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ค าน า 
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นั้น 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- 
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ส่วนที่  1 

  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ด้านกายภาพ 
           1.1          
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอหนองกี่ ประมาณ  2  
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกี่  อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
          ติดต่อกับต าบลเย้ยปราสาท  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  
         ติดต่อกับต าบลดอนอะราง   อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  

 ทิศตะ       ติดต่อกับต าบลทุ่งกระเต็น   อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
             ติดต่อกับต าบลบุกระสัง      อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

              1.2          
                  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                                        
  

              1.3            
                                      ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา            ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้ 
หนาทึบ เป็นไร่โล่งเตียน 
   

              1.4                
                  ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา                    7            ดังนี้ 
  หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง   เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  3   บ้านโนนทอง    เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  4   บ้านศรีสง่า      เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  5   บ้านเสือชะเง้อ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  7   บ้านสุขส าราญ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  10 บ้านโนนสีทอง  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  12 บ้านทุ่งรวงทอง เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  (บางส่วน) 
 
 
                2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา มีอาคารส านักงานเป็นของตนเอง ส าหรับ
ให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ด้วยความสะดวก ซึ่งส านักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ 
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
 
 
 
 



 
                   2.2  ข้อมูลสมาชิก อบต. 
 
ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิก อบต. 

 
 

จ านวนสมาชิก 
อบต. 

ระดับการศึกษา 
 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช 
อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ชาย    12   คน 6 3 1 1 1 - 
หญิง    2  คน 1 - - 1 - - 
รวม    14  คน 7 3 1 2 1 - 

 
 

 
   2.3           คณะผู้บริหาร 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
             
 
 
          2.4 ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร อบต.                      ระดับการศึกษา 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประถมศึกษาปีที่ 7 
                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล มัธยมศึกษาปีที่ 6 
                      เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                       มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต.
อบต. 



 
 
 
      3.    ช ก   
         3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรของต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
 

ที ่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านสระหลวง  หมู่ที่ 1 20 24 44 21 
2 บ้านโนนทอง    หมู่ที่ 3 408 394 802 248 
3 บ้านศรีสง่า      หมู่ที่ 4 65 62 127 57 
4 บ้านเสือชะเง้อ  หมู่ที่ 5 306 299 605 285 
5 บ้านสุขส าราญ  หมู่ที่ 7 155 154 309 128 
6 บ้านโนนสีทอง  หมู่ที่ 10 241 235 474 138 
7 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 163 138 301 155 

รวม 1,441 1,379 2,820 1,033 
 
ข้อมูล จาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (อ าเภอหนองกี่)  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

 
 
 
4.              

    4.1  ข้อมูลด้านการศึกษา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การการบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา จ านวน 1 แห่ง 

      -  โรงเรียนประถมศึกษา        จ านวน    1    แห่ง    
      -  โรงเรียนมัธยมศึกษา          จ านวน    -    แห่ง    

 
   4.2  ข้อมูลสถาบันและองค์กรทางศาสนา 

    -   ส านักสงฆ์   จ านวน  2  แห่ง   คือ    1. ส านักสงฆ์โนนทอง   2. ส านักสงฆ์โนนงิ้ว  
 
    4.3  ข้อมูลสถานพยาบาล 

       -   โรงพยาบาลในพ้ืนที่   จ านวน   -   แห่ง  
  -   สถานีอนามัยในพ้ืนที่   จ านวน   -   แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

            
หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

1 บ้านสระหลวง - - 1 0.200  5 1.800 
2 บ้านโนนทอง หมู่ที่ 3 2 0.893 - - 3 0.782 
3 บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 - - 1 0.700 6 3.652 
4 บ้านเสือชะเง้อ หมู่ที่ 5 3 1.051 1 1.227 6 4.653 
5 บ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 7 4 1.886 - - 1 0.695 
6 บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 8 3.377 - - 3 1.958 
7 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12 3 1.712 - - 13 34.522 

รวม 20 8.919 3 2.127 37 48.062 
 

     6 ระบบ     ก   

         6.1  ก     ก    ช   
  1)  ท านา                    381   ครัวเรือน 
  2)  ท าไร่ 

     - ท าไร่มันส าปะหลัง        26   ครัวเรือน 
     - ท าไร่อ้อย           8 ครัวเรือน 

  3)  ปลูกพืชผักสวนครัวจ าหน่าย                    68 ครัวเรือน 
  4)  ท าสวน           7 ครัวเรือน 
  5)  เลี้ยงสัตว์เพ่ือการจ าหน่าย เช่น โค,กระบือ สุกร     

     สัตว์ปีกต่าง ๆ  เป็นต้น        
   -  เลี้ยงโค กระบือ        12 ครัวเรือน 

-  เลี้ยงสุกร         15 ครัวเรือน 
-  เลี้ยงสัตว์ปีก       118 ครัวเรือน 

6)   ค้าขาย                  48 ครัวเรือน 
7)   อื่น ๆ เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซ่อมยานยนต์      41 ครัวเรือน 
      ให้เช่าอาคาร รับจ้างทั่วไปฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6.2  ข้อมูลผลผลิตทางการเกษตร 

 
ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 
(ไร่/กก.) 

การปลูกพืชไร่อื่น 
(ไร่/กก.) 

ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว มันส าปะหลัง อ้อย อ่ืน ๆ 
1 บ้านสระหลวง  หมู่ 1 15/7 ตัน - - - - 
2 บ้านโนนทอง    หมู่ 3 500/300 ตัน - - - - 
3 บ้านศรีสง่า      หมู่ 4 15/7 ตัน - - - - 
4 บ้านเสือชะเง้อ  หมู่ 5 750/300 ตัน - - - 100/200 ตัน 
5 บ้านสุขส าราญ  หมู่ 7 100 ตัน 150 ตัน 1/3,000   
6 บ้านโนนสีทอง  หมู่ 10 360/115 ตัน - 20/60 ตัน 40/15 ตัน - 

7 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 750/300 ตัน - - - - 

 
 
           6.3  ข้อมูล        ก               การพาณิชย์      ก ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  
 
 
 

                     
1 สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง  
 - สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่ - 
 - สถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก 4 
 - ร้านจ าหน่ายน้ ามันขนาดเล็ก - 
2 โรงงานอุตสาหกรรม 1 
3 สถานบริการที่พัก  
 - โรงแรม 3 
 - รีสอร์ท 4 
4 ฟาร์มไก่ 4 
5 โรงสีข้าว 4 
6 ลานมัน 7 
7 ธุรกิจให้เช่าตึกแถว/บ้านเช่า 6 
8 ร้านจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3 
9 ร้านบริการซ่อมยานยนต์ และจ าหน่าย 4 
 อะไหล่ เครื่องยนต์ต่าง  ๆ  

10 ร้านรับซื้อจ าหน่ายของเก่า 1 
11 ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป 25 



 
 
   7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลแหล่งน้ า ได้แก่ สระน้ าหมู่ 3 สระน้ าหมู่ 5 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพ้ืนที่ทั่วไปในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมาณร้อยละ 65  ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 
30 ประกอบอาชีพด้านบริการร้อยละ 15 และอ่ืนๆร้อยละ 10 

    8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100   
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์               ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  และ
วิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาไดผ้ลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ า
หน่วยบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่   

       9 ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค ส่วนใหญ่เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน  
9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม้  
9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหา
คือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน   ปัญหาด้านขยะ  
การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความ 

 
 
 
 

 



 
ต้องการของประชาชน  เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 

 

          10.           การแบ่งส่วนราชการ 
          
 
 
    
 
 
 
 
ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล 

ส านัก/กอง/ส่วน จ านวน ระดับการศึกษา 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

9 

3 
 
3 
 
3 

 

- ปริญญาโท   6   คน 
- ปริญญาตรี   3   คน 
- ปริญญาโท   -   คน 
- ปริญญาตรี   3   คน 
- ปริญญาตรี   2   คน 
- ปวส.          1   คน 
- ปริญญาโท    3  คน 
 

รวม 18  
  

ข้อมูลพนักงานจ้าง 

ส่วน จ านวน ระดับการศึกษา 

ส านักงานปลัด 
 
กองคลัง 
กองช่าง 
ส่วนการศึกษาฯ 

3 
 
1 
- 
1 
 

-  ปริญญาตรี   1  คน   
-  มัธยมต้น     2  คน 
-  ปริญญาตรี   1  คน 
                 - 
-  ปริญญาตรี   1  คน 
 

รวม 5  
 

     

ปลัด อบต. 

ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษาฯ 



 
 
    10.1  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 

      
 
       
 

  
 

          
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการดังกล่าวโดย
องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการก าหนด
โครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือก าหนด
เป็นฝ่ายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 

 

 1.     ก        ก                  
                                                                                    

                 ณะผู้                                                     แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
               งานใน                                                                   พนักงาน        
                                                                                                            
                                        
     1.1                                     ช   
  -            
  -                              
  -                   
  -              
  -                 
  -                                   
  -                               

-                              
 

    1.2                                    ช   
 -                      
 -            
 -             
 
 

สภา  อบต.      คณะผู้บริหาร   อบต. 

   พนักงานส่วนต าบล 
ส านักปลัด         กองคลัง        กองช่าง    กองการศึกษา  

  องค์การบริหารส่วนต าบล 



 
 
 
    1.3     ก                                 ช   
 -                      
 -                                    
 -                                 
 -                   
 -                    
 
   1.4        ก                                        ช   
 -              
 -            
 -                    

-           

 
             1.5 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
                    - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง  
                    - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
                    - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ  
                    - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในครอบครัว  
                    - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  
                    - งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
                    - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
                    - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์  
                    - งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  
                    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
             1.6 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
                    - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  
                    - งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง  
                    - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา  
                    - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหาร  
กลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ  
                    - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  
                    - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
                    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ  
                    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย                                                    



   1.7 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
                    - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง  
                    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
                    - งานจัดระเบียบชุมชน  
                    - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแก่ชุมชน  
                    - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน  
                    - งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ   
สุขาภิบาล  
                    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

2. กองคลัง     
                                                 -                                      ก       

                                                                 อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่างๆ  
              ก                                              งเงินคงเหลือประจ าวัน                 
                     การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของ อบต. 
                                                                                                     
                                                                                                
                                                                        

2.1    ก                             ช   
  -            –              
  -                           
  -                  

2.2        ช                       ช   
  -             
  -                          
  -                        
  -                         

 2.3                 ก                              ช   
 -                                     
 -                
 -                              
 -                                  

 2.4                                                   ช   
 -                                  
 -          
 -                                            
 
 



 
 
3. กองช่าง   
                                                                                                 

                                                                                                         
                                                                                               
                                                                                      แ                 
                  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน     

 3.1    ก                            ช   
-                        

 -                                        
 -                                     
 -                                     

 3.2       ก                                       ช   
 -                            
 -             
 -                
 -                           
 -                             
 -           

 3.3                                             ช   
 -                                    
 -                          
 -              
 -                     

 3.4                                   ช   
 -                    
 -                     
 -                      

     -                         ที่ดิน 
 
 

    4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม  งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายใน
ออกเป็น 2 งาน คือ 
 
 



          
 
          4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
                   - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
                   - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
                   - งานสันทนาการ   
                   - งานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
          4.2 งานกิจการโรงเรยีน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                   - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                   - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
                   - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา 
                   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา                                      
                   - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา 
                   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 
*********************************** 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



 

ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ



 

เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี ้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ



 

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว



 

ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี



 

คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
 



 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้



 

ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 



 

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 

เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ 
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จ าแนก
เป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่า
ค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น 
ปุาเบญจพรรณ  



 

 
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  

๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
 
 

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 

 
 



 

 
๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปุาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ 
ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ปุา
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง



 

มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มรีายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  



 

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ 

บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุาย

เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 



 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสขุ 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมอง
กลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
4. ยุทธสาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

“คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเกษตรมีความม่ันคง 
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย  และมีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ” 

4.1 พันธกิจ (Mission) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  มุ่งจะบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ โปร่งใส มีคุณภาพ ทั้งการประสานงานและการบริการ เพ่ือน าไปสู่เปูาหมายการบริการประชาชนทุก
ระดับ ที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยคุณภาพ เพ่ือบรรลุปณิธานนี้เราจะด าเนินภารกิจ ดังนี้ 
 1)  การประสานงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 2)  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 3)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 4)  การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 6)  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 7)  การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 8)  การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร 
 



 

    4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) ประกอบด้วย 5 ด้าน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
 เป้าประสงค์ ( Goals )   
 1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
 2.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3.  ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1.  การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานแบบองค์รวม 
 2.  สร้างค่าจิตนิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชน และประชาชน 
 3.  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนา
สถาบันครอบครัว 
 4.  สร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้ 
 5.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 6.  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนครัวเรือนยากจน เปูาหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3.  ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
 5.  จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 6.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
 7.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ ( Goals )  
 1.  บริหารการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 2.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1.  ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 2.  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.  ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
 4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือการบริการและรองรับการท่องเที่ยว 



 

 5.  การสร้างความพร้อมของชุมชน ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
 2.  ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 3.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
 4.  มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 5.  จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
 6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
 เป้าประสงค์ ( Goals )  
 1.  สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1.  พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์อินทรีย์ชีวภาพในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรรม 
 2.  เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 3.  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าเกษตรกรรม 
 4.  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
 5.  ยกระดับสินค้าเกษตรกรรมเพ่ือการแข่งขันในประชาคมอาเซียน (AC) 
 6.  พัฒนาระบบน้ าและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
 7.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
 8.  ขยายผลแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  ส่งเสริมการพัฒนาและแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรได้รับการพัฒนา 
 2.  ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
 3.  ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
 4.  จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 
 เป้าประสงค์ ( Goals )  
 1.  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3.  สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 4.  ประชาชนผู้อาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



 

 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1.  เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2.  เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดน 
 3.  การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่พลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 4.  ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตและคอรัปชั่น 
 5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6.  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านและหน่วยงานอื่น 
 7.  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเมือง เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ประชากรให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเป็นธรรม 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
 2.  ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
 3.  ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน 
 4.  ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง 
 5.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
 เป้าประสงค์ ( Goals )  
 1.  บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
 2.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
 กลยุทธ์ (Strategy) 
 1.  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 3.  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 4.  เชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งในเส้นทางระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ตัวช้ีวัด 
 1.  ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
 2.  ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.  ร้อยละของหน่วยงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
 4.  ร้อยละของบุคลากรที่ระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
 5.  ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 6.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 7.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
 



 

5. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ

ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
เป็นต าบลขนาดใหญ่   คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อม
ดี  
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

วิสัยทัศน์อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย ที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง-
กระตาดพัฒนา ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์ การด าเนินมาของท้องถิ่น
ตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน  และมุ่งหวังในอนาคต 
 การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่  มีผลท าให้
สามารถทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมี
ทิศทาง  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาอย่างมีเปูาหมาย  ดังนี้ 

 

      5.1   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  
   วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
      “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพึ่งพา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” 

              พันธกิจ  
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพ่ึงพา 
3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา      
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เศรษฐกิจแบบพ่ึงพาแพร่หลายในท้องถิ่น 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ 

     5.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนาในช่วง 4 ปี  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
6. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 6.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS(จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,โอกาสและอุปสรรค 

 
 
 
 



 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
1. มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นทางผ่านไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
2. มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดให้มีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคท่ียั่งยืน 
3. มีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีความเอ้ืออาทร 
4. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์ 
5. มีบุคลากรจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และจากสถาบันศาสนาในพ้ืนที่ ที่มีความพร้อมในการ

ขับเคลื่อนให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ 
6. มีสถานบริการด้านสุขภาพและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

จุดอ่อน 
1. เครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการท างาน 
2. ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอตลอดปี 
3. ประชาชนประกอบอาชีพเสริมน้อย 
4. ประชาชนยังให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่น้อย 
5. ประชาชนทั่วไปยังมีความรู้ความเข้าใจและวินัยในการดูแลสุขภาพของตนน้อยไป 

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  
1. มีเส้นทางคมนาคมที่เป็นทางผ่านไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียงหลายเส้นทาง     
2. นโยบายของรัฐบาล และระเบียบวาระแห่งชาติเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน การกระจาย

รายได้ของประชาชน เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนามีพ้ืนที่เพาะปลูกการเกษตรจ านวนมาก 
4. พ.ร.บ. การกระจายอ านาจท าให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน 

 

  อุปสรรค  
1. เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ 

ในต าบล 
3. กระแสโลกาภิวัฒน์และความเจริญทางเทคโนโลยีคุกคามต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
4. ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดบุรีรัมย ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ทุ่งกระตาดพัฒนา 

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 



 

 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

 
ที ่

 
ยุทธศาสตร ์

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง องค์การ
บริหาร
ส่วนต าบล
ทุ่งกระ
ตาด
พัฒนา 

2 ด้านการบริหารจดัการ 
 

บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

๓ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง 

เศรษฐกิจ 
บริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการเกษตร 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

๔ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
งบกลาง 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

๕ ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
และนันทนาการ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษา 

6 ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 

ส านักปลดั 
กองการศึกษา 

รวม 6  ยุทธศาสตร์ 4  ด้าน 10  แผนงาน 4 ส านัก/กอง  
 



ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

การติดตามและประเมินผล 



  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

http://www.dla.go.th/


 แบบ ผ. 02

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รบั หลกั

1 โครงการวางท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน ้า 200,000  200,000  200,000  ร้อยละของ ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้าน หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. ครัวเรือน ในพื นที่ อบต.

จากสามแยกบ้านนายหมึก ระยะทาง 136 เมตร ที่ไม่ประสบ

สีเหล่ือม ถึงเขตเทศบาล ปัญหาน ้าท่วมขัง

ร้อยละ 60

2 อุดหนุนการประปา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตประปา  -  - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มีน ้าประปาใช้ในการอุปโภค - ส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 4 อบต. อบต. อบต. ที่มีน ้าประปาใช้ มีน ้าประปาอุปโภค - อบต.

เพื่อขยายเขตประปา บริโภค บ้านศรีสง่า อุปโภค-บริโภค บริโภค

หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า ระยะทาง  350  เมตร ร้อยละ 50

ซอยทางแยกบุกระสัง

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บญัชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบรุรีมัย์

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

 



3 อุดหนุนการประปา เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายเขตประปา  -  - 100,000 100,000 100,000 จ้านวนครัวเรือน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ส่วนภูมิภาคสาขานางรอง มีน ้าประปาใช้ในการอุปโภค - ส่วนภูมิภาค  หมู่ที่ 4 อบต. อบต. อบต. ที่มีน ้าประปาใช้ มีน ้าประปาอุปโภค - อบต.

เพื่อขยายเขตประปา บริโภค บ้านศรีสง่า อุปโภค-บริโภค บริโภค

หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า ระยะทาง  350  เมตร ร้อยละ 50

ซอยทางบ้านนายหลง ไชนอก

4 โครงการวางท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน ้า 200,000  200,000  200,000  ร้อยละของ ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสุขส้าราญ น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสุขส้าราญ อบต. อบต. อบต. ครัวเรือน ในพื นที่ อบต.

จากหน้าบ้านนายสงัดถึง ระยะทาง       เมตร ที่ไม่ประสบ

ส่ีแยก ปัญหาน ้าท่วมขัง

ร้อยละ 60

5 โครงการวางท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน ้า 200,000  200,000  200,000  ร้อยละของ ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสุขส้าราญ น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสุขส้าราญ อบต. อบต. อบต. ครัวเรือน ในพื นที่ อบต.

จากหน้าบ้านนางน ้าค้าง ระยะทาง       เมตร ที่ไม่ประสบ

ประพฤตินอกถึงศาลากลาง ปัญหาน ้าท่วมขัง

หมู่บ้าน

ร้อยละ 60

6 โครงการวางท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน ้า  -  - 500,000  500,000  500,000  ร้อยละของครัวเรือน ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

หมู่ที่  10   บ้านโนนสีทอง น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. ที่ไม่ประสบ ในพื นที่ อบต.

รอบหมู่บ้าน ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง ปัญหาน ้าท่วมขัง

0.40 เมตร จ้านวน     ท่อ ร้อยละ 60

6 โครงการวางท่อระบายน ้า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อสร้างท่อระบายน ้า  -  - 500,000  500,000  500,000  ร้อยละของครัวเรือน ลดปัญหาน ้าท่วมขัง กองช่าง

 



หมู่ที่  12   บ้านทุ่งรวงทอง น ้าท่วมขังในพื นที่หมู่บ้าน หมู่ที่  12   บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. ที่ไม่ประสบ ในพื นที่ อบต.

จากสามแยกซอยนานาชาติ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนยก์ลาง ปัญหาน ้าท่วมขัง

ถึงส่ีแยก หมู5่ บ้านแสนสุข 0.40 เมตร จ้านวน     ท่อ ร้อยละ 60

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 แบบ ผ. 02

2.3 แผนงานเคหะและชมุชน

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ หลกั

1 โครงการจ้างเหมาบุคคลขับรถ เพือ่การจัดเก็บขยะเป็นไปด้วย จ้างบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ปริมาณขยะถูกจัด หมูบ่้านมีความสะอาด กองช่าง

บรรทุกขยะ ความเรียบร้อย ขับรถขยะ จ านวน 1 คน อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. หมด ร้อยละ100 เรียบร้อย อบต.

2 โครงการจ้างเหมาบุคคลจัดเก็บขยะ เพือ่ให้การจัดเก็บขยะเป็นไปด้วย จ้างบุคคลเพือ่ปฏิบัติหน้าที่ 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 ปริมาณขยะถูกจัด หมูบ่้านมีความสะอาด กองช่าง

ความเรียบร้อย เก็บขยะ 2 คน อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. หมด ร้อยละ100 เรียบร้อย อบต.

3 โครงการจ้างเหมาย้ายหอถังสูง เพือ่ย้ายหอถังสูงระบบประปา เพือ่ย้ายหอถังสูงระบบประปา 12,000 ระดับความ ย้ายหอถังสูงระบบ กองช่าง

ระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 หมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 หมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 อบต. ส าเร็จในการ ประปาหมูบ่้าน อบต.

ย้ายหอถังสูงระบบ เรียบร้อย
ประปาหมูบ่้าน
ร้อยละ 60

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการ

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ดา้นบริหารจดัการ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่ 4 การพัฒนาขดีสมรรณะองค์กร

 



4 โครงการซ่อมแซมระบบกล้อง เพือ่ซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด เพือ่ซ่อมแซมระบบกล้อง 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ระดับความ ซ่อมแซมระบบกล้อง กองช่าง

วงจรปิด วงจรปิด อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ส าเร็จในการ วงจรปิดเรียบร้อย อบต.

ซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิด
ร้อยละ 60

5 โครงการปรับปรุงอาคารจัดเก็บของ เพือ่ปรับปรุงอาคารจัดเก็บของ เพือ่ปรับปรุงอาคารจัดเก็บ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความ ปรับปรุงอาคารจัดเก็บ กองช่าง

บริเวณด้านหน้า/หลัง ที่ท าการ บริเวณด้านหน้า/หลัง ที่ท าการ ของบริเวณด้านหน้า/หลัง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ส าเร็จในการ ของบริเวณด้านหน้า/หลัง อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการองค์การบริหาร ปรับปรุงอาคาร ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จัดเก็บของบริเวณ ส่วนต าบล

ด้านหน้า/ด้านหลัง
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ร้อยละ 60

6 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ต่อเติมอาคารส านักงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความ เพือ่ต่อเติมอาคารส านักงาน กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ส าเร็จในการ องค์การบริหารส่วนต าบล อบต.

ทุ่งกระตาดพัฒนา ทุ่งกระตาดพัฒนา ทุ่งกระตาดพัฒนา ต่อเติมอาคาร ทุ่งกระตาดพัฒนา
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ร้อยละ 60

7 โครงการจัดสวนหย่อมบริเวณ เพือ่จัดสวนหย่อมบริเวณ เพือ่จัดสวนหย่อมบริเวณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความ เพือ่จัดสวนหย่อมบริเวณ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ส าเร็จในการ องค์การบริหารส่วนต าบล อบต.

ทุ่งกระตาดพัฒนา ทุ่งกระตาดพัฒนา ทุ่งกระตาดพัฒนา จัดสวนหย่อม ทุ่งกระตาดพัฒนา
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ร้อยละ 60

 



 แบบ ผ. 02

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ หลัก

1  โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  บ้านสระหลวง และเพื่อให้ประชาชน  มีเส้นทาง หมู่บ้าน บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 1 สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั หมู่ที่  1 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

2  โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่บ้าน  บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่  3 และปลอดภยั หมู่ที่  3 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

3. ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ดา้นเศรษฐกิจ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีติที่ดี

 



3 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่บ้าน  บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 4 ปลอดภยั หมู่ที่  4 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

4 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่บ้าน บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่  5 ปลอดภยั หมู่ที่  5  ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

5 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านสุขส าราญ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่บ้าน บ้านสุขส าราญ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 7 ปลอดภยั หมู่ที่ 7 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

6 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่บ้าน บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 10 ปลอดภยั หมู่ที่ 10 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

7 โครงการปรับปรุงถนนภายใน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่บ้าน บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 12 ปลอดภยั หมู่ที่ 12 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

 



8 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง  หมู่ที่  1  -  - 700,000   700,000     700,000    จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

พร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านสระหลวง จากสวน ปลอดภยั กว้าง   4    เมตร จ านวน   1  สาย ที่สะดวกและปลอดภยั

นางส้มจนีถงึบ้านบุกระสัง ยาว  1,000  เมตร

9 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง  หมู่ที่  1 150,000   150,000   150,000   150,000     150,000    จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั กว้าง   6    เมตร จ านวน   1  สาย ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  430  เมตร

10 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนดิน หมู่ที่ 3  -  - 176,000   176,000     176,000    จ านวนถนนดิน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายชอ่จ าปา ปลอดภยั ขนาด 5x638x1 ม. จ านวน   1  สาย ที่สะดวกและปลอดภยั

11 โครงการกอ่สร้างถนนดิน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนดินพร้อมลงลูกรัง   -  - 208,000   208,000     208,000    จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

พร้อมลงลูกรัง อดับดทับ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ ปลอดภยั ขนาด 4x700x0.80 ม. จ านวน   1  สาย ที่สะดวกและปลอดภยั

(สายนานายมา)

12 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง  หมู่ที่  5  -  - 150,000   150,000     150,000    จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนหมู่ที1่0 ถงึนานายมา ปลอดภยั กว้าง   4    เมตร จ านวน   1  สาย ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  500  เมตร

 



13 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง  หมู่ที่  10 150,000   150,000   150,000   150,000     150,000    จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั และใชใ้นการล าเลียง กว้าง   3   เมตร จ านวน   1   สายที่สะดวกและปลอดภยั

ผลผลิตทางการเกษตร ยาว   150   เมตร

14 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลูกรัง  หมู่ที่  12  -  - 50,000     50,000      50,000     จ านวนถนนลูกรัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้านที่เพิ่มขึน้มีเส้นทางสัญจร อบต.

ต่อจากถนนสายครัวคุณยาย ปลอดภยั และใชใ้นการล าเลียง กว้าง  4    เมตร จ านวน   1   สายที่สะดวกและปลอดภยั

ถงึทางเขา้นานายขนุวัง ผลผลิตทางการเกษตร ยาว   600   เมตร

15 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

และปลอดภยั ผู้ใชถ้นนร้อยละ 60ที่สะดวกและปลอดภยั

17 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 149,000 149,000 149,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายฟาร์มนพรัตน์ และปลอดภยั ขนาด4x1,920x0.15 ม. ผู้ใชถ้นน ร้อยละ60ที่สะดวกและปลอดภยั

18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 49,000 49,000 49,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนลาดยางหน้าฟาร์ม และปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

นพรัตน์ ถงึส่ีแยกคลอง ยาว 700 เมตร ร้อยละ 60

 



19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 77,000 77,000 77,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากส่ีแยกคลองถงึทางแยก และปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ไปลานมัน ยาว 1,100 เมตร ร้อยละ 60

20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 28,000 28,000 28,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากสามแยกทางไปลานมัน และปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

เอือ้มพรถงึนานางลิ ยาว 400 เมตร ร้อยละ 60

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  4  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 4 บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั ผู้ใชถ้นนร้อยละ 60ที่สะดวกและปลอดภยั

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

และปลอดภยั ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ไป ต าบลบุกระสัง และปลอดภยั ยาว 2,000 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 6 เมตร ร้อยละ 60

 



24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

(สายสระน้ าระหานมน) และปลอดภยั (สายสระน้ าระหานมน) ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง6ม. ยาว1,700ม. ร้อยละ 60

25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลูกรัง  -  - 42,000 42,000 42,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 5 บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนลาดยางสายหนองกี่ และปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ล าปลายมาศเลียบคลองไป ยาว 600 เมตร ร้อยละ 60

ส้ินสุดนานายประพันธ์

26 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนนลงหินคลุก  -  - 800,000   800,000     800,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ลงหินคลุก (สายบ้านนายหล่า) มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ปลอดภยั กว้าง 5 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว 1,000 เมตร ร้อยละ 60

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

28 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 500,000   500,000     500,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายแสงอปุกรณ์ ปลอดภยั ยาว 3,600 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

 



29 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 500,000   500,000     500,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายครัวคุณยาย ปลอดภยั ยาว 3,600 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

30 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 500,000   500,000     500,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายแสงจนัทร์ ปลอดภยั ยาว 3,600 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 46,000     46,000      46,000     ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายขนุเดช ปลอดภยั ขนาด 3.50x500x0.10 ม. ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

32 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 77,700     77,700      77,700     ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากส่ีแยกต้นสนวนถงึ ปลอดภยั ขนาด 4x1,000x0.10 ม. ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

บ้านนายหล่า

33 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  -  - 26,250     26,250      26,250     ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากสามแยกขนุวังถงึ ปลอดภยั กว้าง 3 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ป่าออ้ย ยาว 500 เมตร

34 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12 สายต่อจากเส้น มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12 สายต่อจากเส้น อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

แสงจนัทร์ ปลอดภยั แสงจนัทร์ กว้าง 4  เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

 



35 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12  สายต่อจากเส้น มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12  สายต่อจากเส้น อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

แสงอปุกรณ์ ปลอดภยั แสงอปุกรณ์ กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  1,500  เมตร ร้อยละ 60

36 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12  สายต่อจากเส้น มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12  สายต่อจากเส้น อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ครัวคุณยาย ปลอดภยั ครัวคุณยาย กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  1,500  เมตร ร้อยละ 60

37 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 12  สายขนัติพัฒนา อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายขนัติพัฒนา ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  2,000  เมตร ร้อยละ 60

38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000   500,000   500,000   500,000     500,000    ร้อยละของความ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

ทุกสายบ้านทุ่งรวมทอง สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั บ้านทุ่งรวมทอง หมู่ที่ 12  อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ สัญจรที่สะดวกและ อบต.

หมู่ที่ 12  ซอยเศรษฐี ยาว 1,200 เมตร ผู้ใชถ้นน ร้อยละ60ปลอดภยั

39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง 500,000   500,000   500,000   500,000     500,000    ร้อยละของความ ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

เพื่อการเกษตร สัญจรที่สะดวกและปลอดภยั เพื่อการเกษตร อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ สัญจรที่สะดวกและ อบต.

บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 12  บ้านทุ่งรวมทอง หมู่ที่ 12  ผู้ใชถ้นน ร้อยละ60ปลอดภยั

40  โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก เพื่อให้ประชาชนในต าบล กอ่สร้างถนนหินคลุกภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนน ประชาชนในต าบล กองช่าง

บริเวณศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก ต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. หินคลุกในต าบล มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที1่2 และปลอดภยั ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

จ านวน  1  สาย

 



41  โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชนในต าบล ซ่อมแซมถนนหินคลุก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของความ ประชาชนในต าบล กองช่าง

หินคลุกภายในต าบล มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก ภายในต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

และปลอดภยั ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

42 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 10 บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ร้อยละ 60

43 โครงการปรับไหล่ถนน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับไหล่ถนน คสล. 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

คสล.  หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านสระหลวง ปลอดภยั ยาว  600  เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

(ถนนหลวงศรีส าราญ) จ านวน   2   ขา้ง ร้อยละ 60

44 โครงการขยายไหล่ทางถนน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทางสายโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

สายโรงเรียนนิภาศิริ-ไป มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ นิภาศิริ-ไปต าบลบุกระสัง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ต าบลบุกระสัง ปลอดภยั กว้าง   1  เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว 570 เมตร ร้อยละ 60

45 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

เสริมเหล็ก สายขา้งโรงเรียน มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ  สายขา้งโรงเรียนนิภาสิริ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

นิภาศิริ บ้านสระหลวง หมู่ที่ 1 ปลอดภยั กว้าง   4  เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว 228 เมตร ร้อยละ 60

 



46 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 1  -  - 2,000,000 2,000,000  2,000,000 ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนสายหลวงศรีส าราญ ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ถงึสวนนางส้มจนี ยาว  1,000  เมตร ร้อยละ 60

47 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 3  -  - 220,000   220,000     220,000    ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ชว่งที่ 1 ขนาด 4x66 อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

(เส้นบ้านนางอูท่อง ศรีนอก) ปลอดภยั ชว่งที่ 2 ขนาด 3.5x40 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

หนา 0.15 เมตร ร้อยละ 60

48 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 3  -  - 100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

หมู่ที่ 3 บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ซอยขา้งบ้านนายสายนั ปลอดภยั กว้าง   3   เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

เหมียนขนุทด) ยาว  60  เมตร ร้อยละ 60

49 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล.  หมูที่  3  -  - 220,000   220,000     220,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ซอยบ้านนายวิทิตย์ ปลอดภยั กว้าง   4    เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

 สังขค์ าพัน) ยาว  100     เมตร จ านวน  1  สาย

50 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล.  หมูที่  3 225,000   225,000   225,000   225,000     225,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ซอย  ร่มโพธิท์อง) ปลอดภยั กว้าง   3   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  150  เมตร จ านวน  1  สาย

 



51 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล.  หมูที่  3 300,000   300,000   300,000   300,000     300,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ซอย  ลานมันเอือ้มพร) ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  200  เมตร จ านวน  1  สาย

52 โครงการกอ่สร้าง คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล.  หมูที่  3 200,000   200,000   200,000   200,000     200,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ซอย บริจนัทร์) ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  100  เมตร จ านวน  1  สาย

53 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 4  -  - 400,000   400,000     400,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 4  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนสายหลวงศรีส าราญ ปลอดภยั กว้าง   4  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ถงึบ่อขยะ ยาว  400  เมตร จ านวน  1  สาย

54 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 4  -  - 400,000   400,000     400,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 4  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากทิศใต้บ้านนายหลงถงึ ปลอดภยั กว้าง   4  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

บ่อขยะ ยาว  300  เมตร จ านวน  1  สาย

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 4  -  - 400,000   400,000     400,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 4  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

หน้าบ้านนายตู่ ปลอดภยั กว้าง   4  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  220  เมตร จ านวน  1  สาย

 



56 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 4 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000  2,000,000 จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 4  บ้านศรีสง่า มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านศรีสง่า อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(บริเวณถนนตัดใหม่เส้นทาง ปลอดภยั กว้าง   4  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

มาวัดอาศรมบรมครูหลวงปู่ ยาว  1,000  เมตร จ านวน  1  สาย

เทพโลกอดุร)

57 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 450,000   450,000   450,000   450,000     450,000    ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เสริมเหล็ก สายตะวันตก ตาปู่ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ สายตะวันตก ตาปู่ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 ปลอดภยั บ้านศรีสง่า หมู่ที่ 4 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง   4   เมตร ร้อยละ 60

ยาว  450  เมตร

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5  -  - 15,000     15,000      15,000     จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

เส้นหน้า อบต.ทุ่งกระตาด ปลอดภยั กว้าง   5   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

พัฒนา ยาว  6  เมตร จ านวน  1  สาย

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30

ตารางเมตร

59 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพือ่ให้ประชาชนที่มาติดต่อ ถนน คสล. อบต.ทุ่งกระ  -  - 16,500     16,500      16,500     จ านวนถนน คสล.ประชาชนมีเส้นทาง กองช่าง

อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ราชการมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อบต. อบต. อบต. ที่เพิ่มขึน้ สัญจรที่สะดวกและ อบต.

ทางขึน้ อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา และปลอดภัย พื้นที่ 30 ตารางเมตร จ านวน  1  สาย ปลอดภยั

 



60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5  -  - 44,000     44,000      44,000     จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ต่อจากสาย ม.5-ม.7 ปลอดภยั ขนาด 4x20x0.15 ม. ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

หน้าบ้านนายวีรัตน์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 จ านวน  1  สาย

ตารางเมตร

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5  -  - 31,000     31,000      31,000     จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนทางหลวงชนบทถงึ ปลอดภยั พื้นที่ 53 ตารางเมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

หน้าบ้านนายวีรัตน์ จ านวน  1  สาย

62 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5 200,000 200,000 200,000 200,000  200,000  จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากสามแยกเหนือ อบต.ถงึ ปลอดภยั กว้าง   3   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ลานเอนกประสงค์ ยาว  136  เมตร จ านวน  1  สาย

63 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5  -  - 400,000   400,000     400,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากถนนสายหนองกีล่ าปลาย- ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

มาศ ถงึส่ีแยกคลอง ยาว  220  เมตร จ านวน  1  สาย

64 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5 200,000   200,000   200,000   200,000     200,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ลาดยางไปบุกระสัง ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ส่ีแยกคลอง ยาว  220  เมตร จ านวน  1  สาย

 



65 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 5  -  - 26,000     26,000      26,000     จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั ทิศเหนือ 6.50 เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ทิศใต้ 12 เมตร จ านวน  1  สาย

ทิศตะวันออก 16 เมตร

ทิศตะวันตก 5 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52

ตารางเมตร

66 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 7 600,000 600,000 600,000 600,000  600,000  จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 7  สายเชือ่มต่อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ สายเชือ่มต่อ หมู่ที่ 5 อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมูที่ 5 ปลอดภยั กว้าง 4 เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว 300 เมตร จ านวน  1  สาย

67 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 7  -  - 16,500     16,500      16,500     จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 7  บ้านสุขส าราญ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านสุขส าราญ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั กว้าง   5.50  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  6  เมตร หรือมีพื้นที่ จ านวน  1  สาย

ไม่น้อยกว่า 52 ตารางเมตร

68 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 7  -  - 200,000   200,000     200,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

จากเส้นหลังโรงเรียนสุขส าราญ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านสุขส าราญ อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ถงึโรงเรียนสุขส าราญ ปลอดภยั กว้าง   5  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

หมู่ที่ 7  บ้านสุขส าราญ ยาว  100  เมตร จ านวน  1  สาย

 



69 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 10  -  - 280,000   280,000     280,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายบ้านนายใจเมือง ระบายศรี ปลอดภยั กว้าง   5     เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว    100  เมตร จ านวน  1  สาย

70 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 10  -  - 1,960,000 1,960,000  1,960,000 จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

จากบ้านนางเยน็ถงึ ปลอดภยั กว้าง   4     เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ถนนลาดยาง(ตะวันตกตาปู่ ยาว    980  เมตร จ านวน  1  สาย

เสือชะเง้อ)

71 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12  -  - 192,500   192,500     192,500    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ถงึวัดโนนง้ิว หมู่ที่ 12 ปลอดภยั กว้าง   3.5     เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

บ้านทุ่งรวงทอง ยาว   100  เมตร จ านวน  1  สาย

หนา 0.15 เมตร

72 โครงการกอ่สร้างลานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ลานคอนกรีต  หมู่ที่ 12  -  - 242,000   242,000     242,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง ปลอดภยั ขนาด 21x21x0.15 เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า จ านวน  1  สาย

442 ตารางเมตร

 



73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12 900,000   900,000   900,000   900,000     900,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ซอยนานาชาติ ปลอดภยั กว้าง   4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  300  เมตร จ านวน  1  สาย

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12 200,000   200,000   200,000   200,000     200,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ขา้งฟาร์มไก่ ปลอดภยั กว้าง   5   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  100  เมตร จ านวน  1  สาย

75 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12  - 500,000   500,000   500,000     500,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ขา้งฟาร์มไก่ ปลอดภยั กว้าง    5   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  700  เมตร จ านวน  1  สาย

76 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12  - 500,000   500,000   500,000     500,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

ซอยบ้านเส่ียหล่าไป ปลอดภยั กว้าง     4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

หาเฉดิฉายแยกไป ม.8 ยาว  300  เมตร จ านวน  1  สาย

77 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่ 12  - 500,000   500,000   500,000     500,000    จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปลอดภยั กว้าง     4   เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  200  เมตร จ านวน  1  สาย

 



78 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่  10 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก บ้านโนนสีทอง ระยะทาง  อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(หน้าบ้านนางบง ค าลือ ถงึ และปลอดภยั 300  เมตร (หน้าบ้านนางบง ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

สามแยก) ค าลือ  ถงึ สามแยก) จ านวน  1  สาย

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่  10 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(สายขา้งบ้านนายใจเมือง และปลอดภยั ระยะทาง  กว้าง 3 เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ระบายศรี) ยาว 150 เมตร จ านวน  1  สาย

80 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่  10 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนถนน คสล.ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในหมู่บ้าน มีเส้นทางสัญจร อบต.

(หน้าบ้านนางสอิง้ แสงสูง และปลอดภยั ระยะทาง  4  เมตร ที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ถงึ สามแยก) (หน้าบ้านนางสอิง้ แสงสูง จ านวน  1  สาย

ถงึ สามแยก)

81 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล. หมู่ที่  10  -  - 266,000   266,000     266,000    ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายต่อจากขา้งลานมัน ปลอดภยั กว้าง 5 เมตร ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว 97 เมตร ร้อยละ 60

หนา 0.15 เมตร

 



82 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน โครงการขยายไหล่ทาง 12,500     12,500      12,500     ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เทคอนกรีตเสริม มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ เทคอนกรีตเสริม อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง ปลอดภยั หมู่ที่ 10  บ้านโนนสีทอง ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

สายต่อจากขา้งลานมัน ขนาด 1 x 11.40 เมตร ร้อยละ 60

หรือพืน้ที่ไม่น้อยกว่า

 22.80 ตารางเมตร

83 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทางเทคอนกรีต 180,000   180,000   180,000   180,000     180,000    ร้อยละของความ ประชาชนทั่วไป กองช่าง

เทคอนกรีตเสริม มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ เสริม บ้านโนนสีทอง หมู ่10 อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านโนนสีทอง หมู่ที่ 10 ปลอดภยั ช่วงที1่ กวา้ง 1 ม. ยาว 230 ม. ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ช่วงที2่ กวา้ง 1 ม. ยาว 570 ม. ร้อยละ 60

84 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทาง 203,000   203,000     203,000    ร้อยละความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ  มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่  5 บ้านเสือชะเง้อ  อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

สายประชาชืน่ ปลอดภยั ชว่งที่ 1 ขนาด1x360 ม. ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 360 ตรม. ร้อยละ 60

ชว่งที่ 2 ขนาด0.40x24 ม.

หรือมีพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 9.6 ตรม.

85 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทาง 200,000   200,000   200,000   200,000     200,000    ร้อยละความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่  7  มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ถนน คสล. หมู่ที่  7  อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านสุขส าราญ  ปลอดภยั บ้านสุขส าราญ  ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

เส้นหน้าโรงเรียน กว้าง 1  เมตร ร้อยละ 60

เส้นหมู่7เยือ้งหมู่5 ยาว 1,000   เมตร 

 



86 โครงการขยายถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนน คสล.  หมู่ที่ 12 500,000   500,000   500,000   500,000     500,000    ร้อยละความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  12  บ้านทุ่งรวงทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ บ้านทุ่งรวงทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

(ถมคลองขยายถนน) ปลอดภยั ยาว   1,500   เมตร  ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง  2 เมตร ร้อยละ 60

87 โครงการกอ่สร้างลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000  1,200,000 จ านวนถนน ประชาชนในต าบล กองช่าง

หมู่ที่  1  บ้านสระหลวง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  1  บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นสัญจรที่สะดวก อบต.

ถงึ  หมู่ที่  4  บ้านศรีสง่า และปลอดภยั ถงึ  หมู่ที่  4  บ้านศรีสง่า หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ และปลอดภยั

กว้าง   6   เมตร จ านวน 1 สาย

ยาว  400  เมตร

88 โครงการกอ่สร้างลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 900,000   900,000   900,000   900,000     900,000    จ านวนถนน ประชาชนในต าบล กองช่าง

หมู่ที่  1  บ้านสระหลวง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  1  บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นสัญจรที่สะดวก อบต.

และปลอดภยั กว้าง   4   เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ และปลอดภยั

ยาว  300  เมตร จ านวน 1 สาย

89 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1,500,000 จ านวนถนน ประชาชนในต าบล กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  3   บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นสัญจรที่สะดวก อบต.

(ถนนขา้งลานมัน และปลอดภยั กว้าง   4    เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ และปลอดภยั

นายวรวุฒิ พงษ์ธนากลุ) ยาว  650   เมตร จ านวน 1 สาย

90 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง  -  - 1,200,000 1,200,000  1,200,000 จ านวนถนน ประชาชนในต าบล กองช่าง

หมู่ที่  3  บ้านโนนทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  3   บ้านโนนทอง อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นสัญจรที่สะดวก อบต.

(ถนนหน้าบ้านนายประสาน ถงึ และปลอดภยั กว้าง     4    เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ และปลอดภยั

หน้าบ้านนางเหลือง) ยาว      500    เมตร จ านวน 1 สาย

 



91 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000  1,500,000 จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

จากทางเขา้หมู่บ้านถงึเขต และปลอดภยั กว้าง   4   เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

บ้านโนนสีทอง ยาว  1,000  เมตร จ านวน 1 สาย

92 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทาง 300,000   300,000   300,000   300,000     300,000    ร้อยละความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5 มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ถนนลาดยาง หมู่ที่  5 อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านเสือชะเง้อ  ปลอดภยั บ้านเสือชะเง้อ ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 1  เมตร ร้อยละ 60

ยาว 600   เมตร 

93 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 300,000   300,000   300,000   300,000     300,000    จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

สายลาดยางมาหน้าอบต. และปลอดภยั กว้าง   6   เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  220  เมตร จ านวน 1 สาย

94 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 300,000   300,000   300,000   300,000     300,000    จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

หน้าบ้านนางดารา และปลอดภยั กว้าง    4    เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว  150  เมตร จ านวน 1 สาย

95 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 400,000   400,000   400,000   400,000     400,000    จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  5   บ้านเสือชะเง้อ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  5  บ้านเสือชะเง้อ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

สายคลองไปบุกระสัง และปลอดภยั กว้าง   4    เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

ยาว   1,800   เมตร จ านวน 1 สาย

 



96 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000  1,300,000 จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่ 7 บ้านสุขส าราญ มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่ 7 บ้านสุขส าราญ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

และปลอดภยั กว้าง 4 เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

 ยาว 1,300 เมตร จ านวน 1 สาย

97 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ถนนลาดยาง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 จ านวนถนน ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

หมู่ที่  10  บ้านโนนสีทอง มีเส้นทางสัญจรที่สะดวก หมู่ที่  10  บ้านโนนสีทอง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ลาดยางใน มีเส้นทางสัญจร  อบต.

(ถนนสายหลัก หมู่ที่ 10  ถงึ และปลอดภยั กว้าง  6  เมตร หมู่บ้านที่เพิ่มขึน้ ที่สะดวกและปลอดภยั

องค์การบริหารส่วนต าบล) ยาว  1,500   เมตร จ านวน 1 สาย

98 โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมแซม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน กอ่สร้างถนนลาดยาง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ถนนลาดยางภายในต าบล มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ภายในต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ปลอดภยั และใชส้ าเลียงผล ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

ผลิตทางการเกษตร ร้อยละ 60 และใชล้ าเลียงผลผลิต

99 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ขยายไหล่ทาง  -  - 500,000   500,000     500,000    ร้อยละความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ถนนลาดยาง หมู่ที่  12 มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ ถนนลาดยาง หมู่ที่  12 อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านทุ่งรวงทอง จากซอย ปลอดภยั บ้านทุ่งรวงทอง ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

นานาชาติถงึบ้านนายหล่า กว้าง 6  เมตร ร้อยละ 60

ยาว 500   เมตร 

100 โครงการกอ่สร้าง เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน กอ่สร้างถนนลาดยาง 100,000   100,000   100,000   100,000     100,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที่ 1 มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ หมู่ที่ 1 บ้านสระหลวง อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

บ้านสระหลวง ปลอดภยั และใชส้ าเลียงผล (ถนนหลวงศรีส าราญ) ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

(ถนนหลวงศรีส าราญ) ผลิตทางการเกษตร กว้าง 6 เมตร ร้อยละ 60 และใชล้ าเลียงผลผลิต

ยาว 220 เมตร

 



101 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน ปรับปรุงถนน 150,000   150,000   150,000   150,000     150,000    ร้อยละของความ ประชาชนในหมู่บ้าน กองช่าง

โดยลาดยางที่มีส่วนผสม มีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ โดยลาดยางที่มีส่วนผสม อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. พึงพอใจของ มีเส้นทางสัญจร อบต.

ยางพารา หมู่ที่ 1 ปลอดภยั ยางพารา หมู่ที่ 1 ผู้ใชถ้นน ที่สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 6 X 300 เมตร = ร้อยละ 60

 



 แบบ ผ. 02

4.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ ทีร่ับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ หลัก

1 โครงการงานประเพณีและ
วัฒนธรรมของดีเมืองหนองกี่

เพือ่ให้ชาวหนองกีต่ระหนัก
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่และส่งเสริมอาชีพให้ชาว
หนองกีม่ีรายได้และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ประชาชนในพืน้ที่อ าเภอ
หนองกี ่ได้ร่วมกิจกรรมและ
ประชาชนในพืน้ที่ใกล้เคียง 
และภาคประชาชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน งบประมาณ
 ที่อุดหนุนเพือ่ให้
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ประชาชนชาวหนองกีเ่กิด
ความรักสามัคคีมีความ
เข้าใจและหวงแหน
วัฒนธรรมที่ดีของอ าเภอ
หนองกี่

กอง
การศึกษา  

อบต.

4. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีติ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ดา้นดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีติที่ดี

 



2 โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาด เพือ่สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ สนับสนุนเหล่ากาชาด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ส านักปลัด

จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการ กุศล และให้ความช่วยเหลือ จังหวัดบุรีรัมย์  อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. งบประมาณ มีงบประมาณเพียงพอที่จะ อบต.

จัดหารายได้เพือ่จัดกิจกรรม ประชาชนตามภารกิจของเหล่า ที่อุดหนุน จัดกิจกรรมสาธารณกุศล

สาธารณกุศล และให้ความ กาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ เพือ่ให้บรรลุ และช่วยเหลือประชาชน

ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ตามวัตถุประสงค์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนฯ

ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ของโครงการ ได้ 

จ านวน

10,000  บาท

3 อุดหนุนที่ท าการปกครอง เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้ สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ 20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  จ านวน ผู้น าชุมชน ผู้น าสตรี และ ส านักปลัด

อ าเภอหนองกี ่ ตามโครงการ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท าการปกครองอ าเภอหนองกี่ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. งบประมาณ ประชาชนทั่วไป  ได้รับ อบต.

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้โครงการ ถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต เพือ่ให้ผู้น าหมูบ่้าน/ผู้น า ที่อุดหนุน ความรู้ ความเข้าใจ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นการแก้ไขปัญหาความ ชุมชน/ผู้น าสตรี ในต าบล เพือ่ให้เป็นไป ในแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

ยากจน เข้ารับการฝึกอบรมตาม ตามวัตถุประสงค์ พอเพียง ลดปัญหาความ

โครงการ ฯ ของโครงการ ยากจนในครัวเรือนและ

จ านวน ชุมชน

20,000  บาท

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

 



 



 



 



 แบบ ผ. 02

5.2 แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ หลกั

1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน จัดซ้ือ/จัดหา ครุภัณฑ์ทาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระดับความส าเร็จ เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ทางการศึกษาแก่ศูนย์เด็กเล็ก ด้านการศึกษาแก่เด็ก การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนา อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการพัฒนาการ ด้านร่างกายและสมอง อบต.

อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา เล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็ก อบต.ทุ่งกระตาด- ด้านร่างกาย ดีขึน้

พัฒนา และสมอง

ของเด็กเล็ก

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 60

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และนันทนาการ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ดา้นเศรษฐกิจ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีติที่ดี

 



2 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 ระดับความส าเร็จ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโต ร่างกายที่แข็งแรงเจริญ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการส่งเสริม ด้านร่างกายและสมอง อบต.

สมกับวัยและได้รับสารอาหาร เติบโตสมกับวัยและได้รับ ด้านโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัยไม่เป็น

ครบถ้วน สารอาหารครบถ้วน ของเด็กเล็ก โรคขาดสารอาหาร

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 60

3 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ เพือ่ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพ 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ระดับความส าเร็จ เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

ร่างกายที่แข็งแรง เจริญเติบโต ร่างกายที่แข็งแรงเจริญเติบโต อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการส่งเสริม ด้านร่างกายและสมอง อบต.

สมกับวัยและได้รับสารอาหาร สมกับวัยและได้รับสาร- ด้านโภชนาการ ที่เหมาะสมกับวัยไม่เป็น

ครบถ้วน อาหารครบถ้วน ของเด็กเล็ก โรคขาดสารอาหาร

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 60

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพือ่ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วม จัดกิจกรรมวันเด็ก 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ระดับความส าเร็จ ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน กองการศึกษา

กิจกรรม กล้าแสดงออก เพือ่ให้เด็กได้แสดงออก อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการส่งเสริม ร่างกายอารมณ์ สังคม อบต.

มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ จ านวน  1  วัน กิจกรรมและการ และนักเรียนมีขวัญ

กล้าแสดงออก ก าลังใจที่ดี

ของเด็กเล็ก

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 60

 



5 โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้าง เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความส าเร็จ เด็กมีพัฒนาการด้าน กองการศึกษา

การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ให้แก่เด็กปฐมวัยในเขตพืน้ที่ โดยกลุ่มเป้าหมาย    คือ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการพัฒนาการ การเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม อบต.

ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา เด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนา ด้านการเรียนรู้

เด็กเล็ก ของเด็กเล็ก

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 60

6 โครงการจัดท าร้ัวรอบศูนย์พัฒนา เพือ่ความปลอดภัยแก่เด็กเล็ก จัดท าร้ัวรอบศูนย์พัฒนา 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระดับของ สามารถป้องกันภัย กองการศึกษา

เด็กเล็ก สังกัด และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  สังกัด อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ของความ เด็กเล็กและบุคลากร อบต.

อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา เด็กเล็ก และป้องกันทรัพย์สิน อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา ปลอดภัย ภายในศูนย์พัฒนา

ถูกโจรกรรม ของเด็กเล็ก เด็กเล็กฯ

ภายในศูนย์ฯ

ร้อยละ 70

7 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร เพือ่ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือ่ให้ได้ ได้ระดับมาตรฐานการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ของอาคารศูนย์ ระดับมาตรฐานการ อบต.

ระดับมาตรฐาน เรียนรู้ ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้

จ านวน  1  หลัง ร้อยละ 60

8 โครงการอบรมภาษาอังกฤษและ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบล ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้า ประชาชนได้มีพืน้ฐาน กองการศึกษา

ภาษาอืน่ ๆ เพือ่รองรับประชาคม มีพืน้ฐานด้านภาษาในการรองรับ ภาษาอืน่ ๆ ให้แก่ประชาชน อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. รับการฝึกอบรม ด้านภาษาเพือ่รองรับ อบต.

เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ในต าบล ที่สามารถส่ือสาร การเข้าสู่ประชาคม

(ASEAN Economic Community) อาเซียน ภาษาพืน้ฐานที่ เศรษฐกิจอาเซียน

ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ฝึกอบรมได้

ร้อยละ 60

 



9 โครงการอบรมผู้ปกครอง/ เพือ่ให้ทราบปัญหาและ 1  คร้ัง / ปี 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวนผู้ปกครอง ท าให้ทราบปัญหาและ กองการศึกษา

ปฐมนิเทศ ความต้องการที่เกิดกับ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ที่เข้าร่วมโครงการฯ แนวทางแก้ไขที่จะเกิดขึน้ อบต.

เด็กนักเรียน ร้อยละ 70 กับเด็กนักเรียน

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ให้เป็นศูนย์ที่น่าอยู่ จ านวน 2 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สวยงาม อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ของศูนย์พัฒนา ส่ิงแวดล้อมที่ดีขิน้ อบต.

เด็กเล็กร้อยละ80

11 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพือ่พัฒนาผู้เรียนด้านร่างกาย ผู้เรียนมีร่างกายจิตใจสติ 10,750 10,750 10,750 10,750 10,750 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีร่างกาย จิตใจ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กต าบลทุ่งกระตาด จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และ ปัญญาอารมณ์และสังคมมุง่ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ของศูนย์พัฒนา สติปัญญา อารมณ์และ อบต.

สังคม มุง่ส่งเริมเจตคติคุณค่า ส่งเสริมเจตคติคุณค่าชีวิต เด็กเล็กร้อยละ80 สังคมมุง่ส่งเสริมเจตคติ

ชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยม คุณค่าชีวิตปลูกฝังคุณ-

ที่พึงประสงค์ ที่พึงประสงค์ ธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์

12 เคร่ืองแบบนักเรียน (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา)

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนและการแต่งกายของผู้
เข้าศึกษาที่พร้อมเพียงกัน

เด็กมีเคร่ืองแบบนักเรียน
และการแต่งกายของผู้เข้า
ศึกษาที่พร้อมเพียงกัน

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 เด็กมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนและการ
แต่งกายของผู้เข้า
ศึกษาที่พร้อมเพียง
กัน ร้อยละ 100

เด็กปฐมวัยมีเคร่ืองแบบ
นักเรียนและการแต่งกาย
ของผู้เข้าศึกษาที่พร้อม
เพียงกัน

กองการศึกษา

13 หนังสือเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา)

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมีหนังสือเรียน
แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการ
เรียนที่เหมาะสมตามวัย

เด็กปฐมวัยมีหนังสือเรียน
แบบฝึกหัดและหนังสือเสริม
การเรียนที่เหมาะสมตามวัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยมีหนังสือ
เรียนแบบฝึกหัด
และหนังสือเสริมการ
เรียนที่เหมาะสม
ตามวัย ร้อยละ 100

เด็กปฐมวัยมีหนังสือเรียน
แบบฝึกหัดและหนังสือ
เสริมการเรียนที่เหมาะสม
ตามวัย

กองการศึกษา

 



14 อุปกรณ์การเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา)

เพือ่ให้เด็กปฐมวัยมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมตามวัย

เด็กปฐมวัยมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมตามวัย

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กปฐมวัยมี
อุปกรณ์การเรียนที่
เหมาะสมตามวัย 
ร้อยละ 100

เด็กปฐมวัยมีอุปกรณ์การ
เรียนที่เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษา

 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

 



 แบบ ผ. 02

6.5 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 ตวัชีว้ดั ผลลพัธ์ที่คาดวา่ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดร้ับ หลกั

1 โครงการสมทบกองทุนหลัก เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สนับสนุนการด าเนินงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระดับความส าเร็จ ประชาชนในเขตพีน้ที่มี ส านักปลัด

ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในระดับ ของกองทุนหลักประกันฯ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในการด าเนินงาน สุขภาพดียิง่ขึน้ อบต.

ประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ จ านวน  1  กองทุน กองทุน
ร้อยละ 70

6. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ให้ชมุชน สาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  อ าเภอหนองก่ี  จงัหวดับุรีรัมย์

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 ดา้นสงัคมและคุณภาพชวีติ

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวดั ที่ 1 เมืองน่าอยูแ่ละคุณภาพชวีติที่ดี

 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 25 9,500,500       25 9,500,500       25 9,500,500       25 9,500,500        25 9,500,500        25 9,500,500        

รวม 25 9,500,500 25 9,500,500 25 9,500,500 25 9,500,500 25 9,500,500 25 9,500,500

2) ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการ

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000 15 1,230,000

   2.2 แผนงานการศึกษา 3 384,000 3 384,000 3 384,000 3 384,000 3 384,000 15 1,920,000

   2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 7 514,000 7 502,000 7 502,000 7 502,000 7 502,000 35 2,522,000

รวม 25 2,128,000 25 2,116,000 25 2,116,000 25 2,116,000 25 2,116,000 125 10,592,000

3) ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง

   3.1 แผนงานการเกษตร 7 296,000 7 296,000 7 296,000 7 296,000 7 296,000 35 1,480,000

   3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 5 2,500,000

   3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 15 1,050,000

   3.4 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 55 15,065,000 55 15,065,000 55 15,065,000 55 15,065,000 55 15,065,000 275 75,325,000

รวม 66 16,071,000 66 16,071,000 66 16,071,000 66 16,071,000 66 16,071,000 330 80,355,000

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองก่ี จงัหวัดบรุีรัมย์

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต

   4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 730,000 3 730,000 3 730,000 3 730,000 3 730,000 15 3,650,000

   4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 15 6,530,000 15 6,530,000 15 6,530,000 15 6,530,000 15 6,530,000 75 32,650,000

   4.3 แผนงานงบกลาง 4 2,236,000 4 2,236,000 4 2,236,000 4 2,236,000 4 2,236,000 20 11,180,000

   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 20 1,150,000

   4.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 2,200,000 6 2,200,000 6 2,200,000 6 2,200,000 6 2,200,000 30 11,000,000

   4.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 15 400,000

รวม 35 12,006,000    35 12,006,000    35 12,006,000    35 12,006,000     35 12,006,000     175 60,030,000     

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน และนันทนาการ

   5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 300,000

   5.2 แผนงานการศึกษา 14 1,004,250 14 1,004,250 14 1,004,250 14 1,004,250 14 1,004,250 70 5,021,250

   5.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 20 1,861,000 20 1,861,000 20 1,911,000 20 1,911,000 20 1,911,000 100 9,455,000

   5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 37 2,955,250      37 2,955,250      37 3,005,250      37 3,005,250      37 3,005,250      185 14,926,250     

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564 รวม 5 ปี

รวม 5 ปี

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2564



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

6. ยทุธศาสตร์  ดา้นการสร้างความเขม้แขง็

ใหช้มุชนสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม

   6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 240,000 8 240,000 8 240,000 8 240,000 8 240,000 40 1,200,000

   6.2  แผนงานสาธารณสุข 8 245,000 8 245,000 8 245,000 8 245,000 8 245,000 40 1,225,000

   6.3  แผนงานการเกษตร 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 5 410,000 25 2,050,000

   6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 4 280,000 20 1,120,000

   6.5  แผนงานงบกลาง 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000

รวม 26 1,225,000 26 1,225,000 26 1,225,000 26 1,225,000 26 1,225,000 130 6,125,000

รวมทั้ง 6 ยทุธศาสตร์ 214 43,885,750 214 43,873,750 214 43,923,750 214 43,923,750 214 43,923,750 351 181,528,750

ยทุธศาสตร์




