขึ้น

14 เสริมสร้ำงพัฒนำกำรเด็ก
(บำยศรีสู่ขวัญเด็ก)

เพื่อเสริมสร้ำง
พัฒนำกำรเด็ก
(บำยศรีสู่ขวัญเด็ก)

-

จ้ำนวนเด็กที่จบ
กำรศึกษำปฐมวัย

เด็กเล็กที่จบ
กำรศึกษำในระดับ
ปฐมวัยทุกคน

-

30,000

30,000

30,000

กองช่ำง

พัฒนำกำรเด็ก
กองกำรศึกษำฯ
(บำยศรีสู่ขวัญเด็ก)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
2561
(ผลผลิตของ
(บาท)
โครงการ)
15 อบรมเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัด เพื่ออบรมเพิ่ม
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 100,000
กำรศึกษำ
ประสิทธิภำพกำรจัด เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรศึกษำ
กำรจัดกำรศึกษำ
16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์ ให้
หมู่ 3

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ พร้อม เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่อง
ปริ้นเตอร์
17 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร เพื่อสนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
สถำนศึกษำ
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
(-ค่ำอำหำรกลำงศูนย์
สถำนศึกษำ ฯลฯ
สถำนศึกษำ ฯลฯ
-ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
-ค่ำเครื่องแบบนักเรียน
-ค่ำหนังสือเรียน
-ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน
-ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ฯลฯ)
18 อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
เพื่ออุดหนุนอำหำร (โรงเรียนสังกัด
(โรงเรียนสังกัด สพฐ)
กลำงวัน(โรงเรียน
สพฐ)
สังกัด สพฐ)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

100,000

100,000

จ้ำนวนทั้งหมด
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม กองกำรศึกษำฯ
ทุกคนได้รับ
ประโยชน์

15,000

15,000

-

15,000

-

จ้ำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
เครื่องปริ้นเตอร์

คอมพิวเตอร์
ปริ้นเตอร์

900,000

900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้ำนวนเด็กเล็ก
ทั้งหมดที่ได้รับกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ

1,780,000

1,780,000 1,780,000 1,780,000 1,780,000 จ้ำนวนเด็กทั้งหมด
ที่ได้รับกำร
สนับสนุนอำหำร
กลำงวัน(โรงเรียน
สังกัด สพฐ)

2561

งบประมาณและที่ผ่านมา
2562
2563
2564

2565

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้ำนักงำนปลัด

เด็กเล็กทั้งหมดที่
กองกำรศึกษำฯ
ได้รับกำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร
สถำนศึกษำ

เด็กนักเรียนใน
(โรงเรียนสังกัด
สพฐ)

กองกำรศึกษำฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
โครงการ)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

(บาท)

19 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ เพื่อส่งเสริมและ
ส่งเสริมและ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พัฒนำศักยภำพครู พัฒนำศักยภำพครู
และบุคลำกร
และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ
20 โครงกำรสงเครำะห์เด็กยำกจน เพื่อสงเครำะห์เด็ก เด็กยำกจนและ
และด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ยำกจนและด้อย
ด้อยโอกำสทำง
โอกำสทำงกำรศึกษำ
กำรศึกษำ

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

21 โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำร เพื่อเสริมสร้ำง
จัดนิทรรศกำร
เด็ก (จัดนิทรรศกำรผลงำนของ พัฒนำกำรเด็ก
ผลงำนของเด็ก
เด็ก)
(จัดนิทรรศกำร
ผลงำนของเด็ก)
22 ครุภณ
ั ฑ์สำ้ นักงำน
เพื่อจัดหำครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สำ้ นักงำน
ส้ำนักงำน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและ
คุณภำพในกำรท้ำงำน

30,000

30,000

30,000

30,000

-

500,000

500,000

-

300,000

150,000

23 ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ที่

โครงการ

เพื่อจัดหำครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
และอุปกรณ์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ส้ำหรับ
ส้ำหรับส้ำนักงำน
ส้ำนักงำน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ

2561
(บาท)

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงศึกษำ
จ้ำนวนเด็ก
ผู้ด้อยโอกำส

ผู้เข้ำร่วมส่งเสริมและ กองกำรศึกษำฯ
พัฒนำศักยภำพครู
และบุคลำกรทำง
ศึกษำ
เด็กยำกจนและด้อย กองกำรศึกษำฯ
โอกำสได้มีโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

30,000

จ้ำนวนเด็กที่ร่วม
จัดนิทรรศกำร
ผลงำนของเด็ก

จัดนิทรรศกำร
ผลงำนของเด็ก

500,000

500,000

จ้ำนวนครุภณ
ั ฑ์
ส้ำนักงำน

150,000

150,000

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

2565
(บาท)

กองกำรศึกษำฯ

ครุภณ
ั ฑ์สำ้ นักงำน ส้ำนักงำนปลัด
กองคลัง
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ
กองสวัสดิกำรฯ
ครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ส้ำนักงำนปลัด
คอมพิวเตอร์และ
และอุปกรณ์
กองคลัง
อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
กองช่ำง
คอมพิวเตอร์
กองกำรศึกษำฯ
กองสวัสดิกำรฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
โครงการ)
24 ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

25 ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ และเผยแพร่

26 ครุภณ
ั ฑ์ทำงกำรศึกษำ
27 โครงกำรป้องกันเด็กจมน้้ำใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัด
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำ
อ้อม
28 โครงกำรบ้ำนรักกำรอ่ำนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ภำยในเขต
รับผิดชอบ อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อจัดหำครุภณ
ั ฑ์ จัดหำจัดหำครุภัณฑ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ
เพื่อควำมสะดวก
ในกำรปฏิบัติงำน
เพื่อจัดหำครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ
โฆษณำ และเผยแพร่
และเผยแพร่
ควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำน
เพื่อจัดหำครุภณ
ั ฑ์ จัดหำครุภณ
ั ฑ์
ทำงกำรศึกษำ
ทำงกำรศึกษำ
เพื่อกำรป้องกันเด็ก เพื่อกำรป้องกัน
จมน้้ำ ในศูนย์พัฒนำ เด็กจมน้้ำ ใน
เด็กเล็กสังกัดน้้ำอ้อม สังกัดศูนย์พัฒนำ
อบรมให้ควำมรู้กับ ครู เด็กเล็กน้้ำอ้อม
และผูป้ กครอง
เพื่อส่งเสริมกำรรักกำร จัดหำที่อ่ำน
อ่ำนของผู้ปกครองและ หนังสือและ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำ หนังสือที่มี
เด็กเล็ก ภำยในเขต
ประโยชน์เพื่อ
รับผิดชอบ
ส่งเสริมกำรอ่ำน
อบต.น้้ำอ้อม

-

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดหำครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำ จัดหำครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ำ ส้ำนักงำนปลัด
และวิทยุ
และวิทยุ
กองกำรศึกษำฯ

-

-

50,000

50,000

50,000

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

-

200,000 200,000

200,000

200,000

-

200,000

200,000

200,000

200,000

-

150,000

300,000

300,000

300,000

จัดหำครุภณ
ั ฑ์
ทำงกำรศึกษำ
จ้ำนวนเด็กเล็กใน
สังกัดน้้ำอ้อมที่เข้ำ
ร่วมอบรมและให้
ควำมรู้กับ ครู
และผูป้ กครอง
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กมีสถำนที่อ่ำน
หนังสือเพื่อรองรับ
ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนของ ศพด.
อบต.น้้ำอ้อม

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณำ
และเผยแพร่

กองกำรศึกษำฯ
กองสวัสดิกำรฯ

จัดหำครุภณ
ั ฑ์
กอง
ทำงกำรศึกษำ กำรศึกษำฯ
เพื่อกำรป้องกันเด็ก กองกำรศึกษำฯ
จมน้้ำ ในศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กสังกัดน้้ำอ้อม
อบรมให้ควำมรู้กับ ครู
และผูป้ กครอง
ผู้ปกครอง,นักเรียนได้ กองกำรศึกษำฯ
ใช้เวลำว่ำงในกำรอ่ำน
หนังสือเพื่อส่งเสริมกำร
อ่ำนตำมนโยบำย
รัฐบำล

งบประมาณและที่ผ่านมา
แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

29 จัดหำแปรงสีฟัน/ผ้ำเช็ดมือ/
แก้วน้้ำส้ำหรับเด็กในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
30 จัดหำที่นอนส้ำหรับเด็กเล็ก
31 ตรวจสุขภำพเด็กเล็กประจ้ำปี
32 จัดหำเครื่องแต่งกำยส้ำหรับ
เด็กเล็กของศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
33 อบรมและสัมมนำเพิ่ม
ประสิทธิภำพของบุคลำกร
34 ปลูกผักไร้ดิน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
แปรงสีฟัน/ผ้ำเช็ด
มือ/แก้วน้้ำ

เพื่อให้เด็กได้มีแปรง
สีฟัน/ผ้ำเช็ดมือ/
แก้วน้้ำครบ ทุกคน
เพื่อให้เด็กในศูนย์
ที่นอนส้ำหรับเด็ก
พัฒนำเด็กเล็กมีที่
เล็ก
นอนครบทุกคน
เพื่อตรวจสุขภำพ
ตรวจสุขภำพเด็ก
ให้กับเด็กในศูนย์
เล็กทุกศูนย์ฯ
พัฒนำเด็กเล็ก
เพื่อให้เด็กในศูนย์
ชุดนักเรียน
พัฒนำเด็กเล็กมีชุด
ชุดกีฬำ
นักเรียน
เพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับ พนักงำนส่วน
บุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำน
ต้ำบล

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทำนอำหำรที่มี
คุณค่ำทำงโภชนำกำร
35 วันส้ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
เพื่อให้เด็กและ
เยำวชนได้แสดงออก
ถึงควำมกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ ี
พระคุณ

นักเรียนได้
รับประทำนอำหำร
100 %
เด็กและเยำวชนได้
แสดงออกถึงควำม
กตัญญูกตเวทีต่อผู้
มีพระคุณอย่ำง
พร้อมเพรียงกัน

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

-

40,000

40,000

40,000

40,000

-

10,000

10,000

10,000

10,000

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

500,000

500,000

500,000

500,000

-

10,000

-

-

-

30,000

30,000

30,000

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ. 02
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวนเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนำเด็ก กองกำรศึกษำฯ
ทั้งหมด
เล็กทุกคนมีแปรงสีฟัน/
ทุกศูนย์
ผ้ำเช็ดมือ/แก้วน้้ำ
จ้ำนวนเด็กเล็ก เด็กเล็กมีที่นอนครบ กองกำรศึกษำฯ
ทั้งหมดทุกศูนย์ ทุกคน
จ้ำนวนเด็กเล็ก
ทั้งหมด
ทุกศูนย์
จ้ำนวนเด็กเล็ก
ทั้งหมด
ทุกศูนย์
จ้ำนวนบุลำกรทุก
ท่ำน

เด็กเล็กได้รับกำร
กองกำรศึกษำฯ
ตรวจสุขภำพครบทุก
คน
เด็กเล็กมีชุดนักเรียน กองกำรศึกษำฯ
และชุดกีฬำไว้สวม
ใส่
พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน ส้ำนักงำนปลัด
มีควำมรูเ้ พิ่มมำกขึ้น

-

จ้ำนวนพื้นที่ปลูก
ผัก

-

จ้ำนวนประชำกร
ทุกคนที่มำ
ร่วมงำน

นักเรียนได้
กองกำรศึกษำฯ
รับประทำนอำหำร
ครบ 5 ห้ำ
เด็กและเยำวชนมี กองกำรศึกษำฯ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตร

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ตู้เก็บเอกสำร
จ้ำนวน 4 ตู้

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40,000

-

-

-

-

จ้ำนวนตู้เก็บ
เอกสำร

มีตู้ไว้เก็บเอกสำร

ส้ำนักงำนปลัด

ส้ำนักงำนปลัด

36 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำร
แบบบำนพับ

เพื่อจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บเอกสำร
แบบบำนพับ

37 จัดซื้อเก้ำอี้สำ้ นักงำน

เพื่อจัดซื้อเก้ำอี้
ส้ำนักงำน

เก้ำอี้ จ้ำนวน 2
ตัว

5,000

-

-

-

-

จ้ำนวนเก้ำอี้

มีเก้ำอี้ใช้งำนกันทุก
คน

38 จัดซื้อเครื่องโทรสำร

เพื่อจัดซื้อ
เครื่องโทรสำร
เพื่อจัดซื้อตู้
เอนกประสงค์

เครื่องโทรสำร
จ้ำนวน 1 เครื่อง
ตู้เอนกประสงค์

10,000

-

-

-

-

10,000

-

-

-

-

จ้ำนวน
เครื่องโทรสำร
จ้ำนวนตู้
เอนกประสงค์

มีเครื่องโทรสำร
ส้ำนักงำนปลัด
เอำไว้ใช้งำน
มีตู้เอำไว้เก็บเอกสำร ส้ำนักงำนปลัด

15,000

-

-

-

-

-

-

100,000

39 จัดซื้อตู้เอนกประสงค์
40 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์
ให้ หมู่ 3

เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ พร้อม เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่อง
ปริ้นเตอร์
41 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อส่งเสริมและ ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
สนับสนุน
กำรบริหำรกำรจัด
ของ ศพด.สังกัด อบต.น้้ำอ้อม กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของ
กำรศึกษำของ ศพด. ศพด.สังกัด อบต.
สังกัด อบต.

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม

100,000 100,000

จ้ำนวนเครื่องคอม คอมพิวเตอร์ ปริ้น
พิวเตอร์ เครื่อง เตอร์
ปริ้นเตอร์
จ้ำนวน ศพด.ที่
ส่งเสริมและ
สนับสนุนในสังกัด
อบต.น้้ำอ้อม

ส้ำนักงำนปลัด

ส่งเสริมและสนับสนุน กองกำรศึกษำฯ
กำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำของ ศพด.
สังกัด อบต.
แบบ ผ. 02

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อส่งเสริมให้
บุคลำกรใน
บุคลำกรใน
อบต.น้้ำอ้อม
อบต.น้้ำอ้อม ได้ออก มีสุขภำพร่ำงกำย
ก้ำลังกำย
แข็งแรง
เพื่อป้องกันโรค
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ไข้เลือดออก
ต้ำบลน้้ำอ้อม

1

ส่งเสริมกำรออกก้ำลังเพื่อ
สุขภำพต้ำบลน้้ำอ้อม

2

พ่นหมอกควันป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

3

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำ

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตควำม
รับผิดชอบ ของ อบต.น้้ำอ้อม
5 โครงกำรส้ำรวจข้อมูล
จ้ำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
ที่

โครงการ

2561
(บาท)

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

120,000

-

-

-

90,000

90,000

90,000

90,000

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

100,000

100,000

100,000

100,000

เพื่อให้สัตว์ปลอดภัย ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ใน
จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ
เขตควำม
และคนก็ปลอดจำก รับผิดชอบ ของ
โรคพิษสุนัขบ้ำ
อบต.น้้ำอ้อม
เพื่อส้ำรวจข้อมูล
ทุกหมู่บ้ำนที่อยูใ่ น
จ้ำนวนสัตว์และขึ้น
เขตควำม
ทะเบียนสัตว์
รับผิดชอบ ของ
อบต.น้้ำอ้อม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

120,000 จ้ำนวนบุคลำกร
บุคลำกรใน
ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
อบต.น้้ำอ้อม
กิจกรรมกำรออก
มีสุขภำพร่ำงกำย
ก้ำลังกำย
แข็งแรง
90,000 จ้ำนวนทุกหมู่บ้ำน ไม่มโี รคไข้เลือดออก ส้ำนักงำนปลัด
ในพื้นที่ ต.น้้ำอ้อม
100,000 จ้ำนวนทุกหมู่บ้ำน ไม่มโี รคพิษสุนัขบ้ำ ส้ำนักงำนปลัด
ในพื้นที่
ต้ำบลน้้ำอ้อม
50,000 จ้ำนวนสัตว์ทั้งหมด สัตว์ปลอดภัยจำกโรค ส้ำนักงำนปลัด
ที่ได้รับวัคซีน
คนปลอดภัยจำกโรค
ป้องกันโรคพิษสุนัข พิษสุนัขบ้ำ
บ้ำ
10,000 จ้ำนวนสัตว์
สัตว์ทั้งหมดที่ขึ้น
ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดที่ขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตำม
ทะเบียน
โครงกำร
แบบ ผ. 02

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบ ผ. 02
6

โครงกำรส่งเสริมไอโอดีนใน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเขต
รับผิดชอบ อบต.น้้ำอ้อม

เพื่อส่งเสริมไอโอดีน
ในศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กเขตรับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
7 อุดหนุนส้ำหรับกำรด้ำเนินงำน เพื่ออุดหนุนกำร
ตำมแนวทำงโครงกำร
ด้ำเนินงำนตำมแนวทำง
พระรำชด้ำริ ด้ำนสำธำรณสุข โครงกำรพระรำชด้ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
8 อบรมและศึกษำดูงำนเพื่อ
เพื่อเพิ่มควำมรู้ให้กับอ
พัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข สม.ในต.น้้ำอ้อม
ของต้ำบลน้้ำอ้อม
9 อุดหนุนเงินพัฒนำงำน
เพื่อส่งเสริมเงินพัฒนำ
สำธำรณสุข มูลฐำนของหมู่บ้ำน งำนสำธำรณสุขมูลฐำน
ของหมู่บ้ำน
10 อุดหนุนโครงกำรสืบสำนพระ เพื่อกำรควบคุมต้ำน
รำชปณิธำนสมเด็จย่ำ ต้ำนภัย ภัยมะเร็งเต้ำนม
มะเร็งเต้ำนม ทุกหมู่บำ้ นที่อยู่
ในเขต อบต.น้้ำอ้อม
11 อุดหนุนโครงกำรตรวจสุขภำพ เพื่ออุดหนุนกำรออก
เคลื่อนที่ สมเด็จ พระเจ้ำลูกเธอ ตรวจสุขภำพประจ้ำปี
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัคร ให้กับประชำชนใน
รำชกุมำรีทุกหมู่บำ้ นที่อยู่ใน ชุมชน
เขต อบต.น้้ำอ้อม

ส่งเสริมไอโอดีนใน
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก

-

60,000

60,000

60,000

60,000

จ้ำนวนเด็กที่ได้รับ
กำรส่งเสริม
ไอโอดีนในศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
180,000 จ้ำนวนประชำขน
ทั้งหมดผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม

ทั้ง 9 หมู่บ้ำน
ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม
อสม.ต้ำบลน้้ำอ้อม

180,000

180,000

180,000

180,000

200,000

-

-

-

-

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

67,500

67,500

67,500

67,500

-

ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ใน
เขต อบต.น้้ำอ้อม

10,000

-

-

-

-

ทุกหมู่บ้ำนที่อยู่ใน
เขต อบต.น้้ำอ้อม

10,000

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จ้ำนวนทั้งหมด
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมไอโอดีนใน กองกำรศึกษำฯ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
เขตรับผิดชอบ อบต.
น้้ำอ้อม
ประชำชนทั้งหมดมีกำร ส้ำนักงำนปลัด
ด้ำเนินงำนตำม
โครงกำรพระรำชด้ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข
อสม.มีควำมรู้เกีย่ วกับ กองสวัสดิกำร
งำนสำธำรณสุข
สังคม

จ้ำนวนทุกหมู่บ้ำน เพื่อสนับสนุนพัฒนำ กองสวัสดิกำร
งำนสำธำรณสุขมูล
สังคม
ฐำนของหมู่บ้ำน
จ้ำนวนประชำขน ประชำชนทั้งหมดมี ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดผู้เข้ำร่วม กำรควบคุมต้ำนภัย
กิจกรรม
มะเร็งเต้ำนม
จ้ำนวนประชำชน ประชำชนทั้งหมดได ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดเข้ำร่วมกำร รับกำรตรวจสุขภำพ
ตรวจสุขภำพ
ประจ้ำปี
ประจ้ำปี

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ส่งเสริมรณรงค์กำรไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

เพื่อส่งเสริมให้คนไป
ใช้สิทธิ์ในกำร
เลือกตั้ง

2

จัดท้ำสื่อประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย
ต้ำบลน้้ำอ้อม

เพื่อส่งเสริมระบอบ
ประชำธิปไตย

3

โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมในรูปประชำคมและ
อบต.น้้ำอ้อม เคลื่อนที่

4

อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ้ำวันของ
ประชำชน

เพื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำ
ของ อบต.น้้ำอ้อม
เพื่ออบรมให้ควำมรู้
เกี่ยวกับกฎหมำยที่
ใช้ในชีวิตประจ้ำวัน
ของประชำชน

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

30,000

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
ต้ำบลน้้ำอ้อม

20,000

20,000

20,000

20,000

จ้ำนวนประชำกร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

30,000

30,000

20,000

30,000

30,000

จ้ำนวนผู้มำ
เลือกตั้งทั้งหมด
จ้ำนวนประชำกร
ทุกหมู่
จ้ำนวนประชำกร
ทุกหมู่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชำชนตระหนัก
และให้ควำมส้ำคัญ
ในกำรไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง
ประชำชนมีควำมรู้
ในเรื่อง
ประชำธิปไตยมำก
ยิ่งขึ้น
ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมก้ำหนดแนวทำง
ในกำรพัฒนำของ
อบต.
ประชำชนได้ควำมรู้
ด้ำนกฎหมำยที่
เกี่ยวกับ
ชีวิตประจ้ำวัน

ส้ำนักงำนปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส้ำนักงำนปลัด

ส้ำนักงำนปลัด

ส้ำนักงำนปลัด

5

จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card
Reader)

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์

ประชำชนทุกคน
ในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.น้้ำอ้อม

-

50,000

-

-

-

6

ประชำคมแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับงำน
จ้ำง

เพื่อเปิดโอกำสให้
ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในงำนของ
อบต.น้้ำอ้อม

ตัวแทนประชำคม
แต่ละหมู่บ้ำน

20,000

20,000

20,000

20,000

-

แบบ ผ. 02
จ้ำนวนประชำกร ประชำชนได้รับกำร ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดที่เข้ำรับ อ้ำนวยควำมสะดวก
กองคลัง
บริกำร
กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ
กองสวัสดิกำรฯ
จ้ำนวน
ภำคประชำชนมีส่วน ส้ำนักงำนปลัด
คณะกรรมกำร
ร่วมในกำรท้ำงำน
ทั้งหมด
ของ อบต. น้้ำอ้อม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2561
(บาท)
100,000

2562
(บาท)
-

2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
100,000 จ้ำนวนอุปกรณ์กำร มีอุปกรณ์ในกำร
ป้องกันบรรเทำสำ ป้องกันและบรรเทำ
ธำรณภัย
สำธำรณภัย

1

จัดซื้ออุปกรณ์ในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
ประจ้ำศูนย์ อปพร.

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย

อุปกรณ์บรรเทำ
สำธำรณภัย

2

จัดซื้อถังดับเพลิงและอุปกรณ์
ในกำรดับเพลิง

เพื่อให้มีอุปกรณ์ใน
กำรดับเพลิง

อุปกรณ์สำ้ หรับ
ดับเพลิง

100,000

-

-

-

3

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
ต้ำบลน้้ำอ้อม

เพื่อทบทวนควำมรู้
ของ อปพร.ในกำร
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

จ้ำนวน 1
โครงกำร

150,000

150,000

200,000

200,000

100,000 จ้ำนวนถังดับเพลิง มีอุปกรณ์ส้ำหรับ
ส้ำนักงำนปลัด
ดับเพลิงหำก
เกิดเพลิงไหม้
200,000 จ้ำนวนคน
อปพร.ได้ฝึกทบทวน ส้ำนักงำนปลัด
ที่เข้ำร่วม กิจกรรม ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎี
และปฏิบตั ิในกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4

โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนในช่วง
เทศกำลส้ำคัญ

40,000

40,000

40,000

40,000

จ้ำนวนลดกำรเกิด อปพร. ให้
อุบัติเหตุ
ควำมร่วมมือในกำร
เข้ำเวรยำม

ส้ำนักงำนปลัด

ฝึกอบรมซ้อมแผนดับเพลิง

อปพร.เข้ำเวรยำม
เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยประจ้ำ
จุดบริกำร
อปพร.ทุกนำย
รู้วิธีกำรดับเพลิง

40,000

5

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำล
ปีใหม่ ฯ
เพื่อฝึกอบรมซ้อม
แผนดับเพลิง

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

จ้ำนวนคนเข้ำ
ฝึกอบรม

อปพร.ทุกนำย
สำมำรถดับเพลิงได้

ส้ำนักงำนปลัด

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ส้ำนักงำนปลัด

6

โครงกำรเพิม่ ศักยภำพ
เพื่อเพิ่มศักยภำพ
เพิ่มศักยภำพ
อำสำสมัครป้องกันภัยฝำยพล อำสำสมัครป้องกัน
อำสำสมัคร
เรือน อปพร.
ภัยฝำยพลเรือน อปพร. ป้องกันภัยฝำยพล
เรือน อปพร.

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

7

อุดหนุนศูนย์ปฏิบตั ิกำรร่วมใน เพื่อเป็นอุดหนุนศูนย์
กำรช่วยเหลือประชำชนของ ประสำนงำนเพื่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยที่อำจจะ
เกิดขึ้น
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำง
เพื่อป้องกันและลด
ถนนในช่วงเทศกำลส้ำคัญ
อุบัติเหตุทำงถนน
ในช่วงเทศกำลปีใหม่ฯ

เพื่อขอควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ
ให้กับประชำชนใน
พื้นที่

17,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อปพร.เข้ำเวรยำม
เพื่อรักษำควำม
ปลอดภัยประจ้ำ
จุดบริกำร
อุปกรณ์ดับเพลิง

40,000

8

9

อุปกรณ์ดับเพลิง

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ดับเพลิงเอำไว้ใช้ใน
ศูนย์เด็ก

50,000

40,000

-

40,000

-

40,000

-

40,000

-

จ้ำนวนคนเข้ำเพิ่ม
ศักยภำพ
อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝำยพล
เรือน อปพร.
ศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จ้ำนวนลดกำรเกิด
อุบัติเหตุ

อปพร.เข้ำร่วม
ส้ำนักงำนปลัด
โครงกำรเพิม่
ศักยภำพอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝำยพล
เรือน อปพร.
ประชำชนที่ได้รบั
ส้ำนักงำนปลัด
ควำมเดือดร้อนจำก
สำธำรณภัยได้รับ
ควำมช่วยเหลือ

จ้ำนวนอุปกรณ์
ดับเพลิง

มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่ ส้ำนักงำนปลัด
มีสภำพพร้อมใช้งำน
ได้เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อปพร. ให้
ควำมร่วมมือในกำร
เข้ำเวรยำม

ส้ำนักงำนปลัด

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน 1
โครงกำร

1

ฝึกทบทวน อปพร.พร้อม
ศึกษำดูงำน

เพื่อทบทวนควำมรู้
ของ อปพร.

2

ตั้งด่ำนตรวจและเฝ้ำระวัง
ต้ำบลน้้ำอ้อม

3

รณรงค์ป้องกันยำเสพติดใน
สถำนศึกษำ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ อบต.

4

ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติกำรพลังแผ่นดิน
เอำชนะยำเสพติด

เพื่อรักษำควำมสงบ
จ้ำนวน 1
และควำมปลอดภัย
โครงกำร
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนในชุมชน
เพื่อรณรงค์ป้องกัน ทุกโรงรียนที่อยู่ใน
ยำเสพติดภำยใน
เขตพื้นที่
โรงเรียน
รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม
เพื่อป้องกันแก้ไข อ้ำเภอกันทรลักษ์
ปัญหำยำเสพติด
ศูนย์ปฏิบัติกำรพลัง
แผ่นดินเอำชนะ
ยำเสพติด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วดั
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

150,000

150,000

200,000

200,000

200,000

จ้ำนวนคนเข้ำฝึก อปพร.ได้ฝึกทบทวน ส้ำนักงำนปลัด
ทบทวน
ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎี
และปฏิบตั ิ

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

จ้ำนวนด่ำนเฝ้ำ
ระวัง

ประชำชนมีควำม ส้ำนักงำนปลัด
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งหมด

เด็กนักเรียนห่ำงไกล กองกำรศึกษำฯ
ยำเสพติด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งหมด

เพื่อป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

ส้ำนักงำนปลัด

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

ป้องกันแก้ไขปัญหำและเฝ้ำ
เพื่อป้องกันแก้ไข
จังหวัดศรีสะเกษ
ระวังยำเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ ปัญหำและเฝ้ำระวัง
ยำเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ
6 สมำชิกแจ้งข่ำวอำชญำกรรม
เพื่อสมำชิกแจ้งข่ำว สถำนีต้ำรวจภูธร
สถำนีต้ำรวจภูธรอ้ำเภอ
อำชญำกรรมสถำนี อ้ำเภอกันทรลักษ์
กันทรลักษ์
ต้ำรวจภูธรอ้ำเภอ
กันทรลักษ์
7 โครงกำรอบรมป้องกันและ
เพื่ออบรมป้องกัน
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน
แก้ไขปัญหำยำเสพติด
และแก้ไขปัญหำ
ทีอ่ ยู่ในเขต
ยำเสพติดภำยในเขต รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม
อบต.น้ำ้ อ้อม

แบบ ผ. 02
จ้ำนวนทั้งหมด เพื่อสนับสนุนให้กับ ส้ำนักงำนปลัด
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
จังหวัด
ศรีสะเกษ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนสมำชิกแจ้ง เพื่อสนับสนุนสถำนี ส้ำนักงำนปลัด
ข่ำวทั้งหมด
ต้ำรวจภูธรอ้ำเภอ
กันทรลักษ์

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งหมด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเพื่อการวางแผน

ทุกคนในเขต อบต.
น้้ำอ้อมห่ำงไกลจำก
ยำเสพติด

ส้ำนักงำนปลัด

แบบ ผ. 02

ที่
1

โครงการ
อบรมพัฒนำกำรเกษตรตำม
แนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมศึกษำดูงำน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่ออบรมเกษตร ทุกหมู่ที่อยู่ในเขต
ทฤษฎี ใหม่ ยึดหลัก
รับผิดชอบ
ปรัชญำเศรษฐกิจ
ต้ำบลน้้ำอ้อม
พอเพียง

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

90,000

90,000

90,000

จ้ำนวนทั้งหมดผู้
เข้ำอบรม

90,000

90,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชำชนได้รู้หลัก กองสวัสดิกำร
ปรัชญำเศรษฐกิจ
สังคม
พอเพียง

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

ด้ำเนินกำรในกำรตรวจสอบ
บ่อดักไขมัน

เพื่อตรวจสอบบ่อดัก
ไขมัน ก่อนไหลลงสู่
แหล่งน้้ำธรรมชำติ

2

เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ของ อบต.น้้ำอ้อม

3

ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ ต้ำบลน้้ำอ้อม

4

ส่งเสริมเทคโนโลยีก๊ำซชีวภำพ
ต้ำบลน้้ำอ้อม

5

ศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อ้ำเภอกันทรลักษ์

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
จัดเก็บรำยได้ของ
อบต. น้้ำอ้อม
เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงบริกำร
อินเตอร์เน็ต
เพื่อให้ประชำชน
ผลิตก๊ำซชีวภำพไว้
ใช้ในครัวเรือน
เพื่ออุดหนุนให้กับ
อ้ำเภอกันทรลักษ์

แบบ ผ. 02

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ต้ำบลน้้ำอ้อม

2561
(บาท)

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

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ต้ำบลน้้ำอ้อม

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จ้ำนวน1โครงกำร

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

จ้ำนวน1โครงกำร

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

อ.กันทรลักษ์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)
จ้ำนวนบ่อ
ที่ตรวจสอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โรงงำนหรือแหล่ง ส้ำนักงำนปลัด
ประกอบกำรมี
มำตรฐำนในกำร
ประกอบกำรมำก
จ้ำนวนทั้งหมดที่ อบต.จัดเก็บรำยได้มี
กองคลัง
เข้ำร่วมกำรอบรม ประสิทธิภำพมำกขึ้น
จ้ำนวนประชำชน
ที่ใช้บริกำร

ประชำชนเข้ำถึง ส้ำนักงำนปลัด
บริกำรอินเตอร์เน็ต
ได้มำกยิ่งขึ้น
จ้ำนวนประชำชน ประชำชนผลิตก๊ำซ ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมด
ชีวภำพใช้ใน
ครัวเรือนเองได้
ควำมพึงพอใจของ เพื่อส่งเสริมศูนย์รวม ส้ำนักงำนปลัด
ประชำชน
ข้อมูลข่ำวสำร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1.การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาส่งเสริมการลงทุน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

ที่

โครงการ

1

สนับสนุนพันธุ์ปลำน้้ำจืด

2

อุดหนุนงบประมำณ
เทศกำลปีใหม่และงำนกำชำด
จังหวัดศรีสะเกษ
อุดหนุนงบประมำณโครงกำร
เงำะทุเรียนของดีศรีสะเกษ

3
4
5

ที่

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนพันธุ์
ปลำน้้ำจืดให้ชุมชน
เพื่ออุดหนุน
งบประมำณ
เพื่ออุดหนุน
งบประมำณ

อุดหนุนจัดกำรแข่งขันวิ่งเฉลิม เพื่ออุดหนุนที่ว่ำกำร
พระเกียรติสู่อุทยำนแห่งชำติ
อ้ำเภอกันทรลักษ์
เขำพระวิหำร
อุดหนุนเทศกำลงำนผลไม้และ เพื่ออุดหนุนให้กับ
ของดีกันทรลักษ์
อ้ำเภอกันทรลักษ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ทุกหมู่บ้ำน

100,000

-

-

-

100,000

จังหวัดศรีสะเกษ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จังหวัดศรีสะเกษ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

อ.กันทรลักษ์

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

อ.กันทรลักษ์

30,000

30,000

30,000

30,000

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

30,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จ้ำนวน ประชำกร สร้ำงรำยได้ให้กับทุก
ทั้งหมด
หมู่บ้ำน
จ้ำนวนประชำกร
ส่งเสริมกำร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
จ้ำนวนประชำกร
ส่งเสริมกำร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
ท่องเที่ยว
กิจกรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
จ้ำนวนประชำกร เพื่ออุดหนุนให้กับ
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
อ.กันทรลักษ์
กิจกรรม
จ้ำนวนประชำกร
เพื่ออุดหนุนงำน
ทั้งหมด
ผลไม้และของดี
กันทรลักษ์

ส้ำนักงำน
ปลัด
ส้ำนักงำนปลัด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส้ำนักงำนปลัด
ส้ำนักงำนปลัด
ส้ำนักงำนปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6

อุดหนุนโครงกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพผู้น้ำหมู่บ้ำนและ
แกนน้ำภำคประชำชน

7

โครงกำรสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมเทศกำลงำนผลไม้
และของดีกันทรลักษ์

เพื่ออุดหนุนให้กับ
อ้ำเภอกันทรลักษ์

อ.กันทรลักษ์

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จ้ำนวนผู้น้ำ
หมู่บ้ำนทั้งหมด

เพื่อสนับสนุนกำรจัด
กิจกรรมงำนผลไม้
และของดี
อ้ำเภอกันทรลักษ์

อ.กันทรลักษ์

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จ้ำนวนประชำกร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
โครงกำร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผ. 02
เพื่อสนับสนุนให้กับ ส้ำนักงำนปลัด
อ้ำเภอกันทรลักษ์
ผลไม้และของดี
กันทรลักษ์เป็นที่
รู้จักกันอย่ำง
แพร่หลำย

กองกำรศึกษำฯ

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

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

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน1โครงกำร

100,000

-

100,000

-

100,000

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

100,000

100,000

จ้ำนวนประชำกร
เข้ำร่วมกิจกรรม

100,000

100,000

จ้ำนวนพื้นที่จะ
ปลูกต้นไม้

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
ธรรมชำชำติ

ทรัพยำกรธรรมชำติ ส้ำนักงำนปลัด
และสิ่งแวดล้อม
ได้รับกำรอนุรักษ์ให้
คงอยู่กับชุมชน
ต้นไม้ในชุมชน
ส้ำนักงำนปลัด
มีจ้ำนวนเพิ่มมำกขึ้น

2

ปลูกต้นไม้ในชุมชนต้ำบล
น้้ำอ้อม

เพื่อปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน

จ้ำนวน1โครงกำร

100,000

3

ขุดลอกคลองหนองหว้ำ

เพื่อขุดลอกคลอง
ไม่ให้ตื้นเขิน

ขุดลอกคลอง
หนองหว้ำ

2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้ำนวนพื้นที่ขุดลอก คลองหนองหว้ำไม่
คลอง
ตื้นเขิน

กองช่ำง

4

ขุดลอกคลองหนองปลำขำว
หมู่ 12

เพื่อขุดลอกคลอง
ไม่ให้ตื้นเขิน

ขุดลอกคลอง
หนองปลำขำว

2,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้ำนวนพื้นที่
ขุดลอกคลอง

คลองหนองปลำขำว
ไม่ตื้นเขิน

กองช่ำง

5

ขุดลอกหนองขนำ หมู่ 3

เพื่อขุดลอก
หนองขนำ

หนองขนำ

3,000,000

-

3,000,000

-

-

จ้ำนวนพื้นที่
ขุดลอกหนอง

เพื่อให้หนองขนำ
มีน้ำใสสะอำด

กองช่ำง

6

ฝำยชะลอน้้ำเพื่อกำรเกษตร
(ห้วยปะอำว) หมู่ 12

เพื่อสร้ำงฝำยชะลอ
น้้ำห้วยปะอำว

ฝำยชะลอน้้ำห้วย

-

-

-

500,000

-

จ้ำนวนพื้นที่สร้ำง
ฝำยชะลอน้้ำ

มีฝำยชะลอน้้ำใน
ชุมชน

กองช่ำง

แบบ ผ. 02
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7
8
9

ขุดลอกสระน้้ำใน
วัดภูดินแดง หมู่ 9
ขุดลอกห้วยปะอำว บ้ำนกุด
ปลำขำว หมู่ 12
ขุดลอกคลองน้้ำใสจำก
หมู่ 1 และ หมู่ 15

10 ขุดลอกสระน้้ำในดอนปูต่ ำ
ม.16
11 โครงกำรขุดลอกห้วยจำง
บ้ำนขะยูง หมู่ 4
12 โครงกำรอำสำสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก

เพื่อขุดลอก
ขุดลอกสระ
สระน้้ำ
เพื่อขุดลอกห้วยปะอำว ขุดลอกห้วย
บ้ำนกุดปลำขำว
เพื่อขุดลอกคลองน้้ำ
ขุดลอกคลอง
ใสจำก หมู่ 1 และ
หมู่ 1 และ
หมู่ 15
หมู่ 15
เพื่อขุดลอกสระน้้ำ
ขุดลอกสระน้้ำ
ในดอนปู่ตำ
เพื่อขุดลอกห้วยจำง ขุดลอกห้วยจำง

เพื่อให้ประชำชน
ตระหนักถึงกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
13 โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
เพื่ออนุรักษ์และ
สมุนไพรในท้องถิ่นตำมโครงกำร พัฒนำสมุนไพรใน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
ท้องถิ่น
เนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ

ทุกหมู่บ้ำนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
อบต.น้้ำอ้อม
จ้ำนวน 1โครงกำร

500,000
5,000,000
250,000
500,000
200,000
100,000
100,000

-

-

500,000

-

จ้ำนวนพื้นที่ขุด เพื่อให้สระน้้ำมีควำม กองช่ำง
ลอกสระ
สะอำด ไม่ตื้นเขิน
5,000,000
จ้ำนวนพื้นที่ขุด เพื่อให้ห้วยปะอำวมี
กองช่ำง
ลอกห้วย
ควำมสะอำด ไม่ตื้นเขิน
250,000
จ้ำนวนพื้นที่ขุด เพื่อให้คลอง น้้ำไม่
กองช่ำง
ลอกคลอง
ตื้นเขินจำก หมู่ 1
และ หมู่ 15
500,000
จ้ำนวนสระที่
ขุดลอกสระน้้ำ
กองช่ำง
ขุดลอก
200,000
- จ้ำนวนประชำกรที่ ประชำชนได้ใช้
กองช่ำง
ใช้ประโยชน์ห้วยจำง ประโยชน์จำก
ห้วยจำง
100,000 100,000 100,000 100,000 จ้ำนวนประชำชน มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและ ส้ำนักงำนปลัด
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม ท้องถิ่นสะอำดหน้ำ
โครงกำร
อยู่
จ้ำนวนประชำกร ประชำชนอนุรักษ์
ส้ำนักงำน
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม สมุนไพรในท้องถิ่น
ปลัด
กิจกรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

1

ตัดแต่งกิ่งไม้/ตัดหญ้ำ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหมู่บำ้ น

2

เยำวชนร่วมใจพิทักษ์รักษ์
สิ่งแวดล้อม

3

พัฒนำชุมชนต้นแบบในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใน
รอบๆ หมู่บ้ำนให้ เขตต้ำบลน้้ำอ้อม
สวยงำม
เพื่อส่งเสริมให้
กำรอนุรักษ์
เยำวชนได้รู้จักกำร
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์และเห็น
ธรรมชำติ
คุณค่ำของ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อให้ชุมชนมี
กำรรู้จักคุณค่ำของ
ศักยภำพในกำร
ทรัพยำกร
จัดกำร
ธรรมชำติ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จ้ำนวนต้นไม้ทตี่ ัด
กิ่งไม้

ส้ำนักงำน
ปลัด

90,000

90,000

จ้ำนวนเยำวชนที่
เข้ำร่วมกิจกรรม

สภำพแวดล้อมรอบ
หมู่บ้ำนให้สวยงำม
น่ำอยู่เพิ่มมำกขึ้น
สิ่งแวดล้อมได้มีกำร
อนุรักษ์

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

จ้ำนวนทุกหมู่บ้ำน ชุมชนมีศักยภำพใน
กำรดูแลจัดกำร
สิ่งแวดล้อม

ส้ำนักงำน
ปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส้ำนักงำน
ปลัด

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

1

ท้ำบุญตักบำตรในวันส้ำคัญ
ทำงศำสนำ

2

ท้ำบุญตักบำตรในวันขึ้นปีใหม่

3

รัฐพิธีและรำชพิธี อุดหนุนที่ว่ำ
กำรอ้ำเภอกันทรลักษ์

4

อุดหนุนส่งเสริมบ้ำเพ็ญ
ประโยชน์และประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น

5

ที่

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชำชนในต้ำบล

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อให้ประชำชน
และคนในชุมชนได้
ร่วมกันท้ำบุญในวัน
ส้ำคัญทำงศำสนำ
เพื่อให้ชุมชนได้ ประชำชนในต้ำบล
ร่วมกันท้ำบุญในวัน
น้้ำอ้อม
ขึ้นปีใหม่

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จ้ำนวนประชำชน
ที่ร่วมกิจกรรม

ประชำชนได้ร่วมกัน
ท้ำบุญในวันส้ำคัญ
ทำงศำสนำ

กอง
กำรศึกษำฯ

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

จ้ำนวนประชำชน
ที่ร่วมกิจกรรม

กอง
กำรศึกษำฯ

เพื่อสนับสนุนให้กับ
อ.กันทรลักษ์

10,000

10,000

15,000

15,000

15,000

จ้ำนวนกิจกรรม
ที่จัด

คนในชุมชนได้
ร่วมกันท้ำบุญตัก
บำตรใน
วันขึ้นปีใหม่
เพื่ออุดหนุนให้กับ
อ้ำเภอกันทรลักษ์

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จ้ำนวนประชำชน
ที่ร่วมกิจกรรม

เพื่ออุดหนุนที่ว่ำกำร
อ.กันทรลักษ์

กอง
กำรศึกษำฯ

-

3,000

3,000

3,000

3,000

จ้ำนวนประชำกร
ทั้งหมดที่เข้ำร่วม
โครงกำร

เพื่อสนับสนุนให้กับ
อ้ำเภอกันทรลักษ์

ส้ำนักงำน
ปลัด

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

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

อ.กันทรลักษ์

เพื่อส่งเสริมบ้ำเพ็ญ อ้ำเภอกันทรลักษ์
ประโยชน์และ
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
อุดหนุนโครงกำรวันท้องถิ่นไทย เพื่ออุดหนุนโครงกำร จ้ำนวน 1โครงกำร
วันท้องถิ่นไทย

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

ส้ำนักงำนปลัด

แบบ ผ. 02
6

บรรพชำอุปสมบทพระภิกษุ
สำมเณรภำคฤดูร้อน

7

ส่งเสริมกิจกรรมอำสำฬหบูชำ
และวันเข้ำพรรษำ

เพื่อส่งเสริมโครงกำร
บรรพชำอุปสมบท
พระภิกษุสำมเณร
ภำคฤดูร้อน
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
อำสำฬหบูชำและวัน
เข้ำพรรษำ

ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของ
อบต.น้้ำอ้อม

20,000

20,000

20,000

20,000

-

จ้ำนวนพระภิกษุ
สำมเณรทีร่ ่วม
กิจกรรม

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กบรรพชำ
สำมเณรภำคฤดูร้อน

กอง
กำรศึกษำฯ

สนับสนุนกิจกรรม
อำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จ้ำนวนประชำชน
ที่ร่วมกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
วันอำสำฬหบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ

กอง
กำรศึกษำฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ. 02

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อบรมคุณธรรม จริยธรรม

เพื่ออบรม
คุณธรรม จริยธรรม

2

อบรมส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมน้ำชีวิตตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมของ
คนในชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จ้ำนวน 1
โครงกำร
จ้ำนวน 1
โครงกำร

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

จ้ำนวนผู้เข้ำร่วม
กำรอบรม

-

-

-

จ้ำนวน ผู้เข้ำร่วม
กำรอบรมทั้งหมด

100,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ได้รับประโยชน์ กองกำรศึกษำ ฯ
จำกกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
คนในชุมชนมี
ส้ำนักงำนปลัด
คุณธรรมและ
จริยธรรม

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกำรติดตำมและประเมินผลควำมสอดคล้องและ
ควำมส้ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำ
ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด้ำเนินกำรตำมแผนด้ำเนินงำนว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับ
พันธ์กิจซึ่งสำมำรถน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้ำหนดหรือไม่ และโครงกำรพัฒนำ นั้น
ประสบควำมส้ำเร็จตำมกรอบกำรประเมินผลระดับใด
ก้ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคม ของทุกปีเพื่อให้กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น สอดคล้องกับกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ มี ควำมโปร่งใส และอยู่
ภำยใต้กรอบวินัยกำรเงินและคลังที่ดี ดังนี้
1) กำรประเมินตนเองในกำรจัดท้ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม จะท้ำกำร
ประเมินและรำยงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หลังจำกที่ได้ประกำศใช้แผน ยุทธศำสตร์แล้ว
2) กำรติดตำมผลกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม ติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำร
ด้ำเนินตำมแผนยุทธศำสตร์ ภำยใต้แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม โดยมีระยะเวลำในกำร
ติดตำมและรำยงำนผลกำรด้ำเนินงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3) กำรประเมินควำมพึงพอใจ ประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมกิจกรรม / โครงกำรตำม
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อมและประชำชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลกำรด้ำเนินงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม โดยก้ำหนดให้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ
แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติด ตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำ
ด้วยกำรจัดท้ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ.2561) เป็ นแบบที่ก้ำหนดให้ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำท้องถิ่น
ด้ำเนิ น กำรให้ คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก้ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่ว นหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒ นำ โดย
ด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย มีรำยละเอียด ดังนี้
1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน
1.2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 คะแนน
1.3 ยุทธศำสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศำสตร์จังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน
(6) เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 5 คะแนน

(8) แผนงำน 5 คะแนน
(9) ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงกำร 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)
2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ประกอบด้วย
2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 คะแนน
2.2 กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 คะแนน
2.3 กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศำสตร์และแผนงำน 10 คะแนน
2.5 โครงกำรพัฒนำ 60 คะแนน ประกอบด้วย
(1) ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร 5 คะแนน
(2) ก้ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร 5 คะแนน
(3) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง
5 คะแนน
(4) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 5 คะแนน
(5) เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภำยใต้หลักประชำรัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 5 คะแนน
(10) มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ 5 คะแนน
(11) มีกำรก้ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดควำมสอดคล้องและขับเคลื่อนกำร
พัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ำร้อยละ 80 (80 คะแนน)
3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นกำรพิจำรณำ
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10)

3.4 วิสัยทัศน์ (5)
3.5 กลยุทธ์ (5)
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5)
3.8 แผนงำน (5)
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5)
3.10 ผลผลิต/โครงกำร(5)รวมคะแนน 100
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ
องค์กำรบริ ห ำรส่ วนต้ำบลน้้ ำอ้อมใช้กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร โดยใช้ตัว แบบวัดผลในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ ตำมที่จะกล่ำวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3 และมีหลักกำรประเมินผลโครงกำรที่ส้ำคัญ คือ กำร
ติดตำมและประเมินผลโครงกำรว่ำบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้ำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำรหรือไม่อย่ำงไร
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใช้แบบส้ำหรับติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณและคุณภำพ
(1) แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model(RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model)
(5) แบบวัดกระบวนกำรปฏิบัติงำน(Process Performance Measuament System (PPMS))
(6) แบบกำรประเมินโดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำหรือเรียนรู้จำกปัญหำที่เกิดขึ้น หรือ ProblemSolving Method
(7) แบบกำรประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)
(8) แบบกำรประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบกำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก้ำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภำยใต้กรอบข้อ (1) –(10)
หรือเป็นแบบผสมก็ได้
เชิงปริมำณ (Quantity)
เชิงคุณภำพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร
ค่ำใช้จ่ำย (Cost)
เวลำ (Time) เป็นไปตำมที่ก้ำหนดไว้หรือไม่ ประชำชนได้ประโยชน์อย่ำงไรหรือรำชกำรได้
ประโยชน์อย่ำงไร
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่ำไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)
ผลกระทบ (Impact)

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต (เช่น จะท้ำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่ำงไร เป็นต้น)
ในทฤษฎี ท ำงวิ ช ำกำรกำรจั ด กำร ชี้ ว่ ำ องค์ ก รต่ ำ งๆไม่ ว่ ำ จะเป็ น องค์ ก รภำครั ฐ หรือ องค์ ก ร
ภำคเอกชนจะพัฒนำ เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมภำยนอก
4 ประกำร (PEST) ตลอดเวลำ ซึ่งประกอบไปด้วย
1. สิ่งแวดล้อมด้ำนกำรเมือง(Political Environment)
2. สิ่งแวดล้อมด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3. สิ่งแวดล้อมด้ำนสังคม (Social Environment) และ
4. สิ่งแวดล้อมด้ำนวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology)
สังคม
(Social)
การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

องค์การ

พัฒนำ เติบโต อยูร่ อด

(Organization)

วิทยาการ
(Technology)

จำกแผนภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลมีฐำนะเป็นองค์กรภำครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีควำมจ้ำเป็นที่
จะต้องมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ4 ประกำรดังที่กล่ำวมำแล้ว
เพื่อให้องค์กรพัฒ นำ เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเครำะห์ตำมสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประกำร ดังนี้
1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
หำกกล่ำวถึงกำรปกครองของไทยในปัจจุบัน อำจแบ่งระดับกำรเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่
กำรเมืองระดับชำติ และกำรเมืองระดับท้องถิ่น กำรเมืองระดับชำติ ได้แก่ กำรเมืองระดับรัฐบำลสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร สมำชิกวุฒิสภำ ในส่วนของกำรเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสำมำรถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลำยประเภท
เช่น กำรเมืองของ อบจ. เทศบำล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งกำรเมืองในระดับหมู่บ้ำนที่จะต้องมีกำรเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้ำนโดยรำษฎรในหมู่บ้ำนนั้นๆ เป็นต้น
ในสภำพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงำนวิจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องต่ำงชี้ว่ำกำรเมืองในระดับชำติ ยัง มี
อิทธิพลต่อกำรเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลำยประกำร เช่น กำรเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอำศัยภำพลักษณ์ของ
พรรคกำรเมืองระดับชำติเพื่อช่วยในกำรหำเสียง กำรให้เงินอุดหนุนเฉพำะกิจจำกส่วนกลำงมำยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพำะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับรำชกำรส่วนกลำง เป็นต้น

ในอนำคต อ้ำนำจหน้ ำที่แ ละบทบำทของนั กกำรเมือ งท้ องถิ่น และข้ำรำชกำรท้ องถิ่ นจะเป็ น
อย่ำงไรนั้น ส่ วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับ สิ่งแวดล้อมทำงกำรเมืองโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอิทธิพลจำกกำรเมืองระดับชำติซึ่ง
ถ่ำยทอดออกมำเป็นนโยบำยของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมั กสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่ำวคือ กำรรวมอ้ำนำจ
กำรปกครอง(Centralization) หรือ กำรกระจำยอ้ำนำจกำรปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงำน
ใน อบต. จึงจ้ำเป็นที่จะต้องทรำบควำมเคลื่อนไหวของนโยบำยรัฐอยู่ตลอดเวลำ เพื่อบริหำรจัดกำร อปท.ให้เข้ำกับ
สภำวกำรณ์ดังกล่ำวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ
ในส่วนของปัจจัยกำรเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักกำรแล้วกำรตัดสินใจก้ำหนดนโยบำยควรเป็นหน้ำที่ของฝ่ำยกำรเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ำย
ควรต้องรู้ควำมเคลื่อนไหวและกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบำล อบต.และ
ระดับ หมู่บ้ ำน เพรำะกำรเมืองท้ องถิ่น เหล่ ำนี้ มีควำมเชื่อมโยงสั มพั นธ์กัน และจะต้องมีผ ลกระทบต่อ อปท.ไม่
ทำงตรงก็ทำงอ้อม ข้ำรำชกำรท้องถิ่นควรพยำยำมปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ำกับระเบียบกฎหมำยของรัฐ ซึ่ง
ในบำงครั้งระเบียบกฎหมำยอำจไม่เหมำะสมกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้ำที่
ของข้ำรำชกำรท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมำย ให้สำมำรถใช้ได้จริงตำมสภำพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่น
นั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่ำเป็นนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่ำงแท้จริง
2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง
เมื่อสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท้ ำให้ ประชำชนยำกจนเพิ่ มขึ้น เป็นสำเหตุของ
ปัญหำอื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตำมมำไม่ว่ำจะเป็นปัญหำยำเสพติด ปัญหำโสเภณีเด็ก ปัญหำประชำชนเรียกร้องใน
สิ่งที่สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำมำกกว่ำสิ่งที่แก้ไขปัญหำได้อย่ำงยั่งยืน เช่น ต้องกำรผ้ำห่มกันหนำวฟรี เสื้อกัน
หนำวฟรี และของฟรีอื่นๆจำก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทำงกับระเบียบกฎหมำยและกำรตรวจสอบอย่ำงเข้มข้นของ
ส้ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยำยำมจ้ำกัดขอบเขตกำรตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของกำร
แจกของให้แก่รำษฎร
อีกปัญหำหนึ่งประชำชนอำจขำดกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกับ อปท. เพรำะต้องเอำเวลำไป
ท้ำงำนหำเงินเพื่อปำกท้องของตนเองก่อนหรือบำงครั้ง อำจมีส่วนร่วมแค่กำรรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
รวมตลอดถึงปัญหำควำมยำกจนของประชำชนจะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับนโยบำยประชำนิยมไปโดยปริยำยซึ่ง
อำจส่งผลกระทบในทำงลบในระยะยำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นกำรส่งเสริมลักษณะนิสัยกำรพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลำ
ของประชำชน เป็นต้น
ดังนั้น กำรสร้ำงกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทำงควำมคิดให้แก่ประชำชนตำมหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส้ำคัญที่นักบริหำรงำน อปท. ควรให้ควำมสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนำในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรปฏิบัติงำนในแต่ละ
พื้นที่ก็ต้องเผชิญกับสภำพทำงสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน เช่น บำงพื้นที่อำจเป็นสังคมของคนพุทธ บำง
พื้นที่อำจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลำม บำงพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บำงพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ
(ชุมชนในเมือง) บำงพื้นที่ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่ำงดี บำงพื้นที่ประชำชนขำดควำม
ร่วมมือ บำงพื้นที่อำจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่ำต่ำงๆมำกมำย เป็นต้น

สภำพของสั งคมไทยมักเป็ น สั งคมอุป ถัมภ์ ผู้บ ริห ำรท้ องถิ่นอำจมีแนวโน้มที่จะตัดสิ นก้ำหนด
นโยบำยไปตอบสนองต่อกลุ่มญำติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้กำรเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับกำรตอบสนองก็หำทำงโจมตี
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมำกกว่ำในอดีต ดังนั้น บุคลำกรใน อบต. จึงจ้ำเป็นที่จะต้อง
เข้ำใจผลกระทบที่มำจำกสำเหตุกำรกระจำยอ้ำนำจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อควำมสำมัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีควำมสำมำรถบริหำรงำนบนควำมขัดแย้งในสังคม เพรำะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด กำรปฏิบัติงำนทุกอย่ำงย่อมมีกำรเห็นด้ว ย ไม่เห็นด้วย ต่อต้ำน และไม่ต่อต้ำน อยู่คู่
กับสังคมประชำธิปไตยเสมอส้ำคัญเพียงแต่ว่ำจะสำมำรถลดระดับหรือแก้ไขควำมขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่ำงไร
4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นมีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรม
อยู่เป็นประจ้ำ เช่น กำรฝึกอบรมกำรใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่ำงๆ กำรฝึกอบรมกำรจัดท้ำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆที่จ้ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนของ อปท.
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น กำรเผยแพร่หนังสือสั่งกำรต่ำงๆผ่ำนช่องทำงกำรสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์ เป็น
ต้น หำกพนักงำนท้องถิ่นให้ควำมส้ำคัญในกำรอ่ำนหนังสือสั่งกำรของกรมส่งเสริมฯทำงอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ้ำ
ก็จะน้ำมำซึ่งกำรบริหำรงำนที่มีประสิทธิภำพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมำย หนังสื อสั่งกำรที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลำ
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส้ำคัญของข้อมูลเพื่อน้ำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ โดยอิงกำรคำดกำรณ์กำร
พัฒนำต่ำงๆอยู่ภำยใต้สิ่งแวดล้อมภำยนอกต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงไร
- แนวโน้มกำรยกฐำนะจำก อบต. เป็นเทศบำลทั่วประเทศ
- แนวโน้มกำรควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กำรเพิ่มขึ้นหรือลดลงของกำรจัดสรรเงินงบประมำณให้ อปท.
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรื อ Asean Economics Community คื อกำรรวมตัว ของชำติในอำเซีย น 10 ประเทศ โดยมี
ไทยพม่ำ,ลำว,เวียดนำม,มำเลเซีย,สิงคโปร์,อินโดนีเซีย,ฟิลิปปินส์,กัมพูชำ,บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทำง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ำยๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท้ำให้มีผลประโยชน์อ้ำนำจต่อรองต่ำงๆ กับคู่
ค้ำได้มำกขึ้น และกำรน้ำเข้ำ ส่งออกของชำติในอำเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้ำบำงชนิดที่แต่ละประเทศอำจจะขอไว้
ไม่ลดภำษีน้ำเข้ำ (เรียกว่ำสินค้ำอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็น ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ณ วันนั้นจะท้ำให้ภูมิภำคนี้เปลี่ยนไปอย่ำงมำกโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทำงที่จะให้ AEC
เป็นไปคือ
1. กำรเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกัน
2. กำรเป็นภูมิภำคที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูง
3. กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมกัน
4. กำรเป็นภูมิภำคที่มีกำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก

จำกกำรที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อมได้ก้ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒ นำ ไว้จ้ำนวน 6 ยุทธศำสตร์
ดังนั้น จึงวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำค หรือ กำรเข้ำสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กำรบริหำรส่วน
ต้ำบลน้้ำอ้อม ในยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในยุทธศำสตร์นี้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม ได้พัฒนำไปในแนวทำงเพื่อก่อสร้ำงและซ่อม
บ้ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำน ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ให้มีควำมสะดวกและมำตรฐำนเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์
ด้ำนอื่นๆ ให้ประสบควำมส้ำเร็จโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ด้ำนคมนำคมขนส่ง ด้ำนควำมสงบเรียบร้อยและควำมสงบ
สุขของประชำชนและด้ำนเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในยุทธศำสตร์นี้องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อม ได้พัฒนำไปในแนวทำงเพื่อสนับสนุนเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชนทำงเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพำะผลิตผลทำง
กำรเกษตรอินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรให้มีควำมสำมำรถและทักษะในกำรพัฒนำฝีมือในกำร
ผลิตเพิ่มมูลค่ำของสินค้ำ และสำมำรถขยำยตลำดไปสู่ตลำดกลำง ซึ่งเป็นไปตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตร
อินทรีย์ และกำรแปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและยุทธศำสตร์สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนของต้ำบลน้้ำอ้อม
ศาสนา
อำจเกิดควำมขัดแย้งในกำรเผยแพร่ศำสนำของชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำมำในไทยมำกขึ้น เช่น
อำจมีกำรเผยแผ่ศำสนำคริสต์ ศำสนำอิสลำม อำจมีกำรกระทบกระทั่งกันระหว่ำงผู้นับถือศำสนำที่แตกต่ำงกัน เช่น
ชำวคริสเตียนมำท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีกำรลบหลู่อย่ำงรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชำสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนสังคมและวัฒ นธรรมอำเซียนระบุ ในแผนปฏิบัติกำรเวียงจันทร์ที่ส้ำคัญ คือ กำรพัฒ นำมนุษย์และกำร
สร้ำงอัตลักษณ์อำเซียน ต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมแตกต่ำงในมรดกทำงวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอำหำรที่
เป็นข้อห้ำม ตำมธรรมเนียมบรูไนไม่มีกำรจับมือกับเพศตรงข้ำม กำรใช้มือซ้ำยในกำรส่งของหรือนำมบัตรให้แก่ชำว
มุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภำพ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลที่สงบสุข มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหำกษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข ลดปั ญ หำอำชญำกรรมและปั ญ หำยำเสพติ ด
ประชำชนมีควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย มี
ระบบ และเครือข่ำยข้อมูลข่ำวสำรเพื่อควำมมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลน้้ำอ้อมกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำกำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว ประชำชนมี
รำยได้จำกกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพิ่มควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ สังคมระดับท้องถิ่น เพิ่ม
ศักยภำพกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญำท้องถิ่น พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพิ่มโอกำสในกำร
เข้ำถึงแหล่งทุนและองค์ควำมรู้ทำงธุรกิจ ธุรกิจกำรท่องเที่ยว กำรค้ำ กำรลงทุนและกำรบริกำร เป็นตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ กระจำยสู่ชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรม วิสำหกิจย่อม วิสำหกิจ
ชุมชน และผู้ประกอบกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
ต้ำบลน้้ำอ้อมเป็นต้ำบลน่ำอยู่ ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ได้รบกำรฟื้นฟู และอนุรักษ์
จนเข้ำสู่สภำวะสมดุล บริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สร้ำงสมดุลและกำร
บริหำรจัดกำร กำรใช้ประโยชน์ กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชน เอกชนและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ควำมรู้และกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมในระดับต้ำบลส่งเสริมชุมชนให้
มีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีภูมิคุ้มกันทำงด้ำนวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และมีกำรเชิดชูคุณค่ำ
ควำมเป็นไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น

