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ค ำน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  
3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่นด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม  

 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) จะ
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการด าเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อจุดมุ่งหมายที่ได้
คาดหวังไว้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที่ 1 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

************** 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของต ำบลช่อผกำ 
 วัตถุประสงค์   เพ่ือให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 องค์ประกอบ   ประกอบด้วยด้านกายภาพ  ด้านการเมืองการปกครอง ประชากร สภาพทางสังคม ระบบ
บริการพ้ืนฐาน  ระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  ศาสนา ประเพณี  
วัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และอ่ืนๆ 
 1. ด้ำนกำยภำพ 
               องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้รับการจัดตั้ง  เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2539  ที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป  เล่ม  113 ตอน  59ง. ลงวันที่  25 ธันวาคม  พ.ศ. 2539 

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  มีอาคารส านักงานส าหรับให้บริการประชาชนที่ มาติดต่อ
ราชการได้ด้วยความสะดวก ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 65 บ้านหนองบัวหลวง  หมู่ที่  12 ถนนสายช านิ-หนองสาม  
อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์   

    1.1  ที่ตั้ง 
           ต าบลช่อผกาเป็น  1  ใน  6  ต าบลของอ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ช านิไปทางทิศตะวันตกประมาณ  7  กิโลเมตร 
          อาณาเขตติดต่อต าบลใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ   ติดต่อ  ต าบลหนองโดน อ าเภอล าปลายมาศ   จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลช านิ  ต าบลละลวด  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ทิศตะวันออก ติดต่อ  ต าบลช านิ  อ าเภอช านิ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
          ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลเมืองฝ้าย  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
                  ต าบลช่อผกา  มีเนื้อที่  29,375  ไร่  หรือ  47  ตารางกิโลเมตร 
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    1.2  ภูมิประเทศ 
ต าบลช่อผกา  มีลักษณะเป็นที่ราบเรียบและที่ราบลุ่ม และเป็นลูกคลื่น   

    1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
          ต าบลช่อผกา  มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นสลับกับร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อนและฤดูฝนหรื อฝน
เมืองร้อนเฉพาะฤดู อุณหภูมิประมาณ 30– 32 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นแต่ไม่หนาวจัด  
ประมาณ 13-15  องศาเซลเซียส 

     1.4  ลักษณะของดิน   
          ต าบลช่อผกา  มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย ผิวดินบางและเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้ า  
สภาพทางธรณีวิทยาที่มีภูมิประเทศเป็นลูกคลื่น  ท าให้เมื่อฝนตกน้ าก็จะไหลลงสู่ล าน้ าอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอาจท าให้
เกิดน้ าท่วมในท่ีต่ า และในฤดูแล้งน้ าจะมีการระเหยออกจากผิวดินได้ง่าย จึงมักเกิดความแห้งแล้งขึ้น  

    1.5  ลักษณะของแหล่งน้ ำ   
          มีล าน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  1  สาย  คือ  ล ามาศ  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและที่ขุดลอกเพ่ิมเติม
ในส่วนที่ตื้นเขิน  ดังนี้   

         บ้านโคกเพชร  ม.1  ได้แก่  หนองไข่น้ า 
         บ้านโคกส าโรง  ม.2  ได้แก่  หน้าฝายล ามาศ  หนองส าโรง  หนองขวางตะวัน  หนองกระทะ 
         บ้านหนองเสม็ดน้อย  ม.3  ได้แก่  หนองไซ  หนองเสม็ดใหญ่   
         บ้านหัวสะพาน  ม.4  หน้าฝายล ามาศ  หนองโซงโรง 
         บ้านโคกกระหาด  ม.5  ได้แก่  หนองเสม็ดน้อย 
         บ้านหนองตาเปล่ง  ม.6  ได้แก่  หนองตาเปล่ง 
         บ้านช่อผกา  ม.7  ได้แก่  หนองช่อผกา หน้าฝายล ามาศ   
          บ้านหนองเทา  ม.8  ได้แก่  หนองเทา หนองขาม   
         บ้านบุ  ม.9  ได้แก่  หนองม่วง  หนองบุ   
         บ้านโคกตาแก้ว  ม.10  ได้แก่  หนองโคกตาแก้ว   
         บ้านเทพอรุณ  ม.11  ได้แก่  หน้าฝายล ามาศ 

   บ้านหนองบัวหลวง  ม.12  ได้แก่  หนองบัวหลวง  หนองหว้า 
  เนื่องจากสภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายและละเหยอย่างรวดเร็วเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน  
ท าให้น้ าแห้งเร็วในฤดูแล้ง 
     1.6  ลักษณะของป่าไม้ 
  ต าบลช่อผกา  ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าโคกงอย  หนองตะค้อ  หนองย่างหมู  
ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร  ป่าโคกกระเบื้อง  และมีป่าชุมชน  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  ป่าชุมชนช่อผกาเฉลิม
พระเกียรติ ป่าชุมชนโคกกระเบื้อง  และป่าชุมชนบ้านหนองเทา  รวมพ้ืนที่ป่าทั้งหมด  ประมาณ  4,000  ไร่  
ลักษณะป่ามีต้นไม้หนาแน่น  ได้แก่  ไม้เต็ง  ไม้รัง  ไม้ประดู่  ไม้พลวง  ไม้พยุง  ฯลฯ 

2.  ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
    2.1  เขตกำรปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ใช้เขตพ้ืนที่เต็มทั้งต าบลเป็นเขตการปกครอง  โดยมีหมู่บ้านใน

เขตบริการ  จ านวน  13  หมู่บ้าน 
    2.2  กำรเลือกตั้ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ใช้เขตต าบลเป็นเขตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

และใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  13 เขตเลือกตั้ง  
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     ด้านโครงสร้างอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ประกอบด้วย
ส่วนงานต่าง  ต่อไปนี้                                

    -  ฝ่ายนิติบัญญัติ  หรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบไปด้วยประธานสภาฯ  1  คน รอง
ประธานสภาฯ  1  คน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  26  คน  อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4  ปี 

    -  ฝ่ายบริหาร หรือคณะผู้บริหาร ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1 คน รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  2  คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 

3.  ประชำกร 
    3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร     

     ประชากร ทั้งสิ้น  7,332  คน  จ านวน แยกเป็นชาย  3,780 คน  หญิง  3,552  คน  จ านวน
ครัวเรือน  1,686  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 156 คน/ตารางกิโลเมตร  (ข้อมูล ณ  กันยายน 2561) 
 

หมู่ที่ หมู่บ้ำน ชำย (คน) หญิง (คน) 
รวม 
(คน) 

จ ำนวน 
ครัวเรือน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

บ้านโคกเพชร 
บ้านโคกส าโรง 
บ้านหนองเสม็ดน้อย 
บ้านหัวสะพาน 
บ้านโคกกระหาด 
บ้านหนองตาเปล่ง 
บ้านช่อผกา 
บ้านหนองเทา 
บ้านบุ 
บ้านโคกตาแก้ว 
บ้านเทพอรุณ 
บ้านหนองบัวหลวง 
บ้านปราสาทเทพสถิตย์ 

278 
404 
354 
278 
285 
241 
350 
359 
340 
288 
216 
215 
172 

296 
357 
334 
245 
242 
229 
376 
334 
328 
268 
188 
211 
144 

 

574 
761 
688 
523 
527 
470 
726 
693 
668 
556 
404 
426 
316 

138 
190 
168 
122 
109 
108 
162 
135 
167 
120 
92 

100 
75 

รวมประชำกรทั้ง 13 หมู่บ้ำน 3,780 3,552 7,332 1,686 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน  และมีประชากรที่ออกไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดจ านวน
มาก  เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า  การเลือกงาน 
     3.2 ช่วงอำยุและจ ำนำนประชำกร 
  1. อายุ  0-1๘  ปี  จ านวน  ๑,๘๑๗    คน 
  2. อายุ  ๑๘-๕๙  ปี  จ านวน  ๔,๕๘๒  คน 
  3. อายุ  60  ปี  ขึ้นไป จ านวน  ๙33  คน 

4.  สภำพทำงสังคม 
     4.1  กำรศึกษำ 
  ประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่มีการศึกษาในระดับ  ป.4–ป.6  ส่วนประชากรที่มีการศึกษาใน
ระดับ  ม.3  ขึ้นไป ส่วนใหญ่ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ 
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       โรงเรียนในเขตต าบลช่อผกา  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  2  แห่ง  โรงเรียนขยาย
โอกาสถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  2  แห่ง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์  เขต  1  และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ช่อผกา  จ านวน  2  แห่ง  ดังต่อไปนี้ 

1.  โรงเรียนบ้านส าโรงโคกเพชร  ตั้งอยู่  ม. 2 
  2.  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  ตั้งอยู่  ม. 13 
  3.  โรงเรียนบ้านช่อผกา   ตั้งอยู่  ม. 7 
  4.  โรงเรียนบ้านบุ - หนองเทา  ตั้งอยู่  ม. 8 
  5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่  ม. 5 
  6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ตั้งอยู่  ม. 1 
     4.2  สำธำรณสุข 
  ต าบลช่อผกามีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
บ้านหนองตาเปล่ง  ตั้งอยู่  6 มีเจ้าหน้าที่ประจ า 7  คน และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จ านวน 108  คน 
     4.3  ด้ำนอำชญำกรรม    
  การกระท าทางคดีอาญา หรืออาชญากรรมที่เป็นคดีรุนแรงสะเทือนขวัญ  เช่น  การฆ่าคนตาย  
ปล้นทรัพย์  ข่มขืน  ไม่ค่อยมีเกิดขึ้นในเขตต าบลช่อผกา ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจะเป็นคดีลักทรัพย์  ยาเสพติด  และ
ทะเลาะวิวาท 
     4.4  ยำเสพติด  
  ปัญหายาเสพติดส่วนมากจะพบในวัยรุ่น  และวัยท างานที่มีอายุ  15-30 ปี  ยาเสพติดที่พบมาก
ที่สุดคอืยาบ้า 
     4.5  กำรสังคมสงเครำะห์   
  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา  คนพิการ  และผู้ป่วยโรคเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้
ประสบปัญหาต่างๆ  ในปีงบประมาณ  2562  ด าเนินการดังนี้ 
  - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา   จ านวน  943  คน   
  - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ   จ านวน  406  คน   
    - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จ านวน  19  คน 

 5.  ระบบกำรบริกำรพื้นฐำน 
    5.1  กำรคมนำคมขนส่ง  

- ถนน  สะพาน   
การคมนาคมในเขตต าบลช่อผกา  มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอ  และจังหวัดใกล้เคียง  

ซ่ึงที่ตั้งของต าบลช่อผกา  นับได้ว่าเป็นเส้นทางการคมนาคมสมารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก ดังนี้ 
อบต.ช่อผกา – อ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์       ระยะทาง  22  กิโลเมตร  อบต.ช่อ

ผกา - อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง  34  กิโลเมตร 
อบต.ช่อผกา – จังหวัดบุรีรัมย์             ระยะทาง  73  กิโลเมตร 

  - ทางรถยนต์  ( ถนน อบจ.บุรีรัมย์ )  ผ่าน  1  สาย  คือ  ถนนลาดยาง  สายช านิ - หนองสาม 
ผ่านหมู่ที่  1,2,12,  ต าบลช่อผกา ) 
  - ไม่มีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางน้ า 
     
 

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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      5.2  กำรไฟฟ้ำ 
  ปัจจุบันการด าเนินการจ าหน่ายไฟฟ้า ให้กับประชาชนในเขตต าบลช่อผกาอยู่ในความรับผิดชอบ
และด าเนินงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง  ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนท่ีอยู่ 
อาศัย  ธุรกิจการบริการ และหน่วยงานราชการเป็นต้น ในเขตต าบลช่อผกา  โดยประชาชนต าบลช่อผกามีไฟฟ้าใช้
ทั้ง  13  หมู่บ้าน 
     5.3  กำรประปำ 
       ต าบลช่อผกา ได้มีน้ าประปาบริการประชาชนในเขตต าบล จ านวน 9 แห่ง  ประชาชนมีน้ า
ประชาใช้อย่างทั่วถึง 
     5.4  โทรศัพท์ 
        -  จ านวนโทรศัพท์ส่วนราชการ   จ านวน  2 หมายเลข 
     โดยประชาชนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน 
     5.5  กำรไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์  
  - ในเขตต าบลช่อผกา  ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์  ปัจจุบันต าบลช่อผกา  ได้รับการบริการในเรื่อง
ของการไปรษณีย์โทรเลขสาขาอ าเภอนางรอง 
  - มีระบบหอกระจายข่าวเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ระบบหอกระจายข่าว
หมู่บ้านสามารถประชาสัมพันธ์และให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ท้ัง  13  หมู่บ้าน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
            6.1 กำรเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประมาณ ร้อยละ 90  พืชที่ปลูก  ได้แก่  การ
ท านาข้าว  ท าไร่อ้อย  ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกผัก และอีกร้อยละ  10  ประกอบอาชีพรับจ้างและอ่ืนๆ  

    6.2  กำรประมง 
  ต าบลช่อผกา  ไม่มีการประมงเพ่ือการค้าขายหรืธุรกิจ  มีการท าการประมงเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนเท่านั้น 

    6.3  กำรปศุสัตว์   
       การปศุสัตว์ในเขตต าบลช่อผกา ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน  
บางส่วนเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริม  ได้แก่  โค กระบือ สุกร เป็ด และไก ่
     6.4  กำรบริกำร 
  ก. โรงแรม  จ านวน    -    แห่ง 
  ข. รีสอร์ท  จ านวน    1    แห่ง 
  ค. ธนาคาร  จ านวน    -    แห่ง 
  ง. สถานที่จ าหน่วยอาหาร ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข   -   แห่ง 

การบริการส่วนใหญ่เป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน  เช่น  การเสริมสวย  ร้านตัดผม 
     6.5  กำรท่องเที่ยว 
  ปัจจุบันในเขตต าบลช่อผกา  ไม่มีแหล่งหรือสถานที่ที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวได้ แต่ก าลังด าเนินการที่จะปรับปรุงปราสาทเทพสถิต  ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ชาวบ้านเคารพสักการบูชา  
เหมาะส าหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  (เส้นทางอารยธรรมขอม) 
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     6.6  อุตสำหกรรม 

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตต าบลช่อผกา โดยส่วนใหญ่แล้วยังเป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน
อุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตต าบล ได้แก่  
  - โรงสีข้าว               จ านวน     9   แห่ง 
  - กลุ่มอาชีพชุมชน  จ านวน    13  หมู่บ้าน 
     6.7  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม 
     ก. สถานีบริการน้ ามัน       จ านวน    2  แห่ง 
     ข. ตลาดสด    จ านวน    -   แห่ง 
     ค. ร้านค้าทั่วไป     จ านวน  81  แห่ง 
      2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 

   ก. โรงฆ่าสัตว์     จ านวน    -    แห่ง 
   ข.  สถานธนานุบาล     จ านวน    -   แห่ง 

  3. กลุ่มอาชีพชุมชน   จ านวน    1   กลุ่ม 
     6.8  แรงงำน 
  ในต าบลช่อผกา  ระบบแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม  ซึ่งเป็นประชากรในวัย  
45 - 60 ปี  ส่วนแรงงานที่อายุระหว่าง  15 – 45 ปี  จะออกไปเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรมในต่างพ้ืนที่ 
   
 7. กำรศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม           

    7.1  กำรนับถือศำสนำ 
ประชาชนในเขตต าบลช่อผกา  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยใช้วัดเป็นศูนย์ รวมในการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา งานบุญ  และงานประเพณีต่าง ๆ โดยมีวัด 4  แห่ง และส านักสงฆ์ 4 แห่ง  ดังนี้ 
1.  วัดโคกเพชร   ตั้งอยู่  ม. 1 
2.  วัดบ้านหัวสะพาน  ตั้งอยู่  ม. 11 
3.  วัดโคกกระหาด  ตั้งอยู่  ม. 5 
4.  วัดปราสาทเทพสถิตย์  ตั้งอยู่  ม. 13 
5.  ส านักสงฆ์บ้านโคกส าโรง ตั้งอยู่  ม. 2 
6.  ส านักสงฆ์บ้านบุ  ตั้งอยู่  ม. 9 
7.  ส านักสงฆ์บ้านหนองตาเปล่ง ตั้งอยู่  ม. 6 
8.  ส านักสงฆ์บ้านหนองเสม็ดน้อย ตั้งอยู่  ม. 3 

    7.2  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
  - ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ขบวนกลองยาวกันตรึม  ม.7  ล ากลอน  ม.3 
  - ภาษาถ่ิน  ได้แก่  ภาษาเขมร  ร้อยละ  55  ภาษาลาว รอ้ยละ  44  ภาษาส่วย ร้อยละ  1  

    7.3  สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  - สินค้าพ้ืนเมือง  ได้แก่  ผ้าไหม 
 
 
 

- 
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 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ   
     9.1  น้ ำ  
  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  1  สาย  คือ  ล ามาศ  มีจุดเริ่มมาจากจังหวัดนครราชสีมา  ฤดูน้ าหลาก
มักจะมีน้ าท่วมผลผลิตทางการเกษตร  ฤดูแล้งน้ ามักจะแห้งเร็ว  คุณภาพของน้ าอยู่ในระดับดี 
     9.2  ป่ำไม้       
  ต าบลช่อผกา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าโคกงอย  หนองตะค้อ  หนองย่างหมู  
บางส่วนเป็นเขตป่าไม้ถาวร  ป่าโคกกระเบื้องบ้านฝ้าย และมีป่าชุมชน  3  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  ป่าชุมชนช่อผกาเฉลิมพระเกียรติ  ม.1,2,12  เนื้อท่ี  929  ไร่  3  งาน  76  ตารางวา 
  2.  ป่าชุมชนโคกกระเบื้อง   ม.6  เนื้อท่ี  316  ไร่ 
  3.  ป่าชุมชนบ้านหนองเทา  ม.8  เนื้อที่  750  ไร่  3  งาน 
 10. ด้ำนอ่ืนๆ 

      10.1 ด้ำนอัตรำก ำลัง 
    อัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างทั้งหมด  ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน  2562 
 

ส ำนัก/กอง ประเภท จ ำนวนลูกจ้ำง รวม 

ทั่วไป วิชำกำร อ ำนวยกำร บริหำร รวม ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนักงำน
จ้ำง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการสังคม 

3 
- 
1 
- 
- 

1 
3 
- 
1 
- 

1 
1 
1 
- 
- 

2 
- 
- 
- 
- 

8 
4 
2 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
1 
2 
1 
1 

9 
5 
4 
2 
2 

รวม 4 5 3 2 16  6 22 
 

อัตราก าลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน 2562 
 

ส ำนัก/ส่วน ประเภท จ ำนวนลูกจ้ำง รวม 

ครูผู้ช่วย ครู ค.ศ.1 ครู ค.ศ.2 ครู ค.ศ.3 ลูกจ้ำง
ประจ ำ 

พนักงำน
จ้ำง 

กองการศึกษา 
 

 3 - - - 4 7 

รวม  3 - - - 4 7 
 
       

 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

***************** 
1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1แผนยุทธศำสตร์ชำติ  20  ปี 

วิสัยทศัน์“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”ทั้งนี้วิสัยทัศนด์ังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชนแห่งชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยูร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยูร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคลองกัน ด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

 
  
 
 

                   ควำมม่ันคง             ควำมม่ังคั่ง       ควำมย่ังยืน 
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กำรมีควำมม่ันคงปลอดภัย จากภัย
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ ในทุกระกับ ทั้ง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน 
และปัจเจกบุคคล  และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการเมือง 
ประเทศ มีความมั่นคงใน
ราชอาณาจักรและอธิปไตย มีสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกรที่น าไปสู่การบริหารประเทศ
ที่ต่อเนื่องโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
สังคม มีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชำชน มีความมั่นคงในชีวิต มี
งานและมีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ฐำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

ประเทศไทยมีกำรขยำยตัว
ของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่อง 
ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม
ล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาเท่าเทียมกันมากข้ึน 
เศรษฐกิจมีควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันสูง สามารถสร้าง
รายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคต และเป็นจุดส าคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า 
การลงทุน และการท าธุรกิจ มี
บทบาทส าคัญทั้งระดับภูมิภาค
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมี
พลัง   
ควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำ
ต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่

กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำง
ควำมเจริญ รายได้และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่
สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับ
และเยียวยาของระบบนิเวศ 
 กำรผลิตและกำรบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดกับ
กฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น 
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอ้ืออาทร และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำง
ยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 
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ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำม
ม่ันคง ม่ังคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายไดสูงอยูในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแลว คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ไดแก 

(๑)ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
(๓)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาท ิ
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๔. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคมเพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียว  กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑)  การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครฐัเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

1.2แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี  12(พ.ศ.2560-2564) 
1.กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564) 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท้าให้การก าหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
ระยะยาว“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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2.กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ คสช.  ได้

จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.เป้ำหมำย 
 3.1การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  

 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 ในปี 2564เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

 (3)  ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 (4)  การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

 (1)ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
           (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
-  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
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-  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
ตลาดงาน 

- ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
- เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 

 (1)  การเข้าถึงการศึกษา  
 (2)  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
 (3) จัดบริการด้านสุขภาพ  
 (4)  เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
 (5) มีที่ดินท ากินของตนเอง 

  -  กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

-  การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (1)  สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน 
 (2)  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ 
 (3)  ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้บริการและจัดการทรัพยากร 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
-  ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 -  ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง 

-  วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 

 -  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวก
การค้าการลงทุน 
  -  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถ
สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
-  พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  (One Map) 

  -  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ  โดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

-  เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าพ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

-  ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะสนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

-  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 
-  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
-  สังคมมีความสมานฉันท์ 
-  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร 
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-  อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่  20 ของโลก 
-  อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่  10 ของโลก 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

-  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน   
 -  ปรับปรุงกระบวนการ งบประมาณ สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 

-  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 -  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทางราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่าย
ถนน ขนส่งทางอากาศ  ขนส่งทางน้ า 

 - การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์การอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 -  การพัฒนาด้านพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานการใช้พลังงานทดแทน  ส่งเสริมไทย

เป็นศูนย์กลางพลังงาน 
 -  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ สร้างความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีวิจัย  และนวัตกรรม 

 -  ส่งเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่ม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ  พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 -  พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบ
และการจัดการธุรกิจ 

 -  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน.ทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 -  พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  เอ้ือต่อการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
 -  พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล 
 -  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง 

 ภาคกลาง :  เป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า  ศูนย์กลางการผลิตอาหารและสินค้าเกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 

 ภาคใต้ :เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว  ได้มาตรฐานสากลและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
-  ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และการลงทุน 
-  การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
-  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคภูมิภาค  และนานาประเทศ 
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1.3แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.แนวคิดและหลักกำร 

  1.1  ยึดแนวทางการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  เป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ควบคู่ไปกับ
แนวคิดการพัฒนาแบบองค์กรรวมที่ยึด  คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา  และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
  (๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชมชน 
 (๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่     

๒. ทิศทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นหลักฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
   ๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจ
พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-
กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
   ๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดากด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครอบครัว มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
 (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกป่าชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็มและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู และเลย 
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วยสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคราม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเทีย่วทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
 (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงกำรที่ส ำคัญ (Flagship Project)  
 (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
 (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
 (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
 (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลภาคอีสาน 
 (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
 (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
 (๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง1 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์) ระยะ  

4  ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)  ได้จัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งส่วน
ราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และประชาชน  ทั้ง  4  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การ
รวบรวมและจัดท าข้อมูล  การประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  ตัวชี้วดั  แผนงาน/โครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  1  จึงได้ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต (Strategies  Position)  
คือ 

 
 



-18- 
 

1.เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมขอมเชิงนิเวศ  การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4.  เป็นประตูสู่อิสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม  ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และการค้าชายแดน” 
พันธกิจ ( Misson) 
1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ  กระบือ  และแพะ  และการแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
เป้ำประสงค์  (Goals) 

 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 3. รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
 4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic lssues) 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร  อุตสาหกรรมและการแปรรูป 
 2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  และผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและการแปรรูปอาหาร 
     1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระกับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
2. การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2.3 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
. 
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2.5 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน  และการลงทุนในประเทศ 
3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

 

แผนพัฒนำจังหวัดบุรีรัมย์(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของจังหวัดบุรีรัมย์ ถูกจัดท าขึ้น โดยคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้มอบหมายให้คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี รอบใหม่ 
(พ.ศ. ๒๒๕๖๑-๒๕๖๔) โดยยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาคเป็นหลัก และมุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม) เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัด ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านความมั่นคงและสงบสุข เพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัด
สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

วิสัยทัศจังหวัดบุรีรัมย์ (Vision) 
          “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข ๙ ดี” 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ (Misson) 
           ๑. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
           ๒. ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
           ๓. ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๔. ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
           ๕. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
           ๖. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความม่ันคง ยั่งยืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสิน 

เป้ำประสงค์รวม 
           ๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
           ๒. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย
มาตรฐานสากล 
           ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข 
           ๔. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ๙ ดี 
           ๕. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณของน้ าอย่างสมดุล 
           ๖. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 
           ๗. จัดการขยะและลดมลพิษอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมของประชาชน 
           ๘. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
           ๙. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           ๑๐. ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic lssues) 
           แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านเศรษฐกิจ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ด้ำนเศรษฐกิจ 
            “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” 

เป้าประสงค์  (Goals) 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. รายได้จากการท่องเทียวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ ๑๐) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา (คน) 
4. จ านวนประชาชนที่รับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ ๑๐) 
6. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและด้านการเกษตรได้รับการพัฒนา (แห่ง) 
7. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย (ไร่) 
8. จ านวนกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื้อง (Smart Farmer) ที่เน้นการท าการเกษตร

อินทรีย์และเกษตรปลอดภัย (ราย) 
9. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพ

ในการประกอบการ(กลุ่ม) 
10. จ านวนแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (แปลง) 
11. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
12. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
14. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปเพิ่มข้ึน 
๑๕.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (ร้าน) 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
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8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 

9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี”( Buriram Blue City ) เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์ 
12. ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬาและสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัด

อีสานใต้ 
15. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตและการแปรรูปสิค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือขายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน

สันติสุข ๙ ดี 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อุตสาหกรรมบริการ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าการแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
๒๖.พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพ้ืนฐานความพอเพียง” 

 เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข 
2. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ราย) 
2. เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ (ร้อยละ) 
3. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรือนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างศีลธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
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5. จ านวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(ราย) 

6. จ านวนแรงงานและแรงงานนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิการประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน 
(ราย) 

7. จ านวนแรงงานนอกระบบได้รับการพัฒนาและการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือเป็นรายได้เสริม 
8. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
9. อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าของวัยรุ่นลดลง (อายุ ๑๕-๑๙ ปี) 
10. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
11. จ านวนเครือข่ายเฝ้าระวังสังคมและวัฒนธรรม 
12. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี 

 13. ระดับความส าเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการของภาครัฐและ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี 
3. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทาง

การศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ 
4. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและ

เยาวชนทุกระดับ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
6. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของ

กลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
7. รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคตลอดจนการดูแลผู้ป่วยใน

ครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ 
9. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของชีวิตคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล 

สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ : ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
“ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

เป้าประสงค ์(Goals) 
1. พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดลุ 
2. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างยั่งยืน 
3. จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนแหล่งน้ าจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์ (แห่ง) 
2. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ (พ้ืนที่สวน ป่าสาธารณะ ป่าชุนชมชน และพ้ืนที่ชุ่มน้ า) เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
4. อัตราการเพ่ิมข้ึนของปริมาณขยะลดลง 
5. จ านวนชุมชนที่ส่งเสริมการน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
6. ปริมาณขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ และการก่อให้เกิดโรคจากขยะและมลพิษลดลง 
7. จ านวนพื้นที่เผาในที่โล่งของจังหวัดลดลง 
8. จ านวนพื้นที่ประสบภัยแล้งอุทกภัย และภัยธรรมชาติตางๆได้รับการแก้ไขปัญหาและประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหา 
9. จ านวนพื้นที่ป่า และพ้ืนที่สาธารณที่ถกบุกรุกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคให้เพียงพอควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการน้ าภาคการผลิต (ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม)โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่ายองค์กรต่างๆ 

2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่ายประชาคม 

3. ส่งเสริม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเน้นการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 

4. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของ
พลเมืองคนบุรีรัมย์ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ 

7. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปรายทางโดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

8. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ : ด้ำนรักษำควำมม่ันคงและควำมสงบ 
“บุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี” 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางประชารัฐ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับความส าเร็จในการป้องกันผู้ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
5. ระดับความส าเร็จของการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด

บุรีรัมย์ 
7. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจต าบล 
9. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
10. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
11. ระดับความส าเร็จของการผนึกก าลังประชาชนในพ้ืนที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศ 
12. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
13. ระดับความส าเร็จในการจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อความมั่นคง 
14. ระดับความส าเร็จของการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
15. ระดับความส าเร็จของการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่สอดคล้องกับความม่ันคงของ

ชาติ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพ่ิม

จ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่าง

ยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภาย

หลังจากการบ าบัดฟ้ืนฟู 
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ

และเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด 
8. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมั่นคง

และสงบสุข 
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9. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 

11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 

12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและใน
ชุมชน เพื่อจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่ายของประชาสังคม 

จังหวัดบุรัมย์ก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำจังหวัด (Positioning) ๔ ด้ำน คือ 
1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก” 
2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม 
4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 

 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬาทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่าพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสู่พ้ืนฐานคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุขและมี
สุขภาวะที่ดี 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
 5. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 7. การบริหาราจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 8. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 9. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 10.ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
เมืองน่ำอยู่และคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
 

 
1. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได้ 
2. ประชาชนมีความมั่นคง
และสังคมมีความสงบ
เรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนไดร้ับ
การศึกษาเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และยั่งยืน 
5. พัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน
ในการอนุรักษ์ พ้ืนฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มี
ความยั่งยืน 
7. สร้างสังคมและ
เศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็ง 

 
1. สนับสนุนและส่งเสริม
การพัฒนาสถาบันครอบครัว 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. สร้างค่านิยม  จิตส านึก
และพัฒนาศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
4. ส่งเสริมและบูรณาการ 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม แบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุขเพ่ือให้
ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีพลานามัยที่สมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวก 
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหา
ครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุน
เพ่ือยกระดับรายได้และ
สร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิต
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 

 
1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
แก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความส าเร็จในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
แก่ประชาชน 
3. ร้อยละผู้ด้วยโอกาสได้รับ
สวัสดิการสังคม 
4. ระดับความส าเร็จของ
คุณภาพการศึกษาของ
เยาวชน 
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับ
การส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพและการ
บริการด้านสาธารณสุข 
7. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐาน
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
8. ระดับความส าเร็จของการ
แก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวน
ครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. 
9. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
เมืองน่ำอยู่และคุณภำพ
ชีวิตที่ดี 
 

 
 

11. เสริมสร้างความม่ันคง
ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการป้องกัน ปราบปราม 
ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
13. ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการขยะและการลด
มลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบ
นิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ง
แวดล้อม 
16. ส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
17. เสริมสร้างความม่ันคง
และพัฒนาความสัมพันธ์อัน
ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

11. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมให้เกิดความ
สมานฉันท์และความสามัคคี
ของประชาชนภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จในการ
ป้องกันและปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม 
13. ระดับความส าเร็จของกัน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่ง
ปฏิกูลได้รับการจัดการมี
จ านวนลดลง 
15. ระดับความส าเร็จของ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ 
พ้ืนที่ป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
16. ระดับความส าเร็จของ
การอนุรักษ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
17. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ 
 

 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
อารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ค้าการลงทุนและการค้า
ชายแดน 

 
1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์
เป็นเมืองที่มีความเป็นอัต
ลักษณ์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลกร
เพ่ือการบริการและรองรับ
การท่องเที่ยว 

 
1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้
จากการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
และกีฬำ 
 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬาสู่กีฬา
มาตรฐานโลก 

4. พัฒนาสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและบูรณาการใน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือความสมดุล
ทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและ
เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
8. ส่งเสริมและปราน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ 
เพ่ือการค้า การลงทุนและการ
ท่องเทีย่วแบบเต็มรูปแบบ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุนและการค้าชายแดน 
10. ส่งเสริมเยาวชนและ
ประชาชนให้เป็นเลิศด้านการ
กีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุก
รูปแบบ 

4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ได้รับการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมขึ้น 
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุน
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
7. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
8. ระดับความส าเร็จของการ
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง 
9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 
10. ร้อยละของมูลค่าการค้า
ชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
11. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชน
และประชาชนทุกระดับ 
12. ร้อยละความส าเร็จของ
การพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 
 

 
1. สังคมเกษตรและ
อุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

 
1. พัฒนาและส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ 
และเกษตรปลอดภัย 
 

 
1. ระดับความส าเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท า
เกษตรอินทรีย์ อินทรีย์ชีวภาพ 
และเกษตรปลอดภัย 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำเกษตรกรรม
และอุตสำหกรรม 
 

3. ศูนย์กลางพัฒนา
เศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐาน
ของการผลิตสินค้าด้าน
การเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
4. พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการเกษตร
ให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

2. ส่งเสริมการลงทุนและ
ปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมบริการ 
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนา
อาชีพด้านเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการ
แปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้
เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าว
สู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานให้ได้
มาตรฐานและมีความสะดวก
ในด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนา
มาตรฐานและคุณภาพาการ
ผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหม
แบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการ
รวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาด/การมีตลาดกลาง
รองรับสินค้าเกษตร 

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ 
และเกษตรปลอดภัย 
3. จ านวนกลุ่มอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนและการพัฒนา
ศักยภาพในการประกอบการ 
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การเพ่ิมพูนทักษะอาชีพด้าน
ต่างๆ  
5. ร้อยละของจ านวนสินค้า
เกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความปลอดภัยและมาตรฐาน 
6. ร้อยละของการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี 
7. ร้อยละของสินค้า
เกษตรกรรมได้รับการพัฒนา
และแปรรูปสินค้า 
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการเกษตรที่ได้รับการ
พัฒนาและปรับปรุง 
9. ร้อยละของเกษตรกรที่
ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช
พลังงาน 
10. ร้อยละของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมขึ้น 
11. จ านวนตลาดกลางสินค้า
ชุมชน 
12. ระดับความส าเร็จของ
การส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การตลาด 

 
 



-30- 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
(Strategic Issues) 

เป้ำประสงค์ 
(Goals) 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำขีดสมรรถนะ
องค์กร 
 

 
1. บุคลากรในองค์กรมีขีด
สมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริการ
จากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 

 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบ
และมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนา
ระบบการบริหารงานแบบ
บูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและ
บุคลากรยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการ 
5. ส่งเสริมให้องคก์รต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ 

 
1. ร้อยละของการบริการที่
สามารถลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของานบริการที่ได้
จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการ
ให้บริการ 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่าน
ระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วน
ราชการก าหนด 
5. ร้อยละของความ
ครอบคลุม ถูกต้อง และทันมัย
ของฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได
รับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7. ร้อยละของงานที่บริหาร
จัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
ประพฤติมิชอบ 

 
2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดคมคติซึ่งเป็น
จุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคต   องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กที่มีประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ไม่หนาแน่นและสงบสุข ประกอบอาชีพ
การเกษตรเป็นหลักโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 
 “คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อม
พัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2.2 ยุทธศำสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  ส่งเสริมการลงทุน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาขีดสมรรถนะขององค์กร 
2.3 เป้าประสงค์  
1. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 

2. ชุมชนน่าอยู่  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
๓. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  โดยได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมที่  

ทั่วถึง ด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพ่ิมข้ึน 

4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพ 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
2.4 ตัวช้ีวัด 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุก
ครัวเรือน 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4. จ านวนแหล่งกักเก็บน้ าสาธารณะ 
5. จ านวนวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและจ านวนประชาชน
ที่มาใช้ประโยชน์ 
6.จ านวนผู้รับบริการโทรคมนาคม  เช่น โทรศัพท์สาธารณะ  การ
บริการอินเตอร์เน็ต 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและระดับศึกษาที่สูงขึ้น 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 
4. จ านวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการ 
5. จ านวนผู้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
6.ระดับความส าเร็จในการการพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
8.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ตัวช้ีวัด 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน  
ส่งเสริมการลงทุน 

1. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตร
อินทรีย์ 
2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
3. ระดับความส าเร็จในการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด าเนินชีวิต 
4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ ศก.บต. 
5. ระดับการใช้น้ าเพื่อการเกษตรจากระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร  
6. จ านวนนักท่องเที่ยว  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ าและ   ทรัพยากรป่าไม้ 
2. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักของ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาขีด
สมรรถนะขององค์กร 
 

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลัก
ธรรมาภิบาล  
2.ระดับศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
3.ระดับความส าเร็จของระบบการบริหารและการให้บริการ  
4.ร้อยละของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เพ่ิมข้ึน  
5. ระดับความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
ข้อมูลข่าวสาร  
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2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
 

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 
ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 80% 85% 90% 95% 100% 
2. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้
ครบทุกครัวเรือน 

100% 100% 100% 100% 100% 

3. จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 97% 98% 99% 100% 100% 
4. จ านวนแหล่งกักเก็บน้ าสาธารณะ 60% 65% 70% 75% 80% 
5. จ านวนวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ที่สวยงามและจ านวน
ประชาชนที่มาใช้ประโยชน์ 

50% 55% 60% 65% 70% 

6.จ านวนผู้รับบริการโทรคมนาคม  เช่น โทรศัพท์สาธารณะ  
การบริการอินเตอร์เน็ต 

100% 100% 100% 100% 100% 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต      
1. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 70% 75% 80% 85% 90% 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและระดับศึกษาที่สูงขึ้น 60% 65% 70% 75% 80% 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี 60% 65% 70% 75% 80% 
4. จ านวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการ 80% 85% 90% 95% 95% 
5. จ านวนผู้ออกก าลังกาย  เล่นกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 60% 65% 70% 75% 80% 
6.ระดับความส าเร็จในการการพัฒนาและส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

60% 65% 70% 75% 80% 

7.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

80% 85% 90% 95% 95% 

8.ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

80% 85% 90% 95% 95% 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  ส่งเสริมกำรลงทุน      
1. ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่มีทักษะในการผลิตผลทาง
เกษตรอินทรีย์ 

60% 65% 70% 75% 80% 

2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

60% 65% 70% 75% 80% 

3. ระดับความส าเร็จในการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการด าเนินชีวิต 

60% 65% 70% 75% 80% 

4. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานของ ศก.บต. 60% 65% 70% 75% 80% 
5. ระดับการใช้น้ าเพื่อการเกษตรจากระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตร  

60% 65% 70% 75% 80% 

6. จ านวนนักท่องเที่ยว 60% 65% 70% 75% 80% 
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ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย 

ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

     

1. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรน้ าและ   ทรัพยากรป่าไม้ 

60% 65% 70% 75% 80% 

2. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

60% 65% 70% 75% 80% 

3. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัด
ขยะมูลฝอย 

80% 85% 90% 95% 97% 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กร      
1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้น
หลักธรรมาภิบาล 

100% 100% 100% 100% 100% 

2.ระดับศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา  

80% 85% 90% 95% 95% 

3.ระดับความส าเร็จของระบบการบริหารและการให้บริการ  80% 85% 90% 95% 97% 
4.ร้อยละของรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เพ่ิมข้ึน  5% 10% 15% 20% 20% 
5. ระดับความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบข้อมูลข่าวสาร 

80% 85% 90% 95% 97% 

 
2.6 กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ การท านุบ ารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
 3. สร้างความเข้มแข็งและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
 4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 
 5. การบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ 
- ต้องมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความ  
  ต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ 
- ภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
- ความต้องการของประชาชน 
- ทรัพยากรที่มีอยู่ 

บทบำทขององค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ผู้บริหารท้องถิ่นให้นโยบาย ติดตามและ 
  ประเมินผล 
- เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นร่วม 
  เป็นคณะท างาน ประสามงานระหว่าง  
  ฝ่ายต่างๆ สร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
- ประชาชนในท้องถิ่นและผู้รับบริการ ให้ 
  ข้อมูลและร่วมก าหนดความต้องการ 

สร้ำงควำมเข้ำใจกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
- สร้างความเข้าใจกับส่วนต่างๆ ในองค์กร 
  ปกครองท้องถิ่น 
 - สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษา 
  ส ารวจปัญหาความต้องการที่แท้จริง 

กำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำท้องถิ่นระหว่ำง
พื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขต

จังหวัด 
- ประสานแผนพัฒนาโครงการที่เกิน 
  ศักยภาพกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ  
  ภาคเอกชนและประชาสังคม 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
- ผู้บริหารท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐ 
  และเอกชน 
- ระบบฐานข้อมูล 
- หารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม  

๑. กลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช่อผกา 

๒. กลไกหลักในการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้สังคมเข้มแข็ง 

2.8.1 ด้ำนกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้
ปำนกลำง 

๑. สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็ง ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. วางระบบการพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และรองรับการเปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาส

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๓. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2.8.2 ด้ำนกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
๑. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสังคมและ

ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร 
๓. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอ านวยความเป็นธรรม/จัดระเบียบสังคม 
2.8.3 ด้ำนกำรเติมโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๑. พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัติ 
๒. รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้านพลังทางสังคม 
2.8.4 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำร 
๑. เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารราชการแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืนทางยุทธศาสตร์/

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒. พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการก าหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ 
๔. พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

3.  กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง(Strength) 
       ระบบกำรบริหำร 

1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2. มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

อัตรำก ำลังพนักงำนส่วนต ำบล  ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำว 
1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี 
2. มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
3. มีแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอ านาจหน้าที่ 
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ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
1. มีกลุ่มอาชีพและกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 

  2. มีบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความรู้ความสามารถน า
แนวคิดมาพัฒนาพื้นที่ได้มาก 

3. มีเส้นทางติดต่อกับอ าเภอนางรองและอ าเภอล าปลายมาศ  
4. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก 
5. เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร 
6. มีล าน้ า (ล ามาศ) ไหลผ่านทั้งต าบล 
7. มีแหล่งน้ าและพ้ืนที่ป่า 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 กำรเงิน / งบประมำณ 

1. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได้ท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. ขาดระบบก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
1. ประชาชนแตกแยกขาดความสามัคคี 
2. ประชาชนไม่มีความขยันในการประกอบอาชีพ 

 3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกำส  (Opportunity) 
 1. การแก้ปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

 2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

  4. นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ต าบล 

 5. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 6. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้น 
 7. การพัฒนาระบบโลจิสติก 

ปัญหำอุปสรรคหรือข้อจ ำกัด (Threat) 
 1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 2. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร /เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 

 3. ผลการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน /หน้าที่ เพ่ิมข้ึนแต่มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร 
 4. โครงสร้างระบบบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ 
 5. ค่าครองชีพสูง 
 6. ภาวะวิกฤตการณ์น้ ามันแพง 
 7. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน 
 8. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน 
 9. กระแสโลกาภิวัตน์ 



ส่วนที่ 3  
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 

****************  
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 
ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง กองช่าง ส านักงานปลัด 
2 พัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านักงานปลัด 
สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองการศึกษา 
สังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ

สังคม 
ส านักงานปลัด 

สร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

ส านักงานปลัด กองสวัสดิการ
สังคม 

การศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักงานปลัด 

บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน 

ส านักงานปลัด กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองสวัสดิการ
สังคม 

3 การพัฒนาด้านการ
วางแผนส่งเสริม 
การลงทุน 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองช่าง 
สร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

ส านักงานปลัด กองสวัสดิการ
สังคม 

4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองช่าง 
บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

5 การพัฒนาด้านพัฒนาขีด
สมรรถนะขององค์กร 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด กองช่าง 
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2.  ขัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

             
บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ 

 

แผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.  256๑  -  2565) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบรุีรัมย์ 

ยุทธศำสตร ์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ 

๑) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน                         
      ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 24 13,024,200 32 15,837,100 26 10,189,000 44 19,452,000 21 9,342,000 147 67,844,300 

รวม 24 13,024,200 32 15,837,100 26 10,189,000 44 19,452,000 21 9,342,000 147 67,844,300 
๒) ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ
ชีวิต                         
    2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ๒๒ 740,000 ๒๒ 740,000 ๒๒ 740,000 ๒๓ 940,000 22 740,000 ๑๑๑ 3,900,000 
    2.2 แผนงานการศึกษา ๑๓ 5,820,000 ๑๑ 5,520,000 ๑๑ 5,520,000 ๑๑ 5,520,000 11 5,520,000 ๕๗ 27,900,000 
    2..3 แผนงานสาธารณสุข ๑๘ 1,165,000 ๑๘ 1,020,000 ๑๘ 1,020,000 ๒๑ 2,920,000 18 1,020,000 ๙๓ 7,145,000 
    2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๑๑ 10,495,000 ๑๒ 10,515,000 ๑๒ 10,515,000 ๑๒ 10,515,000 12 10,515,000 ๕๙ 52,555,000 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๗ 330,000 ๗ 330,000 ๗ 330,000 ๗ 330,000 7 330,000 ๓๕ 1,650,000 

    2.6 แผนงานรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน ๑๓ 710,000 ๑๑ 460,000 ๑๑ 460,000 ๑๑ 460,000 11 460,000 ๕๗ 2,550,000 

รวม ๘๔ 
 

19,260,000  ๘๑ 
 

18,585,000  ๘๑ 
 

18,585,000        85  
 

20,685,000  ๘๑ 
 

18,585,000  ๔๑๒ 
  

95,700,000  
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แบบ ผ. ๐1 



ยุทธศำสตร ์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ 

3) ด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทนุ                         
     3.1  แผนงานการเกษตร ๗ 465,000 ๗ 465,000 ๗ 465,000 ๗ 465,000 7 465,000 ๓๕ 2,325,000 
     3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๔ 1,420,000 ๔ 1,420,000 ๓ 1,365,000 ๓ 1,380,000 2 1,340,000 ๑๖ 6,925,000 

รวม ๑๑ 
   

1,885,000  ๑๑ 
   

1,885,000  ๑๐ 
   

1,830,000  ๑๐ 
   

1,845,000  ๙ 
   

1,805,000  ๕๑     9,250,000  

4) ด้ำนทรพัยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม                         
     4.1 แผนงานการเกษตร ๗ 4,620,000 ๔ 270,000 ๔ 270,000 ๔ 270,000 4 270,000 ๒๓ 5,700,000 
     4.2 แผนงานเคหะและชุมชน ๒ 90,000 ๑ 70,000 ๑ 70,000 ๑ 70,000 2 1,570,000 ๗ 1,870,000 

รวม ๙ 
   

4,710,000  ๕ 
      

340,000  ๕ 
      

340,000  ๕ 
      

340,000  ๖ 
   

1,840,000  ๓๐     7,570,000  
5) ด้ำนพฒันำขีดสมรรถนะขององค์กร                         
     5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป ๘ 542,000 ๗ 492,000 ๘ 502,000 ๘ 502,000 8 502,000 ๓๙ 2,540,000 

รวม ๘ ๕๔๒๐๐๐ ๗ ๔๙๒๐๐๐ ๘ ๕๐๒๐๐๐ ๘ ๕๐๒๐๐๐ ๘ ๕๐๒๐๐๐ ๓๙ ๒๕๔๐๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น     136  
 

39,421,200      136  
 

37,139,100      130  
 

31,446,000      152  
 

42,824,000      125  
 

32,074,000      679  

 
182,904,300  

             
              

 
 

             บญัชีสรปุโครงกำรพัฒนำ 
แผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ.  256๑  -  2565) 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่ 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 

โครงกำรที่เกนิศักยภำพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบรุีรัมย์ 

ยุทธศำสตร ์
ป ี 2561 ป ี 2562 ป ี 2563 ป ี 2564 ป ี 2565 รวม  5  ป ี

จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ จ ำนวน งบ 
โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ โครงกำร ประมำณ 

๑) ด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน                         
      ๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 1 440,000 4 28,720,000 5 30,610,000 10 35,737,000 4 11,800,000 24 107,307,000 

รวม         1  
      

440,000          4  
 

28,720,000          5  
 

30,610,000        10  
 

35,737,000          4  
 

11,800,000        24  

 
107,307,000  

๒) ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ
ชีวิต                         
    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ๐ 0 ๐ 0 ๑ 300,000 ๑ 300,000 1 30,000 ๓ 630,000 

รวม ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๓๐๐๐๐๐ ๑ ๓๐๐๐๐๐ ๑ ๓๐๐๐๐ ๓ ๖๓๐๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น         1  
      

440,000          4  
 

28,720,000          6  
 

30,910,000        11  
 

36,037,000          5  
 

11,830,000        27  

 
107,937,000  

             
             

     แบบ ผ.๐2 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

   1.1 แผนงำน เคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 138 ม. หนา 0.15 ม. 
วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด จุดละ 5 ท่อน เร่ิมจาก
บ้านนายสธุี  แสงไข ถึงบ้านนายเหลือง เอื้อนไธสง 

286,000 - - - - ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

2 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 ม. หนา 
0.15 เมตร วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.30 ม. 
จ านวน 6 ท่อน  จ านวน 1 จุด จากถนนลาดยาง ถึง บา้น
นายสมบูรณ์  ตลับทอง 

- 335,000 - - - ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

3 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 
เร่ิมจากบ้านนายเกยีน  ยืนต้น ถึงบา้นนายทองสุข สืบเพ็ง 

- - - 465,000 - ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

4 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 310 ม. หนา 0.15 ม. 
เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึงที่สวนนางสงบ สิงห์ทอง 

- - - 622,000 - ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

5 ปรับปรุงถนน คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 ม. หนา 0.15 
เมตร จากที่สวนนางเฉล้ม โมกส ีถึงบ้านนายกลา้ สุขกล่ า 

- - - - 523,000 ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

6 ปรับปรุงถนน คสล.  
ภายใน  ม.  1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 ม. หนา 0.15 
เมตร เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายทองสุข สืบเพ็ง 

- - - - 465,000 ร้อยละ 
 5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 



7 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด เร่ิมจากบ้านนายปล้อง  สุข
วิจิตร  ถึงบา้นนายบุญเลี้ยง  ชมชื่น 

1,250,000 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

ร้อยละ  
5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

8 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม.ยาว 113 ม.หนา 0.15 ม.ทาง
ไหล่ลงหินคลุกข้างละ0.50 เมตร เร่ิมจากบ้านนายลิ้ม 
สุภาษิต ถึงนายสนม จันทร์นพคุณ 

234,000 - - - - ร้อยละ  
5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม 

 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

9 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม´
วางท่อระบายน้ า  ขนาด ø 0.30 ม. จ านวน 2 จุด รวม 10 
ท่อน เร่ิมจากศาลาประชาคมหมูบ่้าน ถงึ บ้านนายเพชร  
สุภาษิต 

- 303,000 - - - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม   
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

10 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด จากบา้นนางยน งามนวล
ถึงบ้านนายลิ้ม  สุภาษิต  

- 710,000 - - - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม    
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

11 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ช่วงที่ 1  - ถนนคสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 115 ม. หนา 
0.15 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด จากบา้นนาง
พัน พินิจพันธุ์ ถึงบ้านนายสมบูรณ์ มงคลกูล 
ช่วงที่ 2   - ถนนคสล. กวา้ง 3.00 ม.ยาว 124 ม. หนา 
0.15 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด จากบา้นนาง
เต่า ชมโคกกรวด ถึงสระสาธารณะ 

- - 434,000 - - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

12 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 255 ม. หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด จากถนนลาดยาง ถึง บา้น
นายหนูพูน ก าหัวเรือ  

- - 582,000 - - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม    
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

13 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. เร่ิม
จากบา้นนางยน งามนวล ถึงบ้านนายนคิม พาลิเพ็ง 

- - - 470,000 - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม    
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 524 ม.หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม.3 จุด เร่ิมจากป้อมยาม ถึงบ้าน
นางประคอง ปะริโต 

1,074,000 - - - - ร้อยละ  
5 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม    
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 
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15 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 150  ม.หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 2 จุด เร่ิมจากบ้านนายบุญเริง  
เทพสุนทร  ถึงบ้านนายเหลี่ยม บันรัมย์ 

- 
 
 

300,000 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ  
5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

16 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 815 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ
ระบายน้ าขนาด ø 0.40 ม. จ านวน 5 จุด เร่ิมจากบา้นนาย
วินัย อ้อมนอก   ถึง บา้นนายสมศักดิ์ พนูไธสง 

- 2,586,000 
 

- - - ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

17 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ขนาดกวา้ง 6.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อ
ระบายน้ าขนาด ø 0.40 ม. จ านวน 4 จุด เร่ิมจากประปา 
ม. 3 ถึง ถนน คสล. ม.5 

- 408,000 
 

- - - ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

18 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  3 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ขนาดกวา้ง 4.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม เร่ิมจาก
บ้านนายเหลอื เทพสุนทร ถึง บ้านนางสาวพรมวัน 

- - 
 

- 260,000 - ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

19 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด เร่ิมจากบ้านนายประเทือง  
ทะรารัมย์ – สวนนางจันทร์  จันทร์เกตุ       

- 
 

390,000 - 
 

- - ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

20 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  4 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 158 ม. หนา 0.15 ม.
วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากที่สวนนายบุญ 
จันทร์เกตุ ถึง ถนน คสล.ม.11 

- 
 

- 384,000 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

21 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายใน ม. 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 170 ม.หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากถนนลาดยาง  ถึง  
หนองน้ าบ้านโคกกระหาด 

520,000 
 
 

- - 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 
5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากสี่แยกหนองน้ า ถึง
บ้านนายบุญมี เพชรผ่องศรี 

- 
 
 

376,000 
 

- 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

23 ปรับปรุงถนน คสล.  
ภายใน  ม.  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด เร่ิมจากบ้านนายสมกิจ 
มาตา ถึง บา้นนายธนวัฒน์ ตอนโพธิ์ศร ี

- 
 
 

562,000 
 

- 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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24 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  5 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 264 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากบ้านนายเล็ง  วงษา
เศก ถึง บ้านนางประคอง ปะริโต 

- 
 
 

- 
 

719,000 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

 ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

25 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากบ้านนายนาค ปุลา
ถาเน ถึง สามแยกที่นานายอุทัย แก้ววันทา 

500,000 
 
 

- - 
 
 

-  ร้อยละ 5  ประชาชนมีการ
คมนาคม  
 ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

26 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม. 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ช่วงที่ 1 ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 237 ม. 
หนา 0.15 ม. เร่ิมจากศาลากลางหมูบ่้าน ถึงบ้านนางทอง
มา  ไธสง 
- ช่วงที่ 2 ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว 237  ม. 
หนา 0.15 ม. เร่ิมจากศาลากลางหมูบ่้าน ถึง บ้านนายพล 
โชคกลาง 

- 
 
 

- 725,000 
 
 

-  ร้อยละ 5  ประชาชนมีการ
คมนาคม  

ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม. 6 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนน คสล. ขนาดกวา้ง 5.00 ม. ยาว 630 ม. หนา 
0.15 ม. เร่ิมจากส านักสงฆ์ ถึง บา้นนายแสวง ปะริโต 

- 
 
 

- - 
 
 

- 1,670,000 ร้อยละ 5  ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 480 ม.หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 4 จุด เร่ิมจากบ้านนางนกเอีย้ง 
โสมวงศ์ ถึงบ้านนายควร มาตา  

1,224,000 - - 
 
 

- - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

29 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 182 ม.หนา 0.15 ม. เร่ิม
จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนางทองมาก กฏมัจฉา 

370,000 - - 
 
 

- - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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30 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม.หนา 0.15 ม เร่ิม
จากบา้นนางทองมาก กฎมัจฉา ถึง บา้นนางสวัสดิ์  ปาน
ภักด ี

- 
 
 

435,000 - 
 
 

- - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

31 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 330 ม.หนา 0.15 ม วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 1 จุด เร่ิมจากโรงเรียนบ้านช่อ
ผกา ถึง ที่สวนนายส าราญ ไพรเพียร 

- 
 
 

851,000 - 
 

- 
 

 

- 
 

 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

32 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม.  7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 170 ม. หนา 0.15 ม วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 2 จุด เร่ิมจากที่สวนนายส าราญ 
ไพรเพียร  ถึง บา้นนายริม  เกิดช่อ 

- 
 
 

- 488,000 
 

- 
 

 

- 
 

 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

33 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม. 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 380 ม.หนา 0.15 ม. วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 3 จุด เร่ิมจากบ้านนายทวน เสือ
รุกขะ ถึงบ้านนายจตุกล จันทร์วิเชียร 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

775,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายใน  ม. 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 305 ม. หนา 0.15 ม. 
วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด เร่ิมจากบา้นนางแป้น 
ปานภักด ีถึงบ้านนางสมบัติ บาเออร์ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

798,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน  
ม. 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม. วางท่อระบาย
น้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด เริ่มจากบ้านนางสมบัติ บาเออร์ ถึงฟาร์มโพธิ์
เทพา 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

846,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

36 ก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน  
ม. 7 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 260 ม. หนา    0.15 ม. วางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด  เริ่มจากบ้านนางอาน  กฎมัจฉา  ถึง  
ประปาหมู่บ้าน 

- - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

669,000 
 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า  
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายช า ศรีเนาวรัตน์ 

510,000 - - - - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

     แบบ ผ.๐2 
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38 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม. เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงสี่แยกต้นมะม่วง 

- 3,100,000 - - - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า  
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนางแดง  สึสุข ถึงที่สวนนายสุธน วงษา
เศก 

- 396,000 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

40 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 224 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า  
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายต่วน วงษาเศก ถึงบ้านนายคง ศิริ
รัมย์ 

- - 
 
 

518,000 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

41 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 346 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า  
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายประชา เหล่ารัมย์ ถึงบ้านนาง
ประคอง  ศรีเนาวรัตน์ 

- - 
 
 

- 
 

754,000 
 

 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

42 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มจากบ้าน
นางส ารวย ประเสริฐศรี ถึงนานายสน ศรีเนาวรัตน์ 

- - - 600,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 7 จุด  เร่ิมจากศาลากลางหมู่บ้าน 
ถึงบ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์  

1,632,000 
 

- - 
 

- - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

44 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 3 จุด เร่ิมจากบ้านนายเสนอ ชื่น
ในจิตร ถึงที่นานายนยิกรณ์ ศรีโสภณ 

- 640,000 - 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

45 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 53 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 1 จุด เร่ิมจากบ้านนางเหรียญ ไตร
พงษ์ ถึงบ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ 

- 116,000 - 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

     แบบ ผ.๐2 



 

46 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด  เร่ิมจากบ้านนาย อิสระ ซิ
งจิ้งหรีด ถึงป้อมยาม 

- - 640,000 - 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

47 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 710 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 4 จุด  เร่ิมจากถนนลาดยาง ถึงส่ี
แยกไปหนองม่วง 

- - - 2,000,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

48 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 4.00 ม. ยาว 156 ม. หนา 0.15 ม.วาง
ท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เร่ิมจากบ้านนายดอน ศรี
เนาวรัตน์ ถึงบ้านนายน้อย บุญซ า 

- - - - 
 

358,000 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

59 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กวา้ง 5.00 ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม. เร่ิม
จากปอ้มยาม ถึงคลองส่งน้ า 

- - - - 
 

346,000 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายสุบัน กฎมัจฉา ถึงบ้านนายย้อย ศรี
เนาวรัตน์ 

610,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

51 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม .ยาว 103 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนางส ารวย ศรีโสภณ ถึง บ้านนายเกย ศรี
โสภณ 

215,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

52 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม.หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30 ม. 1 จุด เริ่มจากบ้านนายจาน โกรัมย์ ถึงบ้านนายสุข ทองท า
กิจ 

- - 
 

612,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

53 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 258 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบาย
น้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด เริ่มจากศาลากลางหมู่บ้าน ถึงบ่อน้ าต้ืน 

- - 
 

564,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 ก่อสร้างถนน คสล.  เชื่อม
ระหว่าง  
ม. 11 ถึง ม. ๔ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนคสล. กว้าง 6.00 ม. ยาว 340 ม. หนา  
0.15 ม. วางท่อระบายน้ า ขนาด Ø 0.30 ม. จ านวน 3 จุด  

1,010,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

59 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 253 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากที่นานายวิรัตน์ จันทร์นพคุณ ถึง บ้านนายนุ่ม 
ชะบังรัมย์  

516,000 - - - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

60 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  12 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบายน้ า 
Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายประสงค์ หลอดทอง ถึง บ้านนาย
ทองสุข  สืบเพ็ง 

- 
 
 

810,000 
 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

61 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 2.00 ม. ยาว 160 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มจากที่สวย
นางแปง ยุดรัมย์ ถึงถนนลาดยาง 

163,200 - - - - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

54 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบาย
น้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด เริ่มจากบ้านนางส ารวย ศรีโสภณ  ถึง สี่แยกไป
บ้านหนองเทา 

- - 
 

- 
 

1,550,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

55 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  10 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มจากศาลา
กลางหมู่บ้าน ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญ  ผาพรม 

- - 
 

- 
 

- 
 

433,000 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

56 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสลฺ กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม.วางท่อระบาย
น้ าØ 0.30 ม. 3 จุด เริ่มจากสวนนางถวิล เทพสุนทร ถึงสามแยกบ้าน
หัวสะพาน 

612,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

57 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายใน  ม.  11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนคสลฺ กว้าง 5.00 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มจากบ้าน
นางส าเรียง พรมวัน ถึงบ้านนางปิยนุช พวงเพชร 

- - 
 

- 
 

790,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 

     แบบ ผ.๐2 



62 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน  
ม.  13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. เริ่มจากบ้าน
นางอ าพร ลุมวงศ์ ถึง บ้านนางอุบล อ้อมนอก 
 

- - - 424,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

63 ซ่อมแซมถนน คสล.  
ภายใน ม. 4   
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ปรับปรุงผิว คสล. ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม.  
ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม. เริ่มจากบ้านนางสุพน 
นิ่มหัตถา ถึง ศาลากลางหมู่บ้าน 

300,000 - 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 10 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

64 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม
ระหว่าง ม.8 ถึง ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

-ถนนคสล. ขว้าง 5.00 ม. ยาว 225 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลงหิน
คลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

561,000 
 

- 
 

- - - ร้อยละ 10 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 

-51- 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม. ยาว 600 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 2 จุด บริเวณถนนข้าง
หนองไข่น้ า 

- 
 

200,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

66 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 230 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. จ านวน 3 จุด เริ่มจาก
บ้านนายธนยศ  สุภาษิต ถึง ที่สวนนางสงบ สิงห์ทอง 

- 
 

117,300 
 

- - 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

67 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ช่วงท่ี 1  จากนานางทองมาก สุภาษิต ถึง  ถนนลาดยางสายช านิ – 
หนองสาม      
- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 600 ม. ปริมาตรดินเสริมไม่
น้อยกว่า 450.00 ลูกบาศก์เมตร วางท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 ม. 
จ านวน  
4 จุด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  
ช่วงท่ี 2  จากลาดยาง สายช านิ – หนองสาม ถึงนา นางส าลี  อุปภักดี 
- ถมดินขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 1,470 ม. วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 ม. จ านวน  9 จุด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.  

- 677,000 - - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

68 ปรับปรุงถนนดินถนนสู่พื้นที่
การเกษตร ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 890 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 
ม. พร้อมเกรดตกแต่ง เริ่มจากบ้านนายสุรศักด์ิ บัวแก้ว ถึงโคกร้าง 

- 
 

- 
 

223,000 - 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 
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69 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 415 ม. สูงเฉลี่ย 1.00 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 3 จุด เริ่มจากที่นานายวิ
รัตน์ จันทร์นพคุณ  ถึงที่นานางณัฐชา  นุวงศ์ 

- 205,000 - - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว  800 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 3 จุด  เริ่มจากที่นานาย
น้อย ละเอียด ถึงที่นานายสอน สุขทวี 

- 250,000 - - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

71 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,500 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 6 จุด  เริ่มจากที่นานายวิ
รัตน์ จันทร์นพคุณ ถึงที่นานายอินทร์  กระจ่างจิตร 

- 
 

- 
 

500,000 - - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

72 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,700 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 5 จุด  เริ่มจากที่สวนนาย
สมชาย อินส าราญ ถึงถนนลาดยาง 

- 
 

- 
 

- 570,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

73 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,200 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10  ม. เริ่มจากบ้านนายเพชร สุภาษิต ถึงที่นานางทองแดง ดงแดง 

- 
 

- 
 

- 264,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

74 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,200 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม 6 จุด  เริ่มจากที่นานางนัฐ
ชา นุวงศ์ ถึงที่นานายอินทร์ กระจ่างจิตร 

- 
 

- 
 

- - 708,000 ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

75 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 1,200 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10  ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม 4 จุด  เริ่มจากที่นานาย
วอน คงพลปาน ถึงที่นานายบุญไหล สวมรัมย์ 

- 
 

- 
 

- - 400,000 ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

76 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ - ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 210 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย - - - - 60,000 ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง 

     แบบ ผ.๐2 
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คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 2 

คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 2 จุด  เริ่มจากที่สวนนายบุญมา 
ยุดรัมย์ ถึงถนนลาดยาง 

  ที่สะดวก รวดเร็ว  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม. 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 220 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย  
0.10 ม.  เริ่มจากท่อระบายน้ า ถึง ฝายแก้มลิง 

- 
 
 

- 
 
 

- 380,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

78 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม. เริ่มจากบ้านนายบุญส่ง มลไธสง ถึงบ้านนางสาวสมพร เป้ากระ
โทก 

- 
 

- 
 

- 
 

70,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

79 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลกุถนนภายในหมู่บ้าน ม.
4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 700 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 4 จุด เริ่มจากที่สวนนาย
สมศักด์ิ พูนไธสง ถึงสามแยกถนนโคกกระหาด  

- 
 
 

- 
 
 

- 
 

150,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

80 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 500 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม.3 จุด  เริ่มจากที่สวนนายทด 
ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่นานายสูตร ตอนโพธิ์ศรี 

- 175,000 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

81 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว  500 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม.3 จุด  เริ่มจากที่นานายเล็ง 
วงษาเศก ถึงที่นานายสูตร ตอนโพธิ์ศรี 

- 150,000 
 

- 
 
 

- 
 

 

- 
 

 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

82 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.60 ม.3 จุด  เริ่มจากศาลาประชาคมบ้าน
โคกกระหาด ถึงสามแยก ม. 11 

- 
 

- 
 

- 
 
 

264,000 
 

 

- 
 
 

 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

83 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 800 ม. สูงเฉลี่ย  
0.30 ม.ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 

- - 
 

- 
 

272,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 4 จุด  เริ่มจากบ้าน
นายแสวง  ปะริโต  ถึง ที่นานายสมพงษ์  นิลนัน 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

600,000 
 

 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

85 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนรอบหมู่บ้านม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดิน  กว้าง 6.00 ม.ยาว 1,300 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด เริ่มจากส านักสงฆ์ 
ถึง บ้านนายเสวง ปะริโต 

- 
 

163,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

86 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.80 ม. 7 จุด  เริ่มจากบ้านนายควร มาตา 
ถึง วัดป่าบ้านบุ 

- 
 

- 
 

- 
 

150,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

87 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร 
ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 970  ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.เริ่มจากที่นานายเสน่ห์  กฎมัจฉา  ถึงที่นานายควร  มาตา 

- 
 

- 
 

- 
 

120,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

88 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 400 ม. สูงเฉลี่ย  0.30 ม. วางท่อระบาย
น้ า Ø 0.30 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนางเข็มทราย  เกิดช่อ ถึง วัดป่าบ้าน
บุ 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

200,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

89 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 6.00 ม.ยาว 350 ม. สูงเฉลี่ย  0.30 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 3 จุด  เริ่มจากบ้านนาย
ลอย มาตา ถึง บ้านนายส าราญ ไพรเพียร 

- - 
 
 

140,000 
 
 

- - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

90 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.
7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 300 ม. สูงเฉลี่ย  0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 3 จุด  เริ่มจากบ้านนาย
จตุพล จันทร์วิเชียร ถึง ที่นานางจันทร์ ผาพรหม 

- - 
 
 

160,000 
 
 

- - ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

ม.5 จุด  เริ่มจากที่นานายสมหวัง ศรีเนาวรัตน์ ถึงที่นานางล าไย ตอนโพธิ์ศรี     

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 6.00 ม. ยาว 560 ม.  
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 2 จุด  เริ่ม
จากบ้านนางทองมาก ละมุน ถึง บ้านนายแจ่ม เฉียบแหลม 

- - 
 

- 
 

100,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

92 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 3 จุด เริ่มจากประปา
หมู่บ้าน ถึง ทุ่งใหญ่ 

- - 
 

420,000 - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

93 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ปรับเกรดถนนดินกว้าง 6.00 ม.ยาว  3,500 ม.สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากลานมันสง่าพืชผล ถึงป่าโคก
กระเบื้อง 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

500,000 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

94 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 250 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนาง
แดง สีสุข ถึง ถนนลาดยาง 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

50,000 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

95 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 6.00 ม .ยาว 200 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม.ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ  
0.40 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายทองอุ่น วงษาเศก ถึงบ้านนางเภา คารัมย์ 

- - 
 

- 100,000 - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

     แบบ ผ.๐2 



96 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม .ยาว 2,000 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.40 ม. 4 จุด เริ่มจากลานมันสง่า
พืชผล ถึงทุ่งใหญ่ 

- - 
 

- - 850,000 ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.
8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ปรับเกรดถนนดินกว้าง 5.00 ม .ยาว 300 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ  
0.40 ม. 2 จุด เริ่มจากที่นานายสนอง สุภาษิต ถึงสระสี่เหลี่ยม 

- - 
 

- - 130,000 ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,300 ม.สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากบล็อกคอรเวิร์ส  ถึงที่นาครูโต๊ะ 

- - 
 

340,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

99 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม. 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,500 ม.สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากบ้านนายประยงค์ ศรีเนาวรัตน์ ถึง ที่นานาย
ถวิลย์ ศรีเนาวรัตน์ 

- - 
 

420,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

100 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม.
9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ปรับเกรดถนนดินกว้าง 3.00 ม .ยาว 535 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ  
0.40 ม. 2 จุด เริ่มจากบ้านนายถวิล ศรีเนาวรัตน์ ถึงคลองส่งน้ า 

- - 
 

- 95,000 - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

101 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500 ม.สูงเฉลี่ย 0.30 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากมูลนิธิ  ถึงบ้านนางส ารวย  ศรีโสภณ 

- 378,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

102 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม .ยาว 1,400 ม .สูงเฉลี่ย 0.40 ม. วางท่อระบาย
น้ าØ 0.40 ม. 2 จุด ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากบ้านนาง
ส ารวย  ศรีโสภณ ถึงป่าโคกกระเบื้อง 

- - 
 

- 
 

476,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

     แบบ ผ.๐2 



103 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 1,500 ม.สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.60 ม. 3 จุด เริ่มจากที่นานายพูน  
วิหกเหิน ถึง ป่าโคกกระเบื้อง 

- 510,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

104 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 2,580 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม. วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม.3 จุด  เริ่มจากที่นานายอุดม ปี
แหล่ ถึงที่นานายสอน คอนค า 

- - 
 

600,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 3.00 ม.ยาว 185 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. เริ่มจากบ้านนายเสนาะ สุภาษิต ถึง เหมืองลอย 

- 
 
 

53,800 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

106 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม. 
12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 965 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม. เริ่มจากที่นานายวิรัตน์ จันทร์นพคุณ ถึงที่นานายสมศักด์ิ สุข
รินทร์ 

- - 
 

220,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

107 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนภายในหมู่บ้าน ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

-ถมดินกว้าง 4.00 ม.  ยาว 220 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม. วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม.1 จุด  เริ่มจากบ้านนางนัฐ
กานต์ จันทร์นพคุณ ถึงถนน คสล. 

- 
 
 

- 
 
 

130,000 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

108 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. สูงเฉลี่ย 0.30 ม. 
- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,780 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ าØ 0.30 ม. 4 จุด  เริ่มจากบ้านนายบุญเหลือ 
ตลับทอง ถึง ป่าโคกกระเบื้อง 

- - 
 

540,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

109 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
12 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม. เริ่มจากบล็อกคอนเวิร์ส ถึงที่นานายวิรัตน์ จันทร์นพคุณ 

- - 
 

- 
 

132,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

110 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลกุถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 540 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม.2 จุด  เริ่มจากที่นานาย
จ านงค์ ทองดี  ถึงถนนเชื่อมล ามาศ ม. 4 

147,000 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

111 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 4.00 ม.ยาว 400 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม.3 จุด  เริ่มจากที่นานายหน า สารี
โท ถึงที่นานายสนั่น คิดเข่ม 

- 50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ปรับเกรดถนนดินกว้าง 3.00 ม.ยาว 2,155 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.30 ม. 1 จุด  เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่
นานายนวล  ยิ่งนาม 

- - 
 

370,000 
 

- 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

113 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
13 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับ
การคมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 ม.วางท่อระบายน้ า Ø 0.40 ม. 2 จุด  เริ่มจากบ้านนาย
หน า สารีโท ถึงที่นานายเรือง พรมนอก 

- - 
 

- 
 

340,000 
 

- 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

114 ก่อสร้างท่อส่งน้ า ภายใน ม.6 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

- ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 
790 ม. เริ่มจาก รพ.สต. ถึงสระน้ าหนองตาเปล่ง 

- - 260,000 - - ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  ม. 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

- ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 385 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงที่นานายเสรี 
ทองดี  
 

- - - 780,000 - ร้อยละ 5 หมู่บ้านไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 
 

116 ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  ม. 1 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 404 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางสงบ สิงห์ทอง ถึงบ้านนางเข็มทอง 
อุปภัคดี 

- - - - 820,000 ร้อยละ 5 หมูบ่้านไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 
 

117 ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  ม. 8 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

- ร่องระบายน้ า กว้าง 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 
0.10 ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามถนนภายในหมู่บ้าน 

- - - 2,040,000 - ร้อยละ 5 หมู่บ้านไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 
 

118 ก่อสร้างระบบร่องระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  ม. 11 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.50 ม. หนา 0.10 ม. พร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายค าพู มลไธสง ถึงที่นานายเวิน 
พรมนอก 

- - - - 510,000 ร้อยละ 5 หมู่บ้านไม่มีน้ าท่วมขัง กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

119 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 
 

120 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

- ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าประปา
สะอาดใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างคลองส่งน้ าดาด
คอนกรีต ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขนาดกว้าง 1 ม. ลึก 1 ม. ยาว 350 ม. - - - 200,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ม.7 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. บริเวณที่นานางอ่อน  ศรี
เนาวรัตน์ 

- - - - 300,000 ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างคันดินกั้นน้ า  
ม.9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 11.00 ม. วางท่อระบายน้ า Ø 1.00 ม. 
3 จุด  บริเวณที่นานายฉลวย  เพลงกระโทก 

- - - - 100,000 ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

124 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ม.9 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 10.00 ม. บริเวณที่นานายสวง  หงส์ษา - - - 300,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. 
ม.9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 2.10 ม. สูง 2.10 ม. ยาว 8.00 ม. (จ านวน 1 ช่อง) 
บริเวณที่นานางจันทร์  ผาพรม 

- - - 250,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

126 ขุดลอกคลองส่งน้ า ม. 2 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
ผลิตน้ าประปา 

- ขุดลอกคลองส่งน้ า ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 
1.00 ม. จากที่นานายค า วงศ์มา ถึงที่นานางสาวมาก แก้วตา 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า(แบบ มข.
2527)  
ม. 1  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สันฝายสูง 1.00 ม. ผนัง
ข้าง สูง 2.50 ม. บริเวณที่นานายเย็น สุภาษิต  
- จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สันฝายสูง 1.00 ม. ผนัง
ข้าง สูง 2.50 ม. บริเวณที่นานายทองสุข ทองเทพ 

790,000 - - - - ร้อยละ 30 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 



 
 
 

-60- 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

128 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า(แบบ มข.
2527)  
ม. 1  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้าง สูง 
2.50 ม. บริเวณที่นานายบุญหลาย จันทร์นพคุณ 

- - - 395,000 - ร้อยละ 30 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างฝายกั้นน้ า(แบบ มข.
2527)  
ม. 13 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. สันฝายสูง 1.00 ม. ผนังข้าง สูง 
2.50 ม. บริเวณที่นานายสุชาติ จันทร์นพคุณ 
 

- 390,000 - - - ร้อยละ 30 ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างรั้วกั้นแนวเขตหนองน้ า
สาธารณะ  
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่าง
สะอาดปลอกภัย 

เสารั้ว ขนาด 4 x 4 นิ้ว จ านวน  1,000 ต้น พร้อมลวดหนาม - - - 200,000 - ร้อยละ  
5 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
 

131 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าตาม
โครงการสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

- บริเวณที่ช ารุด เสียหาย 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 ร้อยละ 
5 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

132 ขุดลอกหนองม่วง 
ม. 9 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค 
บริโภค 

-ขุดลอกหนองม่วง ขนาดกว้าง  40  ม. ยาว  60  ม.  ลึกเฉลี่ย  
3.00  เมตร 

- 
 

- - 500,000 
 

- ร้อยละ 
5 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

133 ขุดลอกคลองส่งน้ า  
ม. 1,12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร 

กว้าง 7.00 ม. ยาว 600 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. เริ่มจากหนองหว้า  
ถึงที่นานายเสาร์ แสงไข 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

200,000 
 

ร้อยละ 
5 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.1 แผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 

- เด็ก  เยาวชน  จ านวน  80 คน   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 5 เด็กเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

2 โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

- นักเรียน  จ านวน  100  คน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 10 เด็กเยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

3 โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณี
นมัสการหลวงพ่อช านิจ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

- จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมัสการ
หลวงพ่อช านิจ ขบวนแสดงศิลปะพื้นเมือง
ต่างๆ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80 กิจกรรมทางศาสนาได้รับ
การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา รัฐ
พิธี และพระราชพิธี 

เพื่อให้ข้าราชการ ประชาชนได้มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม 

- ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนต าบลช่อผกา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 กิจกรรมทางศาสนาได้รับ
การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

- จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประเพณีท้องถ่ินได้รับการ
สืบทอด 

กองการศึกษา 

6 โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลช่อผกา 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 

- จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟต าบลช่อผกา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 5 ประเพณีท้องถ่ินได้รับการ
สืบทอด 

กองการศึกษา 

7 โครงการอบรมการท าพานบายศรีสู่ขวัญ
ในงานมงคลต่างๆ 

เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

- เด็กและเยาวชน จ านวน 50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 10 ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

กองการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 เด็กมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษา 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อช า
นิจ 

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 กิจกรรมทางศาสนาได้รับ
การท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 

10 โครงการจัดงานอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งานวันสถาปนา
เมืองแปะ) 

เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน - อุดหนุนงบประมาณแก่ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ประเพณีวัฒนธรรมได้รับการ
ท านุบ ารุง 

กองการศึกษา 
 

11 สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อให้งานรัฐพิธีด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 5 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในงาน
รัฐพิธี 

กองการศึกษา 

12 โครงการประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ 

- อุดหนุนงบประมาณแก่ส านักงานจังหวัด
บุรีรัมย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ10 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัด
บุรีรัมย์มากข้ึน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     แบบ ผ.๐2 



-63.- 
 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.1 แผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 
 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ช่อ
ผกาเกมส์) 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

- ทุกหมู่บ้าน  โรงเรียน 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลัด 

14 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลต าบลช่อ
ผกา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

- ทุกหมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

15 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
ต าบลช่อผกา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

- ทุกหมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

16 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน โรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย 

- ทุกหมู่บ้าน โรงเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

17 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬาในระดับที่สูงข้ึน 

- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

18 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ช านิเกมส์ต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา – 
กรีฑา ทุกประเภท   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80  เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

19 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลช านิคัพ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

20 จัดซื้อเวทีมวย เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย และศิลปะ
แม่ไม้มวยไทย 

- เวทีมวยตามแบบมาตรฐาน - - - 200,000 - ร้อยละ20 เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬาในระดับที่สูงข้ึน 

- อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยด าเนินการ 10,000 10,000 10,000   10,000   10,000 ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

22 โครงการแข่งขันกีฬาช านิเกมส์ต้านยา
เสพติด 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

- อุดหนุนงบประมาณแก่ที่ท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ80  เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

23 สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ช านิคัพ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึง
ความสามารถด้านกีฬา 

- อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยด าเนินการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนได้แสดง
ความสามารถด้านกีฬา 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 



 
-65- 

 
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.2 แผนงำน กำรศึกษำ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับ
เด็กนักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

- โรงเรียน  จ านวน 4 แห่ง 
 

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

กองการศึกษา 

2 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน
ทั่วถึง 

- โรงเรียน  จ านวน 4 แห่ง 
 

2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 2,760,000 ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันทั่วถึง 

กองการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

เพื่อให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

- ประชาชน  จ านวน 100 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

กองการศึกษา 

4 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

318,000 
 

318,000 318,000 318,000 318,000 ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

กองการศึกษา 

5 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

862,000 
 

862,000 862,000 862,000 862,000 ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันทั่วถึง 

กองการศึกษา 

6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - วัสดุครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  
แห่ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ สื่อการสอน ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 คุณภาพการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุง 

กองการศึกษา 

7 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ม. 1 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีที่ส าหรับเล่นนอก
เวลาเรียน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้านโคกเพชร ม. 1 100,000 - - - - ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนมีที่ส าหรับเล่นนอก
เวลาเรียน 

กองการศึกษา 

8 ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ม. 1 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกเพชร ม. 1 200,000 - - - - ร้อยละ 
100 

เด็กนักเรียนมีน้ าส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองการศึกษา 

9 โครงการจัดงานสัปดาห์วิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 คุณภาพการเรียนการสอนได้รับ
การปรับปรุง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 
80 

ผู้ปกครองเข้าใจการด าเนินการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษา 

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ 
80 

เด็กเล็กมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กองการศึกษา 

12 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 
80 

เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก
สถานที่จริง 

กองการศึกษา 

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสม - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
80 

เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จาก
สถานที่จริง 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.3 แผนงำน สำธำรณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

เพื่อส่งเสริมประชาชนในการเสริมสร้าง
สุขภาพ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

ร้อยละ 
60 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 

- จัดกิจกรรมในการรณรงค์การระวัง
ป้องกันโรคหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 
100 

โรคหวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ไม่
เกิดข้ึนในต าบล 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก  

- จัดกิจกรรมในการรณรงค์การระวัง
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
80 

การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

ส านักปลัด 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

- จัดกิจกรรมในการรณรงค์การป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ
สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 
100 

ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านกัปลัด 

5 โครงการรณรงค์การระวังและป้องกัน
โรคฉ่ีหนู 

เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคฉ่ีหนู 

- จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเพื่อเฝ้าระวัง
โรคฉ่ีหนู 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 
100 

การแพร่ระบาดของโรคฉ่ีหนู
ลดลง 

ส านักปลัด 

6 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเดิน
หายใจ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการเฝ้า
ระวังโรคติดต่อทางเดินหายใจและ
วิธีการป้องกันโรคติดต่อ 

- จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โรคติดต่อทางเดินหายใจ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 
100 

ไม่มีการระบาดของโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค์การระวังและป้องกัน
โรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการระวังป้องกันโรคเอดส์ 

- จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค
เอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์  
 

20,000 
 

 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 60 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการระวังป้องกันโรค
เอดส์ 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการรณรงค์ตอน ท าหมันสุนัขและ
แมว 

เพื่อลดประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคสัตว์ติดคน  

- เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 
100 

ไม่มีผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า ส านักปลัด 

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ 

เพื่อป้องกันการระบาดของโรคสัตว์
ติดคน 

- ซองบังคับสัตว์ตามแบบมาตรฐาน
ราชการ  
- ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ 

165,000 - - - - ร้อยละ 10 ลดการระบาดของโรคสัตว์ติด
คน 

ส านักปลัด 

10 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

เพื่อความสะอาด เรียบร้อย โรงฆ่าสัตว์ตามแบบมาตรฐานราชการ - - - 1,500,000 - ร้อยละ 80 มีความสะอาดเรียบร้อยใน
ต าบล 

ส านักปลัด 

11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.ช่อผกา 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ช่อผกา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 
100 

การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

12 โครงการสนับสนุนหมู่บ้านด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

- หมู่บ้านมีการจัดกิจกรรมและด าเนินการ
ส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 20 ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

13 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองไข่น้ า 
ม.1 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกาย 

- บริเวณรอบหนองไข่น้ า - - - 200,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีสถานที่ส าหรับ
พักผ่อนหย่อยในและออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกายและ
พักผ่อนหย่อนใจ ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง  

- จัดท าสวนหย่อม พร้อมอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย 

- - - 200,000 - ร้อยละ 5 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

15 อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้าน
อาหาร 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการบริการและ
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 

- ผู้ประกอบการ  จ านวน  50  คน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการอบรมเรื่องยาเสพติดและ
ตรวจหาสารเสพติด 

เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้น - ทุกหมู่บ้าน/โรงเรียน 
 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

17 โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน 
25 ตาสับปะรด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

- ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

18 โครงการต้ังด่านตรวจและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

- พื้นที่ต าบลช่อผกา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

19 โครงการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

- พื้นที่ต าบลช่อผกา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้
ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้เสพ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

- พื้นที่ต าบลช่อผกา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

21 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อป้องกันควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

- ประชาชนต าบลช่อผกา - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 ประชาชนไม่เป็นโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ส านักปลัด 

22 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

ทุกหมู่บ้าน 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ร้อยละ60 ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
สมบูรณ์ แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.4 แผนงำน สังคมสงเครำะห์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและ
ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว 

- สมาชิกครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ 
ลูก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 10 ครอบครัวความรัก ความเข้าใจ 
ความสัมพันธ์ที่ดี 

กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก และสตรี 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา 

- ประชาชนทั่วไป 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 10 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา 

กอง 
สวัสดิการฯ 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและ
เยาวชน 

- เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่อง
เพศศึกษา 

กอง 
สวัสดิการฯ 

4 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  

เพื่อให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

- ทุกหมู่บ้าน 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
100 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

  กอง 
สวัสดิการฯ 

5 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

- ทุกหมู่บ้าน 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ 
100 

ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

6 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือด้านต่างๆ 
ตามระเบียบราชการ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 10 ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

7 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน - ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กองสวัสดิการฯ 

8 โครงการฝึกอบรมแกนน าผู้ดูแลคน
พิการและผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

- จ านวน  1  รุ่น  50 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลช่อ
ผกา 

เพื่อให้สมาชิกกองทุนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

- กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลช่อผกา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 สมาชิกกองทุนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

กอง 
สวัสดิการฯ 

10 โครงการบ้านท้องถ่ินประชารัฐร่วมใจ
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

- ก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้  
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 10 ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง 
สวัสดิการฯ 

11 โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสา
ธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

เพื่อให้การด าเนินงานของเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 60 การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

12 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ
ประชาชนและประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.5 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นและ
กฎหมายเลือกต้ัง 

เพื่อให้ประชาชนทราบถึงสิทธิและ
หน้าที่เบื้องต้นตามกฎหมาย 

- ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ60 ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
หลักประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

- ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

ส านักปลัด 

3 โครงการ อบต. สัญจรรับฟังความคิดเห็น
และบริการประชาชน 

เพื่ออ านายความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

- ทุกหมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ20 ได้อ านวยความสะดวกรับรู้ถึง
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 

- ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ได้ทราบถึงปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.
ช่อผกา ร่วมกับประชาคมต าบลช่อผกา 

เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการพัฒนา อบต.ช่อผกา 
ร่วมกับประชาคมต าบลช่อผกา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ80 การบริหารงานของ อบต.
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนา อบต. 
แบบบูรณาการ 

เพื่อให้การบริหารงานของ อบต. 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรประชาชนใน
เขตต าบลช่อผกา  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ20 การบริหารงานของ อบต.เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอช านิ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับหลัก
ประชาธิปไตย 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้ำนรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  เมืองน่ำอยู่และคุณภำพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   2.6 แผนงำน รักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนโครงการซักซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย   

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม และสนับสนุน
งบประมาณให้กับที่ท าการปกครองอ าเภอ
ช าน ิ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ60 ประชาชนมีความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักปลัด 

2 โครงการสนับสนุนกิจกรรม   อปพร. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม อปพร.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมต่างๆของ อปพร. ได้รับการ
สนับสนุน 

200,000 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 การด าเนินงานของ  
อปพร.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย   

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ทุกหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ60 สามารถในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้มากข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบ
กระพริบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน - ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรแบบกระพริบ
เตือนทางแยกชนิดหลอด LED จ านวน  6  
จุด  

100,000 - - - - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

ส านักปลัด 

5 โครงการขับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน - ช่วง 7 วัน อันตรายเทศกาลสงกรานต์ 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ60 การเกิดอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด 

6 โครงการขับข่ีปลอดภัยช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน - ช่วง 7 วัน อันตรายเทศกาลปีใหม่ 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละ 60 การเกิดอุบัติเหตุลดลง ส านักปลัด 

7 จัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 
   

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- ครุภัณฑ์ดับเพลิง เช่น สายดับเพลิง 
หัวฉีดน้ า ฯลฯ 

100,000 - - - - ร้อยละ60 ขีดความสามารถในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยมากข้ึน 

ส านักปลัด 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งต้นแบบ
เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 

เพื่อขจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากพื้นที่ - อุดหนุนงบประมาณให้กับ สภ.ช าน ิ 40,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

9 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันด้านความ
มั่นคง 

เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
ความม่ันคง 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการปกครอง
อ าเภอช านิ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ60 เกิดความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงมากข้ึน 

ส านักปลัด 

10 โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอช านิ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการหมู่บ้าน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอช านิ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

12 โครงการฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเชิง
ปฏิบัติการไกล่เกลี่ย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระดับอ าเภอ 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ท าการ
ปกครองอ าเภอช านิ 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

13 โครงการป้องกันการก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทจากการด่ืมสุราและการตรวจ
บูรณาการ 

เพื่อป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทจาก
การด่ืมสุรา 

- อุดหนุนงบประมาณให้กับ สภ.ช านิ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ20 การทะเลาะวิวาทลดลง ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
3. ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผน ส่งเสริมกำรลงทุน 
   3.1 แผนงำน การเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  

เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มข้ึน 

- จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ60 เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์ไถกลบฟางข้าว เพื่อให้ดินมีความสมบูรณ์มากข้ึน - ทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  100  ไร่ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 เกษตรกรได้ลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร 

ส านักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์แบบครบวงจร 

เพื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนและมี
เมล็ดพนัธ์ข้าวที่ดีไว้ใช้ในชุมชน 

- ทุกหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  30 ครัวเรือน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ60 เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ส านักปลัด 

4 โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดิน 

เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน - ปลูกหญ้าแฝกบริเวณคูคลองที่มีการขุด
ลอกทุกแห่งและพื้นที่การเกษตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ60 ดินมีความชุ่มชื้นและอุดม
สมบูรณ์ 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มรายได้และลดการสูญเสียจาก
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ 

- ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ราย 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละ60 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน ส านักปลัด 

6 
 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการยุว
เกษตร)  

เพื่อส่งเสริมความรู้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เด็กและเยาวชน 

- เด็กและเยาวชนในเขต อบต.ช่อผกา
จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 100 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ20 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

7 สนับสนุนการด าเนินงานของ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ ได้รับการ
สนับสนุน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ20 เกษตรกรมีความรู้และทักษะใน
การผลิตทางการเกษตร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
3. ยุทธศำสตร์ กำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน 
   3.2 แผนงำน สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการท าน้ าพริก เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน - จ านวน  1  รุ่น  รุ่นละ  50  คน 40,000 40,000 - 40,000 - ร้อยละ20 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

2 โครงการฝึกอบรมการท าขนมไทย เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน - จ านวน  1  รุ่น  รุ่นละ  50  คน 40,000 40,000 - - 40,000 ร้อยละ 20 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

3 โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน - จ านวน  1  รุ่น  รุ่นละ  50  คน - - 35,000 - - ร้อยละ20 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

4 โครงการฝึกอบรมการท าพรมเช็ดเท้า เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน - จ านวน  1  รุ่น  รุ่นละ  50  คน - - 30,000 - - ร้อยละ 20 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กอง 
สวัสดิการฯ 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน - สนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชน 

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กองสวัสดิการฯ 

6 โครงการฝึกอบรมการผลิตเครื่องใช้
จากเส้นใยพลาสติก 

เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มข้ึน - จ านวน  1  รุ่น  รุ่นละ  50  คน 40,000 40,000 - 40,000 - ร้อยละ 20 ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ด้ำนพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
4. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
   4.1 แผนงำน กำรเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้
ท าลายป่าและบุกรุกพื้นที่ป่า 

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ - จัดเวรยามตรวจป่า  อาทิตย์ละ  1 ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ20 การตัดไม้และการบุกรุกพื้นที่ป่า
ลดลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการปลูกป่าทดทน 
(ท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์พื้นที่สี
เขียว) 

เพื่อทดแทนต้นไม่ที่ถูกท าลาย 
ตามยุทธศาสตร์การบริหาร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปลูกต้นไม้ทดแทนจ านวน 10,000 ต้น 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ร้อยละ 20 ป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ข้ึน ส านักปลัด 

3 โครงการปลูกต้นไม้ตาม 
 (โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน) 

เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว - ปลูกต้นไม้จ านวน 10,000 ต้น 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ5 พื้นที่สีเขียวมากข้ึน ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

- ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ประชาชนตระหนักถึงภาวะโลก
ร้อนมากข้ึน 

ส านักปลัด 

5 โครงการขุดลอกคลองล้อมรอบป่าชุมชน 
ม.6 
 

เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. ลึก 
3.00 ม. เริ่มจากทางเข้าป่าชุมชนโคก
กระเบื้อง ถึงคลองโป่งกระสัง 

3,000,000 - - - - ร้อยละ 10 การบุกรุกพื้นที่ป่าน้อยลง กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลองล้อมรอบป่า
ชุมชน ม. 2 

เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 
2.50 ม. ป่าชุมชนช่อผกาเฉลิมพระ
เกียรติ 

150,000 - - - - ร้อยละ 10 การบุกรุกพื้นที่ป่าน้อยลง กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคลองล้อมรอบป่า
ชุมชน ม. 8 

เพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่า ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. ลึก 
2.50 ม. ป่าชุมชนบ้านหนองเทา 

1,200,000 - - - - ร้อยละ 10 การบุกรุกพื้นที่ป่าน้อยลง กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
4. ยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แผนงำน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถเก็บขนขยะ 
 

เพื่อรักษาความสะอาดภายในต าบล - รถเก็บขนขยะ ขนาดความจุ  
5  ตัน 

- - - - 1,500,000 ร้อยละ 60 ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ส านักปลัด 

2 จัดท าป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณป่าชุมชน 
ม.2 ม.6 

เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลด
มลพิษ 

- บริเวณป่าชุมชนช่อผกาเฉลิมพระเกียรติ 
ป่าชุมชนโคกกระเบื้อง 

20,000 - -  - ร้อยละ 5 ป่าชุมชนมีความสะอาด
เรียบร้อย 

ส านักปลัด 

3 โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณา
การในรูปขยายผล  

เพื่อความสะอาดเรียบร้อยและลด
มลพิษ 

- ทุกหมู่บ้าน  70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 5 ชุมชนสะอาด เรียบร้อย ปลอด
มลพิษ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     แบบ ผ.๐2 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 ด้ำนรักษำควำมมั่นคงและควำมสงบ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 
5. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำขีดสมรรถนะองค์กร 
   5.1 แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - 
 

- 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงาน อบต. 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร 
 

- สนับสนุนการด าเนินงานของ
ส านักงานท้องถ่ินจังหวัด 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ20 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

4 โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

- ภารกิจต่างๆได้รับการปรับปรุงลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ประชาชนได้รับบริการที่เร็วขึ้น ส านักปลัด 

5 ปรับปรุงห้องน้ าส าหรับบริการคนพิการ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการ - ห้องน้ าอาคารส านักงาน อบต.ช่อผกา 
และอาคารหอประชุม  

50,000 - - - - ร้อยละ95 ผู้พิการได้รับความสะดวก กองสวัสดิการฯ 

6 จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บภาษี
ให้ได้มาตรฐาน 

- จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละ20 สามารถจัดเก็บภาษีได้มากข้ึน กองคลัง 

7 โครงการจัดเก็บข้อมูล ท้องถ่ิน เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน - ทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ได้ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ส านักปลัด 

8 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่ขอรับข้อมูลข่าวสาร 

- ข้อมูลข่าวสารทุกประเภท 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ20 ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้มากข้ึน 

ส านักปลัด 

9 ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่างสาร
ที่ทันสมัย 

- ระบบบริการอินเตอร์เน็ทต าบล 72,000 72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

72,000 
 

ร้อยละ20 ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส านักปลัด 
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รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
โครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  พัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
   1.1 แผนงำน เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ช่อผกา – บ้านโนนน้ าอ้อม 
ต าบลช านิ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนน คสล. ขนาดกว้าง  6.00 ม. ยาว   
1,300.00 ม.  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกตามสภาพ 

- 
 

- 4,290,000 - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

2 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
หนองเทา – บ้านหนองตะ
ค้อ ต าบลเมืองฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนน คสล. ขนาดกว้าง  6.00 ม. ยาว   
1,300.00 ม.  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกตามสภาพ 

- 
 

4,320,000 - - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

3 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกส าโรง -ต าบลละลวด  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนน คสล. ขนาดกว้าง  6.00 ม. ยาว   
1,300.00 ม.  หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลง
หินคลุกตามสภาพ 

- 
 

- 4,320,000 - - ร้อยละ 5 
 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

4 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อม
ระหว่างบ้านหนองเทา ม.8  
ถึง ต าบลเมืองฝ้าย 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถนนลาดยางขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว  
2,000 ม. ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 
0.05 ม. 

- 
 

- - 
 

- 4,000,000 
 

ร้อยละ 10 
 

ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

5 ขุดลอกแก้มลิงเชื่อมระหว่าง
ต าบลช่อผกา กับต าบลช านิ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกขนาดกว้าง 300 ม. ยาว 700 ม. ลึก 3 
ม. 

- 18,200,000 - - - ร้อยละ 10 
 

  ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคและน้ าใช้  ในการเกษตร 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ขุดลอกแก้มลิงเชื่อมระหว่าง
ต าบลช่อผกา กับต าบลละลวด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภคและน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ขุดลอกขนาดกว้าง 250 ม. ยาว 850 ม. ลึก 3 
ม. 

- - 18,800,000 - - ร้อยละ 10 
 

  ประชาชนมีน้ าใช้ในการ อุปโภค
บริโภคและน้ าใช้ ในการเกษตร 

 

7 ปรับปรุงถนนดินและลงหิน
คลุกถนนสู่พื้นที่การเกษตร ม. 
9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนส าหรับการ
คมนาคมที่สะดวก  รวดเร็ว 

- ถมดินกว้าง 10.00 ม.ยาว 2,000 ม. สูง 
1.00 ม. ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 ม.วางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.60 ม.3 จุด  เริ่มจาก
ถนนลาดยาง ถึงคลองส่งน้ า 

- 
 

- 
 

- 
 

2,000,000 - 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
 

8 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าจ านวน  25 ต้นเสา 
ระยะทาง 500 ม. 

440,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จ านวน 10 
ครัวเรือน 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ม. 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

- ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

- 
 

- 3,000,000 
 

- - ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างระบบประปา
หมูบ่้าน ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

- ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

- 
 

- - 3,000,000 
 

- ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

- ระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 

3,000,000 
 

- ร้อยละ 
100 

ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 ขุดลอกหนองบุ ม. 9 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภค -ขุดลอกหนองบุ ขนาดกว้าง  40  ม. ยาว  60  
ม.  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร 

- 
 

- - 
 

500,000 
 

- ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

13 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า  
ม.3,11 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกว้าง 200 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉลี่ย  3.00  ม. 

- 
 

6,000,000 
 

- - 
 

- ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

14 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า ม.6 เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าบริเวณหน้าฝายกั้นน้ าขนาด
กว้าง  200  ม. ยาว  360 ม. ลึกเฉลี่ย  3.00  
ม. 

- 
 

- - 8,500,000 
 

- ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า  
ม.4 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ก่อสร้างอ่างเก็บน้ าขนาดกว้าง 200 ม. ยาว 
300 ม. ลึกเฉลี่ย  3.00  ม. 

- 
 

- - 6,000,000  ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

16 ขุดลอกหนองน้ า  
ม.12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ขุดลอกหนองกระทะขนาดกว้าง 200 ม. ยาว 
300 ม.  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร 

- 
 

- 
 

- 
 

6,000,000 
 

 

 ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

17 ก่อสร้างท่อสงน้ าโครงการสูบ
น้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

- ท่อส่งน้ าขนาด Ø 0.80 ม. ยาว  4,000 ม. 
(วางท่อคู่) 

- 
 

- - 
 

- 6,800,000 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

18 ขุดลอกหนองน้ า  
ม. 12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ขุดลอกหนองหว้า ขนาดกว้าง  70 ม. ยาว  
100 ม.  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร 

- 
 

- - 
 

- 800,000 
 

ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

19 ขุดลอกหนองน้ า 
 ม. 8 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ขุดลอกหนองขาม ขนาดกว้าง  46  ม. ยาว  
68  ม.  ลึกเฉลี่ย  3.00  เมตร 

- 
 

- - 537,000 
 

- ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

20 ขุดลอกหนองน้ า 
 ม.5 (หนองเสม็ดน้อย) 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตร - ขุดลอกหนองน้ าขนาดกว้าง  300  ม. ยาว  
500 ม. ลึกเฉลี่ย  3.00  ม. 

- 
 

- - 
 

6,000,000 
 

- ร้อยละ 5 ประชาชนมีน้ าใช้ในการเกษตร กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.๐2/1 
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 2 ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
1. ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต 
   1.1 แผนงำน เตหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

- หมู่ที่ 2,13,10,9,8,7 - 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละ 60 ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบ ผ.๐2/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่อผกำ อ ำเภอช ำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ท่ี แผนงำน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน 

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 
จ านวน  2  เครื่อง 

18,000 18,000 18,000 18,000 - ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ขนาด 800 VA 3,200 3,200 3,200 3,200 - ส านักปลัด 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน เก้าอี้ระดับ 6 5,000 5,000 5,000 5,000 - ส านักปลัด 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

เก้าอี้พลาสติกพร้อมผ้าคลุม - - 70,000 - - ส านักปลัด 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอี้ เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

เก้าอี้นวมพร้อมผ้าคลุม - - 50,000 - - ส านักปลัด 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โต๊ะท างานระดับ 6 10,000 10,000 10,000 10,000 - ส านักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

จ านวน 5 เครื่อง - - 3,500 - - ส านักปลัด 

8 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลม เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชน 

- พัดลมติดผนัง จ านวน 12 เครื่อง 
- พัดลมต้ังโต๊ะ จ านวน 3 เครื่อง 

- - 18,000 - - ส านักปลัด 

 

 

   แบบ ผ.๐3 



ส่วนที่ 4 
กำรติดตำมและประเมินผล 

******** 
1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิม เติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2559  เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 1. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสีปี  ประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี  ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
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  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน  ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
   ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
   สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7) โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  

มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
(9) งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 3. แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีขององฺค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปแลข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
 2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
 3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
  3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.5 กลยุทธ์ (5) 
  3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100 
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2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและคุณภำพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 

(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FramworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System(PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  
     Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 

 (11) แบบอืน่ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น  ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)-(10) หรือ 
       เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator: KPIs) ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) 
  2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) 
  3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
  4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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          พัฒนา       เติบโต อยู่รอด 

 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง  จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการ ดังที่
กล่าวมาแล้ว  เพ่ือให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้  วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
  1) กำรปรับตัวให้เข้ำกับเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน  อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง   
เป็นต้น 
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น  ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี  กล่าวคือการรวม
อ านาจการปกครอง (Centralization) หรือการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้นผู้ที่จะ
ปฏิบัติงานใน อบต.  จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือบริหาร
จัดการอปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 

การเมือง 
(Political) 

สังคม 
(Social) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

องคก์าร 
(Organization) 

วทิยาการ 
(Technology) 
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  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น  ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น  ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน  เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ  อปท. ไม่ 
ทางตรงก็ทางอ้อม  ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ  
ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็น
หน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น  ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย  ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ  จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 
  2) กำรปรับตัวเข้ำกับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี  ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด  ปัญหาโสเภณีเด็ก  ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน  เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี  เสื้อกันหนาวฟรี  และของฟรีอ่ืนๆ จากอปท. เป็นต้น  ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐ
อยู่ตลอดเวลาของประชาชน  เป็นต้น 
  ดังนั้น  การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็น
ที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่
จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่
ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม  บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี  บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ  บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น 
  สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์  ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน  กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี  ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต  ดังนั้น  บุคลากรใน อบต.  จึงจ าเป็น
ที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม  เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที ่
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ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด  การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  ต่อต้านและไม่ต่อต้าน  
อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้

อย่างไร 
  4) กำรปรับตัวเข้ำกับวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า  เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซ ต์
องค์กร  เป็นต้น  ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่อง
ทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า  ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) กำรเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

 2) กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.  
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
 2. การเป็นภูมิภาพที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้จ านวน 5 
ยุทธศาสตร์  ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคหรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับ 
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างานหรือการอ่ืน
ใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 
. 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิติ 
  - ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
  - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้งอาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
  - ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์
และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
  - ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนา
ที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็น
ต้น 
  - วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL 
COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ ถึงความแตกต่างในมรดกทาง
วัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้าย
ในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผนส่งเสริมกำรลงทุน 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การ
ส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้า
มาในฐานะนกัท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด 
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 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทยท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นเนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้ง
โดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและ
ชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือการขาย 
ที่ดินให้ให้นายทุนต่างๆ  ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมี
นายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษ
จากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กร 
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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