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องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
อําเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา



คํานํา

เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๙/๑ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๑
ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  แผนพัฒนา
ทองถ่ินนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุม
ประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  เพ่ือแจงแนวทางพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความ
ตองการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา
จากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

เพ่ือใหการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายดังกลาว จึงตองจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕) เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และพรอมท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและสามารถใชใน
การประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายท่ีคณะผูบริหารหวังท่ีจะทําให
เกิดการพัฒนาในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร จึงหวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลตลาดไทร ท่ีมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง
แทจริงตอไป

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

อนุมัติ

(นายสุวิชญ หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร





สารบัญ

เรื่อง หนา

สวนท่ี ๑ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน ๑

สวนท่ี ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาถ่ิน ๑๓

สวนท่ี ๓ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปสูการปฏิบัติ ๖๗
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ๖๘
- รายละเอียดโครงการพัฒนา ๖๙

สวนท่ี ๔ การตดิตามและประเมินผล ๑๒๖

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



สวนที่สวนที่ ๑๑

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล

ตําบลตลาดไทร ประกอบดวย
๑.บานหนองบัว หมูท่ี ๑
๒.บานประทาย หมูท่ี ๒
๓.บานฉนวน หมูท่ี ๓
๔.บานหนองกก หมูท่ี ๔
๕.บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕
๖.บานตลาดไทร หมูท่ี ๖
๗.บานหนองปรือ หมูท่ี ๗
๘.บานหองเรือ หมูท่ี ๘
๙.บานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙
๑๐.บานโนนตะครอ หมูท่ี ๑๐
๑๑.บานตูม หมูท่ี ๑๑
๑๒.บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒
๑๓.บานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
(ปจจุบันเปนอบต.ขนาดกลาง  ณ  วันท่ี ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ )
ตั้งอยูท่ี  หมู ๒ ตําบลตลาดไทร อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสมีา
- โทรศัพท ๐๔๔-๐๐๙๘๗๑-๒
- โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙-๘๗๒

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับท่ีราบลุม  พ้ืนท่ีสวน

ใหญเปนทุงนา มีปาโปรง มีลําน้ําไหลผานเหมาะแกการเกษตร    มีลักษณะของดินเปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการ
ปลูกขาว   ปลูกหมอน เลี้ยงไหม

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตกลางเดือนกุมภาพันธไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง

แตบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส
รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แตอาจเกิด“ชวง
ฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตุลาคมนานราว
๑-๒ สัปดาห เปนชวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด ประมาณ ๑๕ องศา

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน



๒

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน

พ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน ๔ แหง   แหลงน้ําท้ัง ๔ แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางข้ึนใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภค
ของประชาชน  ดังนี้

๑)ลําสะแทด ตั้งอยูหมูท่ี ๕, ๑๒, ๓, ๑๑, ๘ ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ําได  จํานวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๒)ลําแอก ตั้งอยูหมูท่ี ๑, ๔, ๖, ๙, ๑๐, ๑๓ ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ําได  จํานวน ๖๓๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๓)คลองละลม ตั้งอยูหมูท่ี ๒ ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ําได  จํานวน ๔๒๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๔)คลองวังยาง ตั้งอยูหมูท่ี ๒, ๘ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
มีปริมาณในการกักเก็บน้ําได  จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

๑.๖ ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตตําบลตลาดไทรมีปาโคกจิก หมูท่ี ๕ , ปาโคกบานราง หมูท่ี ๔ ,ปาโคกปาชาดอนอีลุม หมูท่ี ๕ ,

ปาโคกดอนเต็ง หมูท่ี ๒
๒. ดานการเมือง/การปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีท้ังหมด ๑๓ หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซึ่งเปนตัวแทนของชุมชน
๗ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประชาชนใหความรวมมือดาน
การเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและนายกองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒ จํานวนผูมาใชสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คิดเปนรอยละ
๗๗.๕๒ ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง
ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกอบต. โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาของ
อบต.คือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงานอําเภอ
ทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดให
ประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชน
ในเขตตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองคการบริหารสวนตําบล
จัดข้ึนมีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหองคการบริหารสวนตําบล
ดําเนินงานตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล โดยองคการบริหาร
สวนตําบลแบงเขตการปกครอง  ดังนี้

๒.๑ เขตการปกครอง
เปนเขตการปกครองของอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนท่ี ๔๗ ตารางกิโลเมตร  หรือ

๒๙,๓๗๕ ไร ทางทิศตะวันออกของอําเภอประทาย มีระยะทางหางจากอําเภอประทายประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
และอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา  หางจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ
๑๐๖ กิโลเมตร



๓

อาณาเขตขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ทิศเหนือ ติดตอกับ   ตําบลหนองคาย อําเภอประทาย
ทิศใต ติดตอกับ   ตําบลโคกกลาง อําเภอประทาย
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ อําเภอบานใหมไชยพจน   จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ตําบลประทาย อําเภอประทาย

๒.๒ การเลือกตั้ง
ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลตลาดไทร  มีเขตเลือกตั้ง ๑๓ เขต
ประชาชนในเขตตําบลตลาดไทร สวนใหญรวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนยังมีสวนรวม

ในการบริหารงาน การชวยเหลืองานองคการบริหารสวนตําบล เสนอแนะในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลใน
การดําเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ประชุมประชาคม
แกไขปญหาความยากจน ฯลฯ

จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน

คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน

คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒

๓. ประชากร
๓.๑ ชวงอายุและจํานวนประชากร

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
หญิง ชาย หมายเหตุ

จํานวนประชากรเยาวชน ๕๘๒ คน ๕๙๙ คน อายุต่ํากวา ๑๘ ป
จํานวนประชากร ๑,๙๔๙ คน ๑,๙๘๘ คน อายุ ๑๘-๖๐ ป
จํานวนประชากรผูสูงอายุ ๒๖๖ คน ๒๙๑ คน อายุมากกวา ๖๐ ป
รวม ๒,๗๙๗ คน ๒,๘๗๘ คน ท้ังสิ้น ๕,๖๗๕ คน



๔

๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

หมูท่ี ช่ือบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร
ชาย หญิง รวม

๑ บานหนองบัว ๑๘๗ ๓๖๒ ๓๗๐ ๗๓๒
๒ บานประทาย ๑๙๖ ๓๕๙ ๓๘๑ ๗๔๐
๓ บานฉนวน ๔๐ ๗๗ ๘๔ ๑๖๑
๔ บานหนองกก ๑๑๑ ๒๔๐ ๒๒๘ ๔๖๘
๕ บานดอนอีลุม ๒๐๗ ๓๘๖ ๓๙๕ ๗๘๑
๖ บานตลาดไทร ๑๘๕ ๓๔๖ ๓๖๓ ๗๐๙
๗ บานหนองปรือ ๒๒ ๔๔ ๔๓ ๘๗
๘ บานหนองเรือ ๔๗ ๑๒๕ ๑๑๔ ๒๓๙
๙ บานโนนงิ้ว ๑๕ ๓๓ ๓๕ ๖๘

๑๐ บานโนนตะครอ ๘๙ ๒๒๑ ๑๙๘ ๔๑๙
๑๑ บานตูม ๓๑ ๗๕ ๖๖ ๑๔๑
๑๒ บานธรรมจักร ๒๐๑ ๓๕๔ ๓๙๖ ๗๕๐
๑๓ บานเอราวัณ ๑๕๐ ๓๐๐ ๓๕๖ ๖๕๖

รวม ๑,๔๘๑ ๒,๙๒๒ ๓,๐๒๙ ๕,๙๕๑
(ขอมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สํานักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง)

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน  เขียนภาษไทย
และคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ
ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน
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การศึกษา   ขอมูล  ณ  ปจจุบัน

สังกัด สพฐ. อบต.ตลาดไทร

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ตําบลตลาดไทร
๑.๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม

- จํานวนครูผูดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน

๑.๒ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก
- จํานวนครูผูดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน

๑.๓ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทร
- จํานวนครูผูดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน

๑.๔ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานประทาย
- จํานวนครูผูดูแลเด็ก
- จํานวนนักเรียน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพ้ืนท่ีตําบลตลาดไทร
๒.๑ โรงเรียนบานประทาย

- จํานวนนักเรียน
๒.๒ โรงเรียนวัดบานหนองกก

- จํานวนนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ถึง ม.3 )

๒.๓ โรงเรียนบานตลาดไทร
- จํานวนนักเรียน

๒.๔ โรงเรียนบานดอนอีลุม(ประชารัฐพัฒนา)
- จํานวนนักเรียน

๙๖ คน

๖๖ คน

๑๑๐ คน

๑๐๓ คน

๔ แหง

๓ คน
๒๖ คน

๒ คน
๑๘ คน

๓ คน
๒๔ คน

๒ คน
๒๐ คน



๖

๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไม
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานสาธารณสุข
โรงพยาบาล ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความ
รวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือน
ไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ
และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรพยายามอยางยิ่งท่ีจะ
แกไข โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

(๑) หนวยงานดานสาธารณสุข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล    ตั้งอยูบานประทาย    หมูท่ี ๒ ตําบลตลาดไทร

อําเภอประทาย มีเจาหนาท่ี ๕ คน

๔.๓ อาชญากรรม
ตําบลตลาดไทรไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี
งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิดความรุนแรง

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของตําบลตลาดไทร จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอประทายไดแจง

ใหกับองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรทราบนั้นพบวาในเขตตําบลตลาดไทรมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน
ถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตาม
อํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจาก
อํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรก็ไดใหความ
รวมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง

การคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๖ ( ถนนบานวัด – ก่ิง
อําเภอบานใหมไชยพจน ) เปนถนนสายหลักในการคมนาคมท่ีใชสัญจรไป – มา   และมีถนนสายรองจํานวน ๑ สาย
เปนถนนลาดยางขนาดผิวจราจร ๖ เมตร  ไดแกถนนลาดยางสายบานตลาดไทร (จากสาย ๓๖) – บานดอนอีลุม
ระยะทางประมาณ ๗.๓ กิโลเมตร   นอกนั้นจะเปน

- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน จํานวน ๒๑ สาย  ระยะทาง ๖,๐๐๐ เมตร
- ถนนหินคลุกภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน จํานวน ๙ สาย  ระยะทาง ๕,๐๔๐ เมตร
- ถนนลูกรังภายในหมูบานและเชื่อมตอหมูบาน จํานวน ๒ สาย  ระยะทาง ๕,๙๖๕ เมตร

๕.๒ การไฟฟา
จํานวนหมูบานท่ีใชไฟฟามีท้ังหมด ๑๓ หมูบานและมีจํานวนประชากรท่ีใชไฟฟาครบทุกครัวเรือน
คิดเปนรอยละ ๑๐๐% และไฟฟาสาธารณะท้ังหมด ๙๘ จุด

๕.๓ การประปา
ในเขตตําบลตลาดไทร  จํานวนหมูบานท่ีใชน้ําประปาสวนภูมิภาค ๒ หมูบานและท่ีใชบริการระบบประปา
หมูบาน ๑๑ หมูบาน จํานวน ๑,๔๑๙ ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 100%

๕.๔ โทรศัพท
๑.ตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน ๑๓ แหง
๒.หอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีตําบลตลาดไทร

๕.๕ ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
-

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

ประชากรในเขตตําบลตลาดไทร รอยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ
ไดแก ขาว    ดังนี้

- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขตตําบลตลาดไทรไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุสัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก

เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕ ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว

๖.๔ การบริการ
โรงแรม ๑ แหง
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๖.๕ การทองเท่ียว
ในเขตตําบลตลาดไทรไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัด

งานประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ
๖.๖ อุตสาหกรรม

-
๖.๗ การพาณิชยและกลุมอาชีพ

การพาณิชย
สถานีบริการน้ํามัน ๔ แหง(ปมหลอด ๓ แหง  ปมน้ํามัน ๑ แหง)
รานคาตางๆ ๗๐ แหง โรงฆาสัตว - แหง

กลุมอาชีพ
มีกลุมอาชีพ  จํานวน ๓ กลุม

๑. กลุมผลิตปุย
๒. กลุมผาไหม
๓.กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ

๖.๘ แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ ๙๕

เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไป
ทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางราน
ใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยัง
ไมสามารถแกไขได



๙

๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร

(๑) ตําบลตลาดไทร
มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ๒๑,๕๗๖ ทําการเกษตร  ดังน้ี

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร)

ตนทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร)

๒.๑) ทํานา  ในเขตชลประทาน ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 นอกเขตชลประทาน ๙๕๑ ครัวเรือน
๒,๕๓๕ ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๒) ทําสวน สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

สวน . ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๓) ทําไร  ไรออย ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรขาวโพด ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

 ไรมันสําปะหลัง ๒ ครัวเรือน
๓.๕ ไร ๓,๐๐๐ กก./ไร ๓,๕๐๐ บาท/ไร ๖,๐๐๐ บาท/ไร

 อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร

๒.๔ อื่นๆ  อ่ืนๆ โปรดระบุ
.

ครัวเรือน
ไร กก./ไร บาท/ไร บาท/ไร



๑๐

๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
(๑) ตําบลตลาดไทร

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด - มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้
แหลงน้ํา

ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปท่ีผานมา

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุเพียงพอ ไมเพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ําฝน  900  มิลลิเมตร

แหลงน้ํา
ทางการเกษตร

ลําดับ
ความสําคัญ

ความเพียงพอของน้ําเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังป การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถงึ ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึงฯ

3.2) แหลงน้ําธรรมชาติ
 1. แมนํ้า
 2. หวย/ลําธาร
 3. คลอง
 4. หนองนํ้า/บึง 1   1 %
 5. นํ้าตก
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
6.1) .
6.2) .
6.3) .
3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น
 1. แกมลิง
 2. อางเก็บนํ้า
 3. ฝาย
 4. สระ 1   2 %
 5. คลองชลประทาน
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)
6.1) .
6.2) .
6.3) .



๑๑

๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(๑) ตําบลตลาดไทร

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด - มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) ดังนี้

แหลงน้ํา ไมมี
มี ท่ัวถึงหรือไม

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมท่ัวถึง รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึง

๔.๑ บอบาดาลสาธารณะ 
๔.๒ บอนํ้าตื้นสาธารณะ 
๔.๓ ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน)

  ๑๐๐ %

๔.๔ ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค) 
๔.๕ แหลงนํ้าธรรมชาติ 
๔.๖ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)
๔.๖.๑) .
๔.๖.๒) .
๔.๖.๓) .



๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา

- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ ๙๘
วัด ๗ แหง
สํานักสงฆ - แหง

๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีวันข้ึนปใหม ประมาณเดือน มกราคม
- ประเพณีมหาชาติ ประมาณเดือน มีนาคม
- ประเพณีทําบุญกลางบาน ประมาณเดือน พฤษภาคม
- ประเพณีวันสงกรานต ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนในเขตตําบลตลาดไทรไดอนุรักษณภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทํา

เครื่องจักสารใชสําหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผาไหม  วิธีการทอเสื่อจากตนกก  และวิธีการจับปลา
ธรรมชาติ

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ ๙๘ % พูดภาษาอีสาน
๘.๔ สินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก

ประชาชนในเขตตําบลตลาดไทรไดผลิตของใชพ้ืนเมืองข้ึนใชในครัวเรือนและเหลือเอาไวจําหนวยบาง
ไดแก  เสื่อท่ีทอจากตนกก  ผาท่ีทอจากผาฝายและผาไหม  เครื่องจักรสานท่ีทําจากไมไผ



๑๒

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ ซึ่งจะตอง

นํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียงได
๙.๒ ปาไม ในเขตตําบลตลาดไทรมีปาไม
๙.๓ ภูเขา ในเขตตําบลตลาดไทรไมมีภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ีของตําบลตลาดไทรสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ
ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเลก็นอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศ
ท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนํา
น้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน ในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน
มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไขปญหา องคการบริหาร
สวนตําบลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน โครงการ
จัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ีสาธารณะ
รวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรืน่สวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน  ฯลฯ

๑๐. อ่ืนๆ
-

************************************
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๑๓

สวนที่สวนที่ ๒๒

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรมีความสัมพันธกับแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง  ม่ังค่ัง และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได  ดังนี้

๑. ความเปนมา...

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน



๑๔

๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความม่ันคง ม่ัง
ค่ัง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ -
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสําคัญ

๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย

มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางข้ึน และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ
ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ท่ี
ซับซอนข้ึนอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน



๑๕

รูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษท่ี
๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรม
มุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึนรวมถึงชองวาง
ทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมมีความแตกตางมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมี
การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแส
โลกาภิวัตนท่ีเขมขนข้ึนอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุม
เศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชีย
ภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยู
โรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงข้ึนและกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ี
จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงให
เกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ
นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยให
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญและเปนวงกวาง เชนท่ีเคยเกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมี
แนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ย
รอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ
ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลง
ของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทาใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปน
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและ
เสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล

ในดานความม่ันคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญจากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันท้ังความรวมมือ
และความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสําคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก

นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังท่ีสําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
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เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ี
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป
๒๕๓๑ และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗
รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายข้ึน ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเท่ียว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึนสงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึนตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน

นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีข้ึนตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันไดแก การ
ดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมีความม่ันคงมากข้ึน และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากข้ึน มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากข้ึน

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ี
ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ
การดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายท่ีสมบูรณและ
ลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
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ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน

ท้ังนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความม่ันคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญ กับขอจากัดดานทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย
ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และท่ีสําคัญเงื่อนไขจาเปนท่ีตองปรับตัวคือ
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ท่ีทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให
เกิดการบริหารราชการท่ีดี

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึนภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตนเขมขนข้ึน เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึนโดยท่ีประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึนท้ังใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนได
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก
และในท่ีสดุการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุด
แข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปน
จะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะห ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ
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ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ท้ังนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเปนภาพเดียวกัน

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท สําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของ
ชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกันรวมท้ังนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคน
ตองการ คือประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตออํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
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เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดี มีสุ ขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ

วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ ไป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖)
ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดลุยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู

การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
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ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ



๒๒

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม

๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช

เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ

๒.๕ ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย



๒๓

ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แต
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว ลว

ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบานเหลื่อม มี
ความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงไดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง

และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
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การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ

๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะข้ึนมาเปนประเทศ
รายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปท่ีผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ํากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูท่ีประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวา
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการแขงขัน
เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ท่ีระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ
๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวน
สูงข้ึน จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ี
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๗)

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ท่ีผานมา และยังมีความลาชา
เม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของ
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ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม
การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน

๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑท่ี
แข็งแกรง โดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะ
เปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยู
ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ี
ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี
๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได
จัดอันดับไวท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประ
จาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูใน
อันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗
อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูท่ี ๔๗ และดานเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัด
อันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปท่ีผานมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป
๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีรอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูท่ีระดับ ๒๐-๓๐ คน
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ



๒๖

ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ
ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน
ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม
เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน

๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรช่ัน Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป
๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
มัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุรวมของประเทศในอนาคต

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพท่ีเพิ่มมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจาก
๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึน แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน แตมี
รายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน
ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖
สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึน อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงข้ึน จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยชวงป
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี



๒๗

ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และ
การทุจริตคอรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน

๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย คา
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖
อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖
โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดท้ังหมด ขณะท่ีกลุมคนจนท่ีสุดรอยละ ๑๐
ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยูใน

กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองท่ีดินมาก
ท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด ๓๒๕.๗ เทา
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดี
ท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะความเปนอยูดอยท่ีสุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึน จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑
ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖

(๕) ความเหลือ่มล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการท่ีคนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึน
และมีความครอบคลุมมากข้ึน โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปนแบบข้ันบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู
พิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใต
โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ
ผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง



๒๘

ไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ
ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการ
สนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗
แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรท้ังหมด และองคกรการเงิน รอย
ละ ๒๖.๗๗

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรม

อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
(๑) พื้นท่ีปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหความตองการใชท่ีดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย พ้ืนท่ีปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากข้ึน โดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศในป ๒๕๐๔
เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใช
ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ การบริหารจัดการท่ีดินมี
ปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอ่ืนๆ
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพ้ืนท่ีปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอย
ละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรท้ังหมดตั้งแตป
๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีข้ึน ในป
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ท่ีมีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึน ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขา
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖ อยูท่ีระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป



๒๙

๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงาน
ท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนรอยละ ๖.๘ อยูท่ีระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึน โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช
พลังงานต่ํากวาอัตราขยายตวัของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ ๑ ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึน
เพียงรอยละ ๐.๖

(๕) ทรัพยากรน้ํ ายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนมาใชได โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลข้ึนมาใช มี
ขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ีศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗
สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึน แตยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีข้ึน ในป ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ และท่ีเปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเม่ือตนป ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร การท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่งเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนท่ีมาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีข้ึนเปนลาดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) และประชาชนดีข้ึน

(๓) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปท่ีผานมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ ๓๑
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(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับท่ี ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และ
เพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปท่ีผานมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมากข้ึน
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก

๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข สถานการณ
ดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ี
ตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๒% ในป
๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเม่ือเทียบกับป
๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
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กิจการท่ีดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับ
ในระดับสากล

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ท้ัง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถาย
โอนภารกิจ หนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของ
ทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ฉบับท่ี ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับท่ี ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยูท่ีสถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาท่ี
ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการ
เลือกตั้งระดับทองถ่ินขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖
ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การคา
การบริการ การเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปช่ัน
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันท่ี
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ท่ีออกมา รวมท้ัง
กฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏ



๓๒

ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด
๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ท่ีได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ
๑๐๒ โดยเม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรัปชั่นนอย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย

๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน

ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔
(๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร
สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ
๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากร ผูสูงอายุ
(๓) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศ
ขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชา
กวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทาใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับ
ฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากข้ึน (๖) เกณฑรายไดข้ันต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอในการท่ีจะทําใหคนไทย
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานตอง

แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทาง
สังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการท่ี
เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป



๓๓

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึง

บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ี
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ินท้ังปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ท่ี
จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ
องคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความ
รับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่นท้ังการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะเปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากข้ึน
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๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปข้ึนไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมท่ัวโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะท่ีกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึน นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดาน
การคาและบริการ ดานการทองเท่ียว ท่ีพักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ีผสมผสานระหวาง
Information Technology กั บ Operational Technology ห รื อ ท่ี เรี ย ก ว า Internet of Things (เท ค โน โล ยี
อินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตท่ีปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง

๓.๒.๓ ความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กตกิา ดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมาก
ข้ึน

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสท่ี
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานและ
วัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึนท้ังการผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานท่ีตั้งและดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให เปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค

(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคาก่ึงทุนและ
เทคโนโลยีเขมขน รวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมท่ัวถึง ยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอการ
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สรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ี
ตอเนื่องและยั่งยืน

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึนอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน
ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒ นาท่ียั่ งยืน ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเม่ือวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จานวน ๑๗ ขอ และ
เปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ีตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไมเทาเทียมกันท้ัง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
รวมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
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วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”
ของประเทศ

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึนประเทศไทยเปนประเทศรายได
สูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและ
บริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรม
สรางสรรคและมีนวตักรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
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(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม
๕. แนวทางการพัฒนา

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา

พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ังดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ

ความรูและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ี
เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย

๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ

ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมากข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ี

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปน

สินคาเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับท่ีจาเปนสําหรับการสราง
ความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด
ตั้งแตตนนาถึงปลายนาท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคน
เดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืช
ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปน
โครงขายท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทาง
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ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับ
การทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของพ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการ
ทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการ
ผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตและบริการท้ังในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคา
การลงทุน เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุน
ระหวางประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค การลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสราง
ผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการ
ดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ท่ีจะกอใหเกิด
ภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพ่ือ

สรางความรบัผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน

เกง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบการศึกษา

ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยเพ่ือ
รองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและ
การใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และ
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ศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน

๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในรูปแบบท่ี
หลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน

โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ี สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู
พัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ําและบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมท้ังปรับโครงสรางภาษีท่ีเปนธรรม
เชน ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมท้ังการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายท่ีดิน
เปนตน

๕.๔ การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมือง ท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดานการคา การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
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อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโล
จิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบาน รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง

ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรท่ีดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองท่ีดิน จัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ี เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ท่ีเหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ
การบังคับใชกฎหมาย

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ



๔๑

ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนท่ีชายฝงพัฒนาเมืองท่ี
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงใน
อนาคต

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน

สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการ
ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความสนใจในแตละยุค
สมัย ฯลฯ

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการท่ีมีผลกระทบในวง
กวาง

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔
ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบไป
ดวย ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต ซึ่งเทศเทศบาลตําบลบานเหลื่อมนั้นตั้งอยูภาคตะวันออกฉียงเหนือ การจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การ
ทองเท่ียว  การคาการลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู เทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัว เรือน  มีสัมมาอาชีพ ท่ี ม่ันคง สามารถพ่ึ งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอย างอบอุน ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซึง่แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒

บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา



๔๒

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุก
จังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ

๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ มี
ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคมสมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน

๑.๒ หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน
เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย

(๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา

ประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้

๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรปูการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor)
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนนพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการจัดการ
ใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร

การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การตั้งองคกรรวมภาครัฐ
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และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน

(๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู เทาทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

(๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน

(๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได ๑๕.๙
ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน ยับยั้ง
การแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย

๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู และ

เลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการสงเสริมการคา
การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

(๒) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร นครพนม  และมุกดาหาร เนนให
ความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาการเกษตร สงเสริม
พ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

(๓) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของภาค การใช
ประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

(๔) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร
มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนาเสนทาง

(๕) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา การสราง
งานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน

๓.๓ โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนพฒันากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑
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(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน และภาคประชาชน  สังคมท้ัง ๔ จังหวัด  ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูล
การประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด
แผนงานและโครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงได
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ

๑) เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน
๔) เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการทองเท่ียว
อารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน เช่ือมโยง
กลุมอาเซียน”
เปาประสงครวม

๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก
๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน
๓. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศ

อาเซียน
ยุทธศาสตร : ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ

ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐
แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็น
หลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process)
ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง
(Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนนิการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
๑. ดานเกษตร ๑.๑ แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร

๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า
๒. ดานอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม

๒.๒ กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล
๒.๔ การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมลูคา

๓. การทองเท่ียวและ บริการ ๓.๑ แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว
๓.๒ เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได ๒ ลานบาทตอป
๓.๓ ไทยเปนศูนยกลาง medical Tourism ของภูมิภาค

๔. โครงสรางพ้ืนฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจสิติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน
๔.๒ การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT
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๔.๓ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเช่ือมโยงในภูมิภาคอาเซียน
๕. พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม

๕.๒ การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน
๕.๓ การเช่ือมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซยีน

๖. การเช่ือมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค

๖.๑ การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา  บริการ และการลงทุนเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน
๖.๒ แกไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน
๖.๓ ขับเคลื่อนการเช่ือมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard
๖.๔ เสรมิสรางความสมัพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน

๗. การพัฒนาขีดความ สามารถในการ
แขงขัน

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีช้ีวัด)
๗.๒ การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand

๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ ๑ ของ GDP
๘.๒ Talent Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T
๘.๓ การใชประโยชน Regional Science Parks
๘.๔ การขับเคลื่อนขอรเิริม่กระบีต่ามกรอบความรวมมืออาเซียน

๙. การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาส จากอาเซียน

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
๙.๔ การพัฒนาเมืองทองเท่ียว
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทน
๙.๘ ปจจยัสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีศักยภาพ

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
๑๐. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนและการใช
ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย  เปนตน)
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

๑๑. การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ  กําลังพล และงบประมาณ
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๑๑.๓ สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผูดอยโอกาส

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเทา
เทียมคุณภาพชีวิต
๑๒.๒ กองทุนสตรี

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการดําเนินการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
๑๘. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ เพ่ือความยั่งยืน

๑๘.๑ พัฒนาตวัอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แหง เพ่ือความยั่งยืน
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๑๙. การลดการปลอยกาซ เรือนกระจก
(GHG)

๑๙.๑ การประหยดัพลังงาน
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)
๑๙.๓ สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก

๒๐. นโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดลอม
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ

๒๑. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และ การบริหารจัดการนํ้า

๒๑.๑ การปลูกปา
๒๑.๒ การลงทุนดานการบริหารจัดการนํ้า
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อาเซียน

๒๒. การเปลีย่นแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ

๒๒.๑ การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)
๒๒.๒ การปองกันและบรรเทาภยัพิบัติธรรมชาติ

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย ๘ ประเด็น
หลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรปู
กฎหมาย

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกร
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบยีบ ขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ

๒๔. การปรับโครงสราง ระบบราชการ ๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของภาครัฐ ดวย
การสรางความพรอมในการบริหารการจดัการแบบบรูณาการ  โดยมีประชาชนเปน
ศูนยกลาง
๒๔.๒ ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปช่ัน
๒๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ e - service

๒๕. การพัฒนากําลังคน ภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบนั เตรียมพรอมสําหรับ
อนาคต
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความพรอมบุคลากร
ภาครัฐสูประชาคมอาเซยีน

๒๖. การปรับโครงสรางภาษี ๒๖.๑ ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน

๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล

๒๘. การพัฒนาสินทรัพยราชการท่ีไมได
ใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

๒๘.๑ สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด

๒๙. การแกไขปญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต และเสรมิสราง
ความมั่นคงในอาเซียน

๒๙.๑ ประสานบรูณาการงานรักษาความสงบและสงเสรมิการพัฒนาในพ้ืน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต  ภายใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒๙.๒ การเสรมิสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

๓๐. การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)
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 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ตําแหนงทางยุทธศาสตร
๑. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี
๓. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม  และเสริมสรางความม่ันคง  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เปาประสงครวม
๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู
๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม
๔. เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม  และปองกันสถาบันหลักของชาติ
๕. เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
๔. การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมและเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”
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เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ
ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

ยุทธศาสตรท่ี๑:
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการแขงขัน
เศรษฐกิจ

๑. เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือนในจังหวัด (%)
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลติภณัฑมวลรวม
จังหวัด (%)

๓. จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับ
การสงเสริมอาชีพในพ้ืนท่ี
(ครัวเรือน)

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจาย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๒. สงเสริมการสรางมลูคาสินคา และบริการ
ภาคการเกษตรตนทาง กลางทางและ
ปลายทาง
๓. สงเสริมการสรางมลูคาสินคาและบริการ
ภาคนอกการเกษตรตนทาง กลางทางและ
ปลายทาง
๔. สนับสนุนการผลติและสรางผลงานวัต
นกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด
๕. สงเสริมการนําวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย (Food
Valley) มาเพ่ิมศักยภาพในการผลิต
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจากการทอง
เท่ียงและกีฬา
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพในครวัเรือนใน
ชุมชนตางๆ โดยยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๒. เพ่ือสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

๔. อัตราการวางงาน(%)
๕. อัตราสวนหน้ีเฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของครวัเรือน
(เทา)

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับผู
วางงาน
๙. สงเสริมความเปนอยตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง



๔๙

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวช้ีวัด กลยุทธ

๖. อัตราสวนการออมเฉลี่ยตอรายได
เฉลี่ยของครัวเรือน(%)

๑๐.สงเสริมการออมของครัวเรือน

๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)

๘. จํานวนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย)

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและความ
เช่ียวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลติ
ของสินคาและบริการ
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผูประกอบการฐาน
นวัตกรรม(Innovative Entrepreneurship
Development) และผูประกอบการใหม
ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด
๑๓. สงเสริมการใหความรูดานโครงสราง
พ้ืนฐานและโลจิสติกส กับหนวยงานภาครัฐ
ภาคธุรกิจและเอกชน
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและความเชียว
ชาญของแรงงานดานการทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิม
มูลคาสินคาและบริการ

ยุทธศาสตรท่ี ๒
ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองหนา
อยู

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ํา

๑.รอยละของประชากรท่ีอยูใตเสน
ความยากจน (%)
๒. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได
(Gini Coefficient)

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดลด
รายจาย
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยางท่ังถึง
และไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกจาก
โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ รวมท้ังระบบ
ปองกันภัยท่ีเอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทางสังคม

๓.รอยละผูอยูในระบบประกันสังคม
ตอสํานักงานแรงงาน(%)
๔. รอยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน(%)

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมี
คุณภาพและสามารถบริการไดอยาง
ครอบคลมุ



๕๐

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

๕. จํานวนศูนยชวยเหลือสตัวเรรอนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสมีา(ศูนย)

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือสัตวเรรอน
ในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา

๓. เพ่ือสรางความคุมกัน
ใหกับสังคม

๖. ระดับความสําคญัของหนวยงาน ท่ี
จัดกิจกรรมสงเสรมิดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง)
๗. รอยละของผูประสบปญหาทาง
สังคมท่ีขอรับบริการไดรับบริการทาง
กฎหมาย (%)

๖. สงเสริมใหสังคมมภีูมิคุมกันทางสังคม

๗. สงเสริมและประชาสมัพันธใหประชาชน
ท่ีประสบปญหาทางสังคมขอรับบริการจาก
สวนราชการท่ีรบัผิดชอบทางภารกิจท่ี
กฎหมายกําหนด

๔. เพ่ือใหประชาชน
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม

๘. อัตราสวนแพทยตอประชาชน
(แพทย/คน) (ป๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖
คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน)
๙. อัตราสวนทันตแพทยตอประชากร
(ทันตแพทย/คน)

๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอประชากร
(พยาบาล/คน)

๑๑. ประชาชนนักศึกษาและบุคลากร
ดานดิจิทัลไดรับความรูและประโยชน
จากเทคโนโลยีดจิิทัล (คน)
๑๒. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป
(ป)

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย

๙. สงเสริมใหมีการผลติและพัฒนาทันต
แพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะผูสูงอายุของ
จังหวัด
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรดานการบริการเพ่ิมข้ึน
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดานเทคโนโยลี
ดิจิทัลแกประชาชน ทุกสาขาอาชีพ
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาในและนอก
ระบบ
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลง
เรียนรูแกประชากรในทุกพ้ืนท่ี ในทุกดาน



๕๑

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

๑๓. อัตราการไดรับงานทําของบัณฑิต
ท่ีจบภายใน ๑ ป (%)

๑๔. อัครการวางงานของประชากร (ป
๕๘) (%)

๑๕. คาเฉลีย่คะแนน O-net ม. ๓
(คะแนน)

๑๔.สงเสริมและแนะนําความ
ตองการแรงงานใหบัณฑติท่ีจบใหม
๑๕. สงเสริมใหมตีลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน
๑๖. สงเสริมการเรยีนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กําหนด

ยุทธศาสตรท่ี ๓
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหมีความ
สมบูรณอยางยืน

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปา
ไมในจังหวัด

๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)

๓. การจดัการนํ้าเสีย (จํานวนระบบ)
๔. พ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าเพ่ิมข้ึน (ไร)

๕. ความยาวสะสมของเข่ือนปองกัน
นํ้ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร)

๖. รอยละสดัสวนของพ้ืนท่ีระบบ
ปองกันนํ้าทวมในพ้ืนท่ีชุมชน (%)

๑. ปลูกจติสํานึกและใหความรู
ประชาชนไดตะหนักถึงคุณคาและ
ทรัพยากรปาไม
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปาไม
๓.การรณรงคใหประชาชนและ
ผูประกอบการสํานึกรับผดิชอบตอ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ
๔. การจดัหาและเพ่ิมความสามารถ
ในการกําจัดขยะ
๕. สงเสริมให อปท. มรีะบบจดัการ
นํ้าเสีย
๖. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า
ท้ังในเขตชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมนํ้าลําคลอง
สายหลักของจังหวัด
๘. พัฒนาระบบปองกันนํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีชุมชนเมือง



๕๒

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

๒.เพ่ือใชพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๗. สัดสวนปรมิาณการใชนํ้ามัน
เช้ือเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร(ลติร/คน)
๘.สดัสวนปริมาณการใชไฟฟาภาค
ครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป)
๙. สัดสวนปรมิาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP
(กิโลวัตต-ช่ัวโมง/ลานบาท)
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนํามัน
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลติร/ลาน
บาท)

๙. รณรงคใหประชาชนลดการใชยาย
พาหนะสวนตัว โดยเปลี่ยนมาใชรถสา
ธารณแทน
๑๐. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา

๑๑. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา

๑๒. รณรงคใหผูประกอบการลดช่ัวโมง
การผลิตลงในบางชวงเวลา

ยุทธศาสตรท่ี ๔
การเสริมสรางความ
มั่นคงทุกมิติเพ่ือ
ปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบนัหลักของชาติ

๑. จํานวนตําบลท่ีเขารวมกิจกรรม
เสรมิสรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคญัของสถาบันหลัดของ
ชาติ (ตําบล)

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคญัของสถาบันหลักของชาติให
ประชนไดรับรูรับทราบ
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชดําริ

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขายปองกัน
และแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงทุกมิติ

๒. จํานวนตําบลท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมติิ (ตําบล)

๔.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๕. การปองกันและแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาวผดิกฎหมายและการคามนุษย



๕๓

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

๖. การปองกันและแกไขปญหาการบุก
รุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๓. จํานวนตําบลท่ีเขารวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมติิ (ตําบล) (ตอ)

๗. การปองกันและแกไขปญหาภัยกอ
การรายและอาชญากรรมขามชาติ
๘. การปองกันลการแกไขปญหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม
๙. การปองกันและการแกปญหาภัย
พิบัติ
๑๐. การปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในจังหวัด
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย
๑๒. สงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย

๓. เสริมสรางความปอง
ดองและความ
สมานฉันทในชาติ

๔.สรางการรบัรูท่ีถูกตอง (ตําบล) สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือนักเรียน
นักศึกษา ในจังหวัด
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกสวน
ภาค

ยุทธศาสตรท่ี ๕
การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ

๑.รอยละของสถานพยาบาลท่ีไดรบั
การรับรองคณุภาพ HA (%)
๒. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
นํ้าประปา (%)
๓. รอยละของครัวเรือนท่ีเขาถึง
ไฟฟา (%)
๔. รอยละของประชากรท่ีเขาถึง
อินเตอรเน็ต (%)

๑.เพ่ิมขีดความสามารถการใหบรกิาร
ภาครัฐ



๕๔

ยุทศาสตรท่ี เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด กลยุทธ

๕. จํานวนครั้งท่ีใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก
(ครั้ง)
๖. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%)
๗. รอยละของภาษีทองถ่ินท่ีจัดเก็บ
รายได ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(%)

๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%)

๓. การพัฒนาบุคลากร
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร
๖. การสรางความโปรงใสในองคกร

รวม
๕ ยุทธศาสตร

รวม
๑๕ เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

รวม ๔๖ ตัวชีวั้ด รวม ๖๑ กลยุทธ



๕๕

สรุป
วิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัด และกลยุทธ

เปาประสงครวม

๑) เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพดาน
เศรษฐกิจของ
จังหวัด
นครราชสีมา

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความม่ันคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ประเด็น
ยุทธศาสตร

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด
กลยุทธ ๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรมีความสัมพันธกับยุทธศาสตร

การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุงเนนพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ
ดานการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยปจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้

วิสัยทัศน :
โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม

ปลอดภัย
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๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือป

๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ
๑.๒) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๒.๑) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ

ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประนะชาคม

อาเซียนในทุกดาน
๒.๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด

พันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน
๓.๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือการ

อนุรักษ
๔) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม

๔.๑) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง
๔.๒) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๔.๓) สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน
๔.๕) ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี
๔.๗) สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  สราง

ชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข

๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม)
๕.๒) สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
รวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ
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๕.๓) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย

๖) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๖.๑) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ

ความตองการของประชาชน
๖.๒) กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง
๖.๓) ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
๖.๔) ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา
๖.๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน
๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

๗.๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว

๗.๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน

๗.๓) สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครือขาย  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ

๗.๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการสราง
ความเปนเลิศทางดานกีฬา

๘) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๘.๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมายกําหนด

อยางมีประสิทธิภาพ
๘.๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของประชาชน

ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๙) ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๙.๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ
๙.๒) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเก่ียวของ

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย
๙.๓) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  โดยสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
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๙.๔) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

๑๐) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.๑) พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดม

สมบูรณ
๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ิน

ทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ ซึ่ง
เปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินใน
อนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังท่ีจะให
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้

“ พัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางเศรษฐกิจท่ีม่ันคง ดํารงไวซ่ึงคุณธรรม  นําชุมชนเขมแข็ง
บริหารจัดการท่ีดี มีความพรอมสูอาเซียน  ดําเนินงานอยางตอเนื่อง  สูเมืองตลาดไทรนาอยู ”
๒.๒ ยุทธศาสตร

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ
รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
๑๐ ยุทธศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑)ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
๒)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
๓)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
๔)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
๕)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
๖)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
๗)ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๘)ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
๙)ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๐)ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒.๓ เปาประสงค
๑) การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
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๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมท้ังการสรางสงัคมความนา
อยู

๒.๓ ตัวช้ีวัด
๑) ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ ๕
๒) ในเขตเทศบาลมีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ ๘๐
๓) ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู
๔) ประชาชนในเขตเทศบาลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา –

วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ ๑๐
๖) ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕ และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลรอยละ ๖๐ นาอยูอยางสงบสุข
๘) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ ๖๐

๒.๔ คาเปาหมาย
๑) ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได
๔) มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๖ กลยุทธ
๑) พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๒) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรบัประชาคมอาเซียน
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ตนทุน เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทาง
การเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ
๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจําเปนและ
ความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง
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๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช
โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู

๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมในการ

ปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ สนับสนุนการ
ฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร

๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดม
สมบูรณ สรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทําระบบกําจัดขยะรวม
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑) การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
๓) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง
๔) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๒.๘ แผนงาน
๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๓) แผนงานการศึกษา
๔) แผนงานสาธารณสุข
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห
๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง
๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ
๘) แผนงานงบกลาง
๙) แผนงานการพาณิชย

๒.๘ ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังน้ี

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบล

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
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๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิ เคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง
 ชุมชนเขมแข็งไดรับการบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน
 มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข
 มีรถโดยสารประจําทางสายจังหวัดนครราชสีมา – อําเภอประทาย – จังหวัดยโสธร ผาน

เขตตําบลตลาดไทร
 ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
 ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว เลี้ยง

สัตว  ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๔ โรงเรียน สอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
 มีการประสานความรวมมือระหวางอบต.กับสวนราชการในพ้ืนท่ี
 มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ
 มีการประชากร ๑๓ หมูบาน
 ผูนําชุมชนใหความรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน
 มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทําใหมีน้ําใชอุปโภคบริโภคตลอดท้ังป
 องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ

และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 มีประเพณีงานรําบวงสรวงยาโม   และงานแขงเรืออีโปงท่ีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีโดด

เดนของตําบลตลาดไทรและเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย
 มีวัด ๗ แหง
 ทุกหมูบานในเขตตําบลตลาดไทร มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร
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ทราบขอมูลขาวสาร
 มีการใหบริการด านการสื่อสารของบริ ษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพทไรสายของ ของเอกชนหลายบริษัท
 มีกองทุนในหมูบาน เชน กองทุนเงินลาน
 มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

๒) จุดออน (W : Weakness)
 คนในวัยทํางาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ
 ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

ขาดรายได
 ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง
 ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ เนื่องจาก

ตองสูบน้ําจากแมน้ําชี ซึ่งตองเสียคาใชจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
 ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดกูาล
 ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี
 องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน ประกอบ

กับเครื่องมือไมเพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจํากัด
 แหลงเงินทุนตางๆ
 ท่ีดินมีราคาสูงถาจะพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณ

จํานวนมาก

๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
 มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี การปฏิรูป ระบบราชการทํา

ใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง
 ไดรับงบประมาณจากสวนกลางเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหเพียงพอในการบริหารจัดการทองถ่ิน

๔) ขอจํากัด (T : Threat)
 มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวาง องคการบริหารสวนตําบลประทายกับองคการ

บริหารสวนตําบลตลาดไทร
 ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร เปนอบต.ขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัด

เม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจ
ถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

 งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน
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 กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน
 การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความ

ลาชาไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไว
 การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตอง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําไดยากมาก
๖) การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดเข็ง  จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ใหเห็นถึงศักยภาพ  ปญหาและความตองการของประชาชน  โดยองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้

(๑) การวิเคราะหขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
 ดานโครงสรางพื้นฐาน สามารถจําแนกไดดังนี้

๑) มีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลท่ีเปนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก รอยละ ๘๐ เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจาก
พ้ืนท่ียังไมเปนท่ีสาธารณะ จะดําเนินการไดก็ตอเม่ือตองเปนท่ีสาธารณะ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันใน
หลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรก็ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๒) การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐
เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟาสองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจาก
พ้ืนท่ีท่ีมีความตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนท่ีสาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรก็ไดตั้งงบประมาณ
ในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับชุมชน

๓) การประปา องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรมีกิจการประปาเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรเอง สามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  และมี
น้ําใชตลอดท้ังป  ปญหาคือ  มีขอรองเรียนเรื่องน้ําประปาขุนบอยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเปนทอประปาเกาเกิดการ
ตกตะกอนของน้ํา และไมมีแหลงน้ําดิบในการผลิตประปาตองขอใชจากพ้ืนท่ีอ่ืนทําใหมีคาใชจายมาก  ประปาขององคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรยังไมสามารถท่ีจะผลิตเปนน้ําประปาสําหรับบริโภคได ตองใชงบประมาณสูงมากในการ
ดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนาสามปเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป
เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ตอไป

 ดานท่ีอยูอาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรในพ้ืนท่ีมีท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคง

ปญหาคือ มีจํานวน ๑ ครัวเรือน  ท่ียังตองการความชวยเหลือในการซอมแซมท่ีอยูอาศัย การแกปญหาคือองคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรไดมีโครงการซอมแซมบานคนจน  แตงบประมาณมีจํากัดถามีงบประมาณท่ีมากกวานี้องคการ
บริหารสวนตําบลตลาดไทรก็จะดําเนินการใหไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บานเรือนสวนมากมีความเปนระเบียบ
เรียบรอยเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรมีการดําเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปมีเพียงบางครัวเรือนท่ียัง
ไมเปนระเบียบเรียบรอยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กนอย เพราะในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทรไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําท่ีบรรจุในถังหรือขวด  แต
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หลายครัวเรือนบริโภคน้ําท่ีไดจากน้ําฝน  ในชุมชนท่ีไมมีน้ําดื่มสะอาดสําหรับบริโภค  การแกปญหาเบื้องตนคือ
ประชาสัมพันธใหมีการปดฝาภาชนะใหมิดชิดและมีท่ีกรองน้ําฝนหรือการตมน้ําใหเดือดกอนเก็บไวดืม่

(๒) การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร รอยละ ๗๐ เชน

ขาว ออย  มันสําปะหลัง  ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายไดจากสัตวเลี้ยงไมมาก
คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปมีอาชีพและรายได และท่ีไมรายไดมี ๑๖ คน  ผูสูงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป  รอยละ ๙๐ มีอาชีพและมี
รายได ถาเปรียบเทียบอัตราการวางงานท้ังจังหวัด รอยละ ๐.๙๗ ถือวาอัตราการวางงานของประชากรในเขตตําบล
ตลาดไทรมีอัตราท่ีต่ํากวามาก  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  ชุมชนในเขตตําบล
ตลาดไทรบางบางหมูบานสวนมากมีอาชีพคาขาย  มีรานคา  ทําใหมีรายไดมากจากการคาขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรจึงไมเทากัน แตปญหาก็คือ รายไดเฉลี่ยต่ํากวาคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทตอปรอยละ
๗๕ ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง  มีเงินแตซื้อของไดนอยลง
ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ําทวมเปนประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทํา
การเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม
เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามีมากข้ึน  เกิดปญหาการรองเรียนมายังองคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทร การแกปญหาคือ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรก็ไดลงพ้ืนท่ีแกไขปญหาในทุกครั้ง รวมท้ังไดจัด
โครงการทําความสะอาดทอและรางระบายน้ําในหมูบาน โดยการจางแรงงานในหมูบาน ผลทีไดปญหาการระบายน้ํา
ลดลง  ประชาชนมีจิตสํานึกและมีสวนรวมมากข้ึน  และทําใหประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบล
ตลาดไทร ไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหชุมชนมีรายไดเสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อุดหนุนกลุมอาชีพในหมูบาน แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาด
ความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด

(๓) การวิเคราะหขอมูลสังคม
 ดานแรงงาน

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ป อยูในกําลัง
แรงงาน รอยละ ๙๕ เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํากวาระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัด

กรองสุขภาพใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส โรคไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน
บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและ
หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหหมูบานเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ไดผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  จากการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม
การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวน
ตําบลตลาดไทรพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

 ดานการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙ อาน

เขียนภาษไทยและคิดเลขอยางงายได  เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ป  รอยละ ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ป ไดเรียนตอ
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔ หรือเทียบเทา และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี ปญหาคือ
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ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ไดจัดกิจกรรมใหกับ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัด
กิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

 ดานคานิยมของคนในพื้นท่ี
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ

ประชากรบางรายท่ีไปรวมทํากิจกรรมของศาสนาคริสตดวย  ประชากรในเขตตําบลตลาดไทรใหความรวมมือกันทํา
กิจกรรมสาธารณะตางๆ  ผูสูงอายุ  ผูพิการไดรับการดูแล  ปญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมท้ัง
ท่ีเปนครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุน  การแกปญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  พยายามท่ีจะ
ใหทุกสวนทุกฝายทุกคนมีสวนรวมและรณรงคใหเห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ใหชุชนเห็นความสําคัญของครอบครัว เชน
การแขงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแดนส  งานประเพณี  เปนตน

 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน ท่ีไมมีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ

แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด   ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุด
หลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุน
โดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ  เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือ
การแจงเตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมใหเกิด
ความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกันหลายฝาย

 ดานยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในชุมชนของตําบลตลาดไทร จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรอําเภอ

ประทายไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ทราบนั้นพบวาในเขตตําบลตลาดไทรมีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือ
เทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน
หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของอบต.สามารถทํา
ไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค  การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ก็ได
ใหความรวมมือมาโดยตลอด

(๔) การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในพ้ืนท่ีของตําบลตลาดไทรสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก ท่ีอยูอาศัย  รานคา  สถาน

ประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ก็ไดแก  ดิน  น้ํา
ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย
ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําใน
การเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรได
เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  ปญหาดานขยะ  เม่ือชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแกไข
ปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของประชาชน เชน
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของตนเองและท่ี
สาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู เปนท่ีพักผอนหยอนใจของ
ประชาชน
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(๕) ดานการเมือง – การบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มีท้ังหมด ๑๓ หมูบาน แตละหมูบานมีกรรมการซึ่งเปน

ตัวแทนของชุมชน ๗ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ประชาชน
ใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรและนายก
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายก
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น ๔,๕๒๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒
จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร ๓,๕๐๔ คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น
๔,๕๒๐ คิดเปนรอยละ ๗๗.๕๒ ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายาย
ออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  นายกอบต. โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผูใหญบาน  การแกไขปญหาของอบต.คือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสอง
พฤติกรรมและใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการ
เลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตําบลก็ไดพยายามแกไข  โดยเรื่องจากการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินทุกชุมชนในเขตตําบล ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จากผลการประชุม
ทุกครั้งท่ีอบต.จัดข้ึน มีประชาชนสนใจเขารวมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย  สงผลใหอบต.ดําเนินงาน
ตามความตองการของประชาชน และประชาชนไดรับและมีสวนรวมในการพัฒนาตําบล
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สวนที่สวนที่ ๓๓

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก
หนวยงาน
สนับสนุน

๑ ยุทธศาสตร  การสาน
ตอแนวทาง
พระราชดําริ

เคหะและชุมชน แผนงานเคหะและ
ชุมชน

กองชาง

๒ ยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาการศึกษา

ดานการศึกษา แผนงานการศึกษา กองการศึกษา

๓ ยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาการเกษตร

ดานการเกษตร แผนงานการเกษตร สํานักปลัด

๔ ยุทธศาสตร ดานการ
พัฒนาสังคม

บริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานสังคม
สงเคราะห

กองสวัสดิการ
สังคม

๕ ยุทธศาสตร  ดานการ
พัฒนาสาธารณสุข

ดานสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั

๖ ยุทธศาสตร  การ
พัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

ดานโครงสราง
พื้นฐาน

แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา

กองชาง

๗ ยุทธศาสตร  ดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว
ศาสนา - วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา

ดานการพฒันาการ
ทองเท่ียว  ศาสนา

- วัฒนธรรม
ประเพณี  และกีฬา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

กองการศึกษา

๘ ยุทธศาสตร ดานการ
บริหารจัดการบานเมือง
ท่ีดี

ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป

สํานักปลัด

๙ ยุทธศาสตร  ดานการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัยสิน

ดานการรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพยสิน

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลัด

๑๐ ยุทธศาสตร  ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด

รวม ๑๐ ยุทธ ๑๐ ดาน ๑๑ แผนงาน ๕ สํานัก/กอง

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบติ
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แบบ  ผ.๐๑
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท ) โครงการ ( บาท )

๑.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
๑.๑ แผนงานุตสาหกรรมและโยธา ๑๒       7,500,000 ๑๑    17,450,000 22 ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๖ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘ ๒๑,๓๕๐,๐๐๐         89               93,050,000

๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา ๑๕ 3,965,000 ๒๑ 4,170,150 29 4,674,150 ๒๗ 4,444,150 ๒๖ 4,390,150       118               21,643,600

๓.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
                 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและ๓.๑ แผนงานการเกษตร ๑๑ 3,110,000 ๑๓ 3,370,000 12 4,740,000 ๗ 4,550,000 ๑๔ 4,540,000         57               20,310,000

๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
                 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและ4.1 แผนงานสังคมสงเคราะหและแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน ๑๔ 535,000 ๑๖ 635,000 15 605,000 15 605,000 15 605,000         75                 2,985,000

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานสาธารณสุข
5.1 แผนงานสาธารณสุข ๑๒ 807,500 ๑๕ 1,737,500 ๑๕ 1,737,500 ๑๑ 802,500 ๑๓ 872,500         66                 5,957,500

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
                 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและ6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ๓๙ 23,915,000 ๕๕ 26,751,000 59 23,763,000 ๓๑ 19,680,000 ๔๐ 49,620,000       224             143,729,000

 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา
7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๗ 550,000 ๑๒ 750,000 12 750,000 ๙ 620,000 ๑๓ 840,000         53                 3,510,000

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๓ 895,000 ๑๕ 1,415,000 22 2,055,000 ๑๖ 1,300,000 ๑๕ 745,000         81                 6,410,000

9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
                 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและ9.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑๖ 930,500 ๑๐ 737,500 14 357,500 ๑๖ 407,500 ๑๘ 3,420,000         74                 5,853,000

10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.1 แผนงานการเกษตร ๑๐ 2,450,000 ๘ 850,000 9 2,100,000 ๖ 700,000 ๗ 550,000         40                 6,650,000

149 44,658,000 176 57,866,150 209 58,032,150 164 62,609,150 179 86,932,650 877 310,098,100

๖๘รวมท้ังสิ้น

รวม ๕ ป
ยุทธศาสตร

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๕ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕(พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑(การสานตอแนวทางพระราชดําริ)
  ๑. ยุทธศาสตร  การสานตอแนวทางพระราชดําริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โรงสูบนํ้าดวยพลัง ๑. เพ่ือการเกษตรกรรมของ ๑.ซอมแซมโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ80% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๕๑๐๓ กองชาง

ไฟฟา ประชาชน หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ของประชาชนที่ ๑๐๒.๗๕๑๓๐๘

๒. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง ๒.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา พรอม ใชนํ้า กองชาง

การเกษตร กอสรางคลองดาดคอนกรีต ความยาว ๕๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - 15.504889
เมตร หมูที่ ๕,๑๒ 102.751495

๒ โรงสูบนํ้าพลังไฟฟา ๓.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 15.498537 กองชาง

บานฉนวนหมูที่ ๓ 102.768948

๔.กอสรางแพสูบนํ้าจากลําสะแทด-  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

สระหนองเรือ บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๕.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ 1.เพ่ือเปนการกักเก็บนํ้าไวใช ๑. กอสรางฝายนํ้าลนหมูที่ ๒ บานประทาย  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -   - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๑๗๖๒๓ กองชาง

2.เพ่ือการสัญจรมีความสะดวก  -ฝายนํ้าลนหางไผแหลมกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๕๖๗๕ ชลประทาน

ปลอดภัย  -ฝายนํ้าลนจากวังยางลงลําสะแทด

๒. ซอมแซมฝายนํ้าลน บานตลาดไทร ม.๖  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๔๖๒๙๕ กองชาง

 กวาง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๒๘๘๒ ชลประทาน

๓.ฝายนํ้าลน คลองกระถิน  หมู ๑๐  -  -   - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ชลประทาน

๒ ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑. ขยายสระโคกกรวด ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จํานวนแหลงน้ํา เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๔๔๙๘๔ กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง กวาง ๘๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน ๑๐๒.๗๖๗๕๗๕
๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ หมูที่ ๑ บานหนองบัว

เกษตรกร ๒.ขุดลอกคลองไสไก บเนหนองบัว หมูที่ ๑  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐   - กองชาง

จากม.๑-ทุงหัวดวน และม๑.-หนองแวง

๓.ขุดลอกคลองละลมบานประทาย หมูที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐  - ๓,๕๐๐,๐๐๐   -  - จํานวนแหลงน้ํา " กองชาง

ท่ีเพิ่มข้ึน
๔.ขุดลอกสระบุงใหญ ๖๐๐,๐๐๐   - ๔๕๐,๐๐๐  - " ๑๕.๕๐๐๔๕๕ ๑๐๒.๗๕๗๘๑๑

๕.ขุดลอกหนองจาน หมูที่ ๑๒ บานธรรมจักร ๕๐๐,๐๐๐  -  -   - กองชาง

๖.ขุดลอกหนองมน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๗.ธนาคารนํ้าใตดิน   -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขุดลอกหนองตาเถิง บานธรรมจักรหมูที่ ๑๒   -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

กรรมและอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

กอสรางและ
ซอมแซมฝายนํ้าลน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๙. ขุดลอกคลองไสไก หมูที่ ๕บานดอนอีลุม ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๕๑๒๔๓๙ กองชาง

๑๐๒.๗๖๒๐๔๒

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ๑๐. ขุดลอกหนองปรือ  หมูที่ ๗ บานหนองปรือ  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - - เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๑๘๔๖๑ กองชาง

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ พ้ืนที่ขุดลอก ๑๘ ไรลึก ๑.๗๐ เมตร กรรมและอุปโภค บริโภค ๑๐๒.๗๘๔๐๔๒

เกษตรกร ๑๑. ขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร(ฮองเหมือง) ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๐๑๕๕๗
 กวาง ๒ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๒.๗๘๐๗๗๑ กองชาง

หมูที่ ๓ บานฉนวน

๑๒.โครงการแกมลิงซงหลี้หมูที่ ๔ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๕๔๑๓๙๙ กองชาง

บานหนองกก ๑๐๒.๗๙๖๑๘๙

๑๓. โครงการขุดลอกหนองกรด  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๑๕.๔๙๐๘๓๖ กองชาง

บานตูม ม.๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๑๓

๑๔. ขุดลอกคลองเหมืองเกา - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๘๘๗๘ กองชาง

บานโนนง้ิว หมูที่ ๙ ๑๐๒.๗๙๘๕๕๐

๑๕.ขุดคลองไสไก จากนานายประหยัด - ๓๐๐,๐๐๐  -  - - ๑๕.๕๕๖๐๖๗ กองชาง

ธรรมไธสง - แอก หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ ๑๐๒.๗๗๒๘๔๒

๑๖. ขุดขยายสระโคกปาชา   - -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๑๒๐๒๕ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๖๖๔๐๔

๑๗. ขุดลอกขยายสระโคกจิก   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๒๖๔๗ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๕๕๑๗๙

๑๘. ขุดคลองหนองสรวง   -   - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

 บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๙. ขุดลอกหนองคุมดิน   -  - ๒๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๐. ขุดขยายสระโคกหิน  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๔๓๐ กองชาง

 กวาง ๖๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๓.๐ เมตร ๑๐๒.๗๕๙๗๘๐

หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ

๒๑. ขุดลอกขยายสระหนองเรือ - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๕๐๔๖๕ กองชาง

หมูที่ ๑ บานหนองบัว ๑๐๒.๗๘๑๖๑๕

๒๒. ขุดลอกคลองออหมูที่ ๙ บานโนนง้ิว ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๕๒๑๗๕๔ กองชาง

กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ๑๐๒.๗๙๙๓๓๐

๒๓.ขุดลอกหนองไผ บานตลาดไทร หมูที๖่  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   - กองชาง

๒๔.ขุดลอกลําสะแทดบานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๔๙๖๓๕๒ กองชาง

ทาหวา  ทาแฮ ทาสองคอน ๑๐๒.๗๖๓๓๙๒

๒๕.ขุดลอกหนองผักหลอดบานฉนวน หมูที่ ๔  -   -   - ๒๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๔๙๘๙๓๓ กองชาง

๑๐๒.๗๖๘๗๖๒

๒๖.ขุดลอกคลองออ บานฉนวน หมูที่ ๓   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๒

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒๗. ขุดลอกหนองแสง บานโนนง้ิว หมูที่ ๙   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๘. ขุดลอกหนองมวง บานประทาย หมูที่ ๒  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๙. ขุดลอกวังยาง -ลําสะแทด บานประทาย  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูที่ ๒

กองชาง

๓ คลองสงนํ้า ๑.โครงการวางบอล็คคอนเวิรส  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

ฝายนํ้าลนหางไผแหลม

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒.คลองสงนํ้า บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒  - ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๓3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๓.วางทอสงนํ้า เขาหนองกรด บานตูม ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

เกษตรกร หมูที่ ๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๓๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๒๕๒๗๓ กองชาง

๑๐๒.๗๘๔๐๖๙
๔. วางทอสูบนํ้าจากคลองละลมเขาหนอง
ปรือ หมู ๗ บานหนองปรือ ขนาด PVC ๔
น้ิว ๑,๐๐๐ เมตร

งบประมาณ

๗๓

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๕.วางทอสงนํ้า เชื่อมบานเอราวัณ-  -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง
๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ตลาดไทรรีสอรท
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๖.วางทอจากลําสะแทด-วังยาง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

เกษตรกร ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๗.วางทอสงนํ้า จากนานางรวม-ลําสะแทด   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๘.กอสรางคลองสงนํ้า บานตูม  หมูที่ ๑๑   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐   -  -

๙.วางทอสงนํ้า  บานโนนง้ิว  หมูที่ ๙  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๒๗๘๑๑ กองชาง

๑๐๒.๘๐๐๑๔๑
๑๐.วางคลองสงนํ้าจากคลองออ-
ถนนลาดยาง  -  - ๒๐๐,๐๐๐   -   - ๑๕.๔๙๔๕๕๑ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑(นานายชวง) ๑๐๒.๗๗๖๒๓๖

๑๑.คลองสงนํ้าหนองจิก-บานฮาง หมูที่ ๔ ๒๐๐,๐๐๐  -  -   -   - ๑๕.๕๒๙๐๐๐ กองชาง

บานหนองกก(ตอคลองจากบานดอนอีลุม) ๑๐๒.๗๖๙๙๒๘
๑๒.วางทอสงนํ้าโคกหนองกาด หมูที่ ๓   -  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๖๙๙๖ กองชาง
บานฉนวน (ตอจากคลองใหญม.๕) ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต ๑๐๒.๗๗๒๒๙๓

งบประมาณ

๗๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า 1.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๓.-วางทอสระหนองกก หมูที๔่ -ลงคลอง ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ประชาชนมีนํ้าใช กองชาง

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง กระถิน  วางทอยาว ๑๒เมตร ในการเกษตรรอยละ๘๐%
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ  -คันคูก้ันคลองกระถิน  ยาว ๑๒ เมตร

เกษตรกร
14.วางทอสงนํ้าจากลําสะแทด-สระหนอง
เรือ  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองเรือ หมูที่ ๘

รวม ๘๗ โครงการ  - ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ๓๓,๖๐๐,๐๐๐ ๒,๘๐๐,๐๐๐ ๒๑,๒๐๐,๐๐๐  -  -  -

๗๕

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒(การพัฒนาการศึกษา)
  ๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการศึกษา

3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหาร ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา จากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๒ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ตําบลตลาดไทร ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ ๑,๕๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

จํานวน ๔ แหง ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาการและ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน สงเสริมพัฒนาการและ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ พัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน กองสวัสดิการ
การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน จํานวนเด็ก

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนมที่มี ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน คุณคาทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๖ โครงการจัดกิจกรรม ๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรม ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนไดแสดงออกดานตางๆ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ การทางดานรางกายและจิตใจ วันเด็กแหงชาติ ของผูเขารวม ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๒. เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถ กิจกรรม

พัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ

๗ โครงการโรงเรียนครอบครัว เพ่ือสงเสริมความสัมพันธสมาชิกใน เพ่ือใหเด็กและสมาชิกในครอบครัว ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนไดเรียนรูจาก กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ครอบครัว รักใคร สามัคคี ของผูเขารวม ประสบการณตรง  และไดเรียนรู

กิจกรรม จากสถานที่จริง

๘ โครงการติดตั้งเหล็กดัด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วเหล็กดัด โครงการติดตั้งเหล็กดัด  - ๘๐,๐๐๐  -  -    - ติดตั้งเหล็กดัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๙ โครงการกอสรางที่แปรงฟน เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กอสรางที่แปรงฟน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    - เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา กอสรางรั้วศูนยพัฒนา  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา
เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก

๗๗

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ จัดซ้ือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว วิทยาศาสตรการแพทย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว กองการศึกษา

(ปรอทวัดไข) ดูแลเด็ก (ปรอทวัดไข) ศึกษาฯ

ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ

๑๒ โครงการปรับปรุงอาคารและ ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการกอสรางโรงอาหารศูนย ๑๕๐,๐๐๐  -  - ๑๕๐,๐๐๐  - เด็กเล็กที่ โรงอาหารศูนยที่ไดมาตรฐาน กองการศึกษา
โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหนาอยู พัฒนาเด็กเล็กบ.ดอนอีลุม มาตรฐาน
บานดอนอีลุม

๑๓ โครงการตอเติมอาคาร ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการตอเติมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กใหนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู มาตรฐาน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๔ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานตลาดไทร  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - สนามเด็ก ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ปลอดภัย เลน ได เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

มาตรฐาน

๑๕ โครงการสรางรั้ว เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน มีรั้วรอบขอบชิดเปนเอกเทศและ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น เกิดความนาอยู มีรั้วเปนเอกเทศทําใหเกิดความ

สนามเด็ก ปลอดภัยแกเด็ก

๑๖ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานตลาดไทร ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - เลน ได ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศพด. บานตลาดไทร ปลอดภัย มาตรฐาน เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

๗๘

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหนาอยู ของประชาชน แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู ที่ใชประโยชน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๘ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองการศึกษา

นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กที่เขารวม

๑๙ โครงการขยายน้ําประปา เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา ขยายน้ําประปาสําหรับ  -  - ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐ โครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๐ โครงการอบรมคุณธรรม ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู อบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับเด็กและ หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และเยาวชน ตําบลตลาดไทร ของบุคลากรเขา หลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนา

เยาวชน ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี รวมโครงการ ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๑ โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหเด็กนักเรียน โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี กองการศึกษา

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี ของนักเรียนเขา มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๒๓ โครงการติดตั้งมุงลวด โครงการติดตั้งมุงลวด  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง

๒๔ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รวมโครงการ สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดีกองการศึกษา

ตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร เชนหองชีวิต ประจําตําบลตลาดไทร

(หองอาหาร)

งบประมาณ

๗๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕ โครงการพัฒนาฝกอบรม  ๑.สงเสริมใหครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาการ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ครูผูดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย กองการศึกษา

ครูผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษา ดูงาน ของบุคลากรเขา

๒๖ โครงการศึกอบรมภาษาเบ้ืองตน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - รวมโครงการ องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
กลุมประเทศประชาคม พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

เศรษฐกิจของอาเซียน รอยละ๘๐% กองการศึกษา/

๒๗ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  - ของนักศึกษาเขา นักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๘ โครงการสงเสริมการอาน เพ่ือใหนักศึกษา มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู  -  - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  - รอยละ๘๐% นักศึกษา มีทักษะกระบวนการ กองการศึกษา/

ภาคเรียนที๑่/๒๕๖๒ รักการคนควา ของนักศึกษาเขา แสวงหาความรู รักการคนควา กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๙ โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
ตลาดไทร กาวไปสูAEC ของบุคลากรเขา พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

รวมโครงการ

๓๐ โครงการจัดซ้ือหนังสือ เพ่ือประชาชนในตําบลตลาดไทรไดมีความรู จัดซ้ือหนังสือและวารสาร   - ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนในตําบลตลาดไทร กองการศึกษา

และวารสาร ของบุคลากรเขา ไดมีความรู

รวมโครงการ

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ สอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของประชาชน กระตือรือรนในการเรียนรู

๒.เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ ทั้ง ๔ ศูนย ที่ใชประโยชน

กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๒ โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ๑.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง ๔ ศูนย ของเด็กนักเรียน มีอุปกรณคอมพิวเตอรในการจัด

ที่ใชประโยชน เตรียมสื่อการเรียนการสอน
๓๓ คาจัดการเรียนการสอน วัสดุ เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ จัดการเรียนการสอน วัสดุ  - ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ ๒๐๔,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ กระตือรือรนในการเรียนรู การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๔ คาหนังสือเรียน " หนังสือเรียน   - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
๓๕ คาอุปกรณการเรียน " อุปกรณการเรียน   - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ รอยละ๘๐% กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา
๓๖ คาเครื่องแบบนักเรียน " เครื่องแบบนักเรียน   - ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐ ของเด็กนักเรียน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
๓๗ คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน " กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   - ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ที่ใชประโยชน กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา

รวม ๑๒๑ โครงการ  - ๔,๔๑๕,๐๐๐ ๔,๔๖๙,๐๐๐ ๔,๗๕๙,๐๐๐ ๔,๗๑๙,๐๐๐ ๔,๕๘๕,๐๐๐  -  -  -

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๑



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓(การพัฒนาการเกษตร)
 ๓. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกพืชฤดูแลง ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน โครงการปลูกพืชฤดูแลง  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

รวมโครงการ
๒ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

โคกหนองแวงนอยบน เกษตรกร โคกหนองแวงนอยบนบานดอนอีลุม ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
 บานดอนอีลุม หมูที่ ๕ หมูที่ ๕ แปลงสาธิตเพาะพันธุขาว รวมโครงการ

3 โครงการฝกทักษะดาน ๑ฝกทักษะทางดานการเกษตรแกเยาวชน จัดฝกอบรมใหเยาวชน และ สงเสริมการดําเนินการ -  -  -  - ๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
การเกษตรในกลุมยุวเกษตรกร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
ในโรงเรียน    เยาวชนในอนาคต รวมโครงการ

๔ โครงการแปลงสาธิตเกษตร เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการแปลงสาธิตเกษตร   - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ เกษตรกร ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

๕ โครการสงเสริมเมล็ดพันขาว เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - รวมโครงการ

เกษตรกร ๘๒

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑1.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร 65 คน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

3 ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ
๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร ๑๕๐ คน ๕๐,๐๐๐   -  - -  - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๓ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ

๘ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร อบรมใหความรูเร่ืองปุยสั่งตัด  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๙ โครงการฝกอบรมตามแนวทาง ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ฝกอบรมตามแนวทาง  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น ศูนยถายทอดฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ โครงการฝกอบรมการปลูก เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน ฝกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
พืชสมุนไพร ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน

๘๓

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

สงเสริมกลุมอาชีพปลูกผัก

โครงการฝกอบรมใหความรู
เร่ืองปุยสั่งตัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ ๑.เพ่ือเปนแหลงงบประมาณของประชาชน จัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนให  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - - รอยละ80% ประชาชนมีเงินงบประมาณในการ สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนกูยืมไมมีดอกเบี้ย ในการ ของประชาชนเขา ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ประกอบอาชีพ รวมโครงการ ไมนอยกวา ๓๐๐ ครัวเรือน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๒ โครงการโรงสีชุมชน ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สนับสนุนคาใชจายในการซอมแซมและ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ปรับปรุงโรงสีชุมชนบานประทาย ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๓ ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  -  -  - ๕๐,๐๐๐ - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

โครงการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือเกษตรกร

๘๔

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของ  โครงการอบรม ๑ โครงการ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน กองสวัสดิการ

ชุมชนรองรับAEC รองรับAEC ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๕ โครงการกอสรางรานคา สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน โครงการกอสรางรานคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% รานคาจําหนายผลิตภัณฑชุมชน กองสวัสดิการ

จําหนายผลิตภัณฑชุมชน จําหนายผลิตภัณฑชุมชน ของประชาชนเขา กองชาง

รวมโครงการ

๑๖ ตลาดประชารัฐระดับตําบล ตลาดประชารัฐระดับตําบล สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีอาชีพ รายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการ

ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน กิจกรรมปรับปรุงขอมูลศูนย/จุดถายทอด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยมีความพรอมในการทํางาน เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของประชาชน เกษตรอําเภอ/

   ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอม ที่ใชประโยชน ศูนยถายทอดฯ

๑๘ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรู ๑๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนมีวิถีชีวิติแบบเศรษฐกิจ กศน.ตลาดไทร

ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ประสบการณอาชีพของเศรษฐกิจ ของนักเรียน พอเพียง

๘๕

รองรับ AEC

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

รองรับ AECชวยประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลตลาดไทร

OTOP



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ ๑.เพ่ือควบคุมโรค ในโค กระบือ ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% สํานักปลัด/

๒.เพ่ือปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง ของประชาชน ปศุสัตว

๓.เพ่ือผสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ที่ใชประโยชน ระบาด

๑๙ โครงการสงเสริมการเล้ียงวัว/หมู ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน สงเสริมพอพันธ  แมพันธ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ
/ปลูกพืชฤดูแลงตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ เมล็ดพันธ ของกลุมเลี้ยงโค ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

มีรายไดเสริมพึ่ง

๒๐ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน จัดอบรม หรือแหลงจําหนาย ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ พาตนเองได ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ

เย็บผา  ทอผาไหม ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

๒๑ โครงการซอมแซมลานตาก โครงการซอมแซมลานตาก ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

ผลผลิตทางการเกษตร

รวม ๕๗ โครงการ  - ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๒,๗๑๐,๐๐๐ ๔,๙๑๐,๐๐๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๔,๕๔๐,๐๐๐  -  -  -

งบประมาณ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันโรคปากและเทา
เปอยในโค กระบือ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทา
เปอย ในโค กระบือ ๘๐-๙๐ %

โค กระบือ ไดรับวัคซีน รอยละ
๘๐ ของจํานวนทั้งหมด และไม
เปนโรค

๘๖

แผนงานการเกษตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔(การพัฒนาสังคม)
๔. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน จัดกิจกรรมการมีสวยรวมของชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  -  - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความตระหนักและรักใน กองสวัสดิการ

รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกาย ของประชาชน การรักษาความสะอาด สังคม/อนามัย

๒ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน รักสุขภาพ สรางสุขดวยธรรมปญญา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน กองสวัสดิการ

๓ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สังคม

คนพิการและทุพลภาพนุมชน รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย
๔ โครงการอบรมใหคนพิการ, ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุและ ๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม คนพิการไดรับรูสิทธิประโยชน สังคม
ประชาชนทั่วไปถึงสิทธิ    สุขภาพอนามัยของประชาชน

ประโยชนในการเขาถึงการ

บริการของรัฐ

๕ โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อเปนชวยเหลือประชาชนผูยากไร ซอมแซมที่อยูอาศัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส กองสวัสดิการ
กับประชาชนผูยาก,ไรผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ที่ขาดผูดูแล ผูยากไรและ ไดรับการชวยเหลือดูแล สังคม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผูดอยโอกาสที่

๖ โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับการชวยเหลือ สังคม
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ

โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน
ตําบลตลาดไทร

๘๗



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือใหไดแสดงออกซึ่งความกตัญู ๑.จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กองสวัสดิการ

กตเวทีตอผูสูงอายุ ๒.จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ เรื่อง ของผูเขารวม ๒.ไดรวมกันสืบสานประเพณี สังคม

๒.เพ่ือเปนการอนุรักษไวซึ่งขนบประเพณี การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

สงกรานต
๒ โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี ๑.เพ่ือพัฒนากิจกรรมขององคกรสตรี สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคกรสตรีมีกิจกรรมที่เปนประโยชน กองสวัสดิการ

และจัดกิจกรรมองคกรสตรี ๒.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน องคกรสตรี ของผูเขารวม ตอชุมชนมากยิ่งข้ึน สังคม

๓.ฝกอบรมอาชีพ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม องคกรสตรีมีความรูความเขาใจ

องคกรสตรี รอยละ๘๐%
๓ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวในทองถ่ิน จัดอบรมกลุมอาชีพ จัดอบรมใหความรู ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวใน กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนา และสงเสริมกลุมอาชีพทุกกลุมใน
ตําบล

ของประชาชน ทองถ่ิน สังคม

๔ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมการัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ชาย/หญิงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ของผูเขารวม ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรง รวมกันเปนกลุม กองสวัสดิการ

จัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ มีภูมิลําเนาในตําบลตลาดไทร กิจกรรม ชวยเหลือกัน ไมเปนโรคซึมเศรา สังคม

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูสูงอายุ รายไดเพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุ ของผูเขารวม รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๖ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม จัดฝกอบรมอาชีพสําหรับผูพิการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรม ผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูพิการ รายไดเพ่ิมข้ึน ตําบลตลาดไทร รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๘๘

งบประมาณ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผูสูงอายุ



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการเสริมสรางครอบครัว ๑.เพ่ือสรางความรักความเขาใจและ โครงการเสริมสรางครอบครัว  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูเขาอบรมไดรับความรูและเขาใจ กองสวัสดิการ

อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ความสัมพันที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ของผูเขารวม ในบทบาท หนาที่  ความสําคัญของ สังคม

๒.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง กิจกรรม ครอบครัว

ความสําคัญของสถาบันครอบครัว ๒.ผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความ

๓.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง สําคัญขิงครอบครัวและผลกระทบ

ปญหายาเสพติด ในเรื่องยาเสพติด

๘ โครงการฝกอาชีพและ ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่ โครงการฝกอาชีพและ   - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูตกเกณฑจปฐ.ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ตกเกณฑจปฐ. สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ของผูเขารวม สงเสริมในดานอาชีพใหมีรายได สังคม

กิจกรรม เพ่ิมข้ึน

๘ โครงการฝกอาชีพสําหรับผูมี ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยภายใน ฝกอาชีพสําหรับผูมีรายไดนอยและ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
รายไดนอยและประชาชนทั่วไป ตําบลตลาดไทร ประชาชนทั่วไปตําบลตลาดไทร ที่ใชประโยชน
ตําบลตลาดไทร

๙ โครงการปองกันและแกไข สรางความตระหนักและความรูเรื่องบทบาทกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทั่วไปมีภูมิคุมกัน กองสวัสดิการ
ปญหาการตั้งครรภกอนวัย และคุณคาความเปนชาย  หญิงในสังคม ตลาดไทร ของประชาชน ในการจัดการกับสถานการณ สังคม
อันควร ที่ใชประโยชน เรื่องเพศ

รวม ๗๕ โครงการ  - ๕๕๕,๐๐๐ ๖๕๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐ ๖๒๕,๐๐๐  -  -  -

๘๙

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ (การพัฒนาสาธารณสุข)
๕. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานของ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ รอยละ๘๐% กลุมอสม. ดําเนินกิจกรรมไดอยาง กองสวัสดิการ

สาธารณสุข หมูบาน(อสม.)ในเขตพื้นท่ี กลุม อสม. ในชุมชนทุกหมูบาน ของประชาชน มีประสิทธิภาพมากข้ึน สังคม

อบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑๓ หมูบาน ท่ีใชประโยชน
ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๔

๒ โครงการควบคุมโรคกรณี ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   - ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด กองสวัสดิการ

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติ โรคระบาด หรือภัยพิบัติ

3 โครงการพระราชดําริ เพื่อจัดโครงการพระราชดําริ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ท่ีลดลง โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด

ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข

๔ โครงการตรวจมะเร็งปอด เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งปอดของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

5 โครงการมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร  สุขภาพอนามัยของประชาชน

6 โครงการมะเร็งลําไสใหญ เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งลําไสใหญของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

งบประมาณ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการสาธารณสุข
หมูบาน(อสม.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ ๑.เพื่อการควบคุมปองกัน ๑.ซื้อสารเคมีทรายอะเบทกําจัด ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

โรคไขเลือดออกในชุมชน ลูกนํ้ายุงลาย ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง

๒.ซื้อนํ้ายาสําหรับพนสารเคมี ท่ีใชประโยชน

กําจัดยุง
๘ โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันสุนัขบา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สุนัขทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน สํานักปลัด

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบาตาม สําหรับฉีดสุนัข ของประชาชน
ปริธานฯ ท่ีใชประโยชน

๙ เพื่อใหประชาชนตําบลตลาด จัดอบรมใหความรูแกประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนความรูและความ กองสวัสดิการ

ไทรมีความรูและความเขาใจ ตําบลตลาดไทรทุกกลุมชวงอายุ ของประชาชน เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน สังคม

เกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน ท่ีใชประโยชน รวมถึงหางไกลยาเสพติด

๑๐ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ดูแลปองกันรักษาและสงเสริม กองสวัสดิการ

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน    สุขภาพอนามัยของประชาชน สังคม

   สุขภาพอนามัยของประชาชน ท่ีใชประโยชน

โครงการจัดซื้อนํ้ายาพนหมอก
ควันและทรายอะเบท

งบประมาณ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลตลาดไทร และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ๙๑

แผนงานสาธารณสุข

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลตลาดไทร

โครงการเยาวชนตลาดไทร
หางไกลโรคเอดส



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอไมให ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

ในชุมชน ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง
ท่ีใชประโยชน

๑๒ โครงการประกวดหมูบาน เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอ ประกวดหมูบานปลอดขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% หมูบานสะอาดปองกันและควบคุม สํานักปลัด

ปลอดขยะ และสงเสริมสุขภาพ ของประชาชน โรคติดตอในชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการ

๑๓ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดซื้อถังขยะ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๔ โครงการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ บอบําบัดสิ่งปฏิกูล  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กองชาง

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๕ โครงการจัดซื้อรถเอนกประสงค โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเพื่อ   - ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัด

(รถอีแตน) การเกษตร

รวม ๖๖ โครงการ  - ๘๕๗,๕๐๐ ๑,๗๘๗,๕๐๐ ๑,๗๘๗,๕๐๐ ๘๕๒,๕๐๐ ๙๒๒,๕๐๐  -  -  -

๙๒

งบประมาณ

โครงการควบคุมและปองกัน
โรคติดตอในชุมชน

ทําความสะอาดหมูบานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน

แผนงานสาธารณสุข



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางผิวทางพาราแอสฟลสติกคอนกรีต ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน  บานดอนอีลุมม.๕-บานหนองปรือม.๗ ขนาด ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง เร่ิม15.50593, ๑๐๒.๗๕๙๙๖๐๐

กวาง 6 เมตร  ยาว ๒,๔๕๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. ฐานเพิ่มข้ึน และคมนาคมขนสง สิ้นสุด15.51516, ๑๐๒.๗๗๘๒๐๐

๒.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๔-๙  - ๗,๐๐๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.530738, ๑๐๒.๗๘๕๖๗๔๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๑,๗๐๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. สิ้นสุด15.524122, ๑๐๒.๗๙๘๓๓๔

๓.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๕- ม.๑  -  -  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.505845, ๑๐๒.๗๕๕๕๐๕๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๖,๐๐๐ ม. สิ้นสุด15.546769, ๑๐๒.๗๗๐๑๘๗

๒ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนคสล.บ.ประทาย หมูท่ี ๒ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๘,๐๐๐   - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.5๒๐๖๘๙, ๑๐๒.๗๘๗๒๘๙๐

ของประชาชน รอบหมูบาน สิ้นสุด15.5๒๐๓๒๙, ๑๐๒.๗๘๖๐๗๕
เสริมเหล็ก

๒.กอสรางถนนคสล.บ.หนองกก ม. ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๓๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๓๐๑๗๘ ๑๐๒.๗๘๔๙๐๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๒๘๙๑๓ ๑๐๒.๗๘๕๗๐๕

๓.กอสรางซอมแซมถนนคสล. ภายในหมูบาน   - ๑๐๖,๐๐๐  -  - - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

๔.กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบานม.๓ บ.ฉนวน   - ๑๐๖,๐๐๐  -  - - เร่ิม15.502414, ๑๐๒.๗๖๗๒๗๙

๕.ปรับปรุง ถนน คสล. ภายในหมูบาน   -   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานเอราวัณ  หมูท่ี ๑๓

งบประมาณ

กอสราง
ถนนลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

กอสราง
ถนนคอนกรีต

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๖.กอสรางถนนคสล. บ.ตลาดไทร ม.๖ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ๒๕๐,๐๐๐ จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน กวาง ๕ เมตรยาว ๑๑๐ เมตรหนา๐.๑๕ เมตร ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง

๗.กอสรางถนนคสล.บ.หนองเรือ หมูท่ี ๘ ๑๗๐,๐๐๐ ๒๐๖,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐   - - และคมนาคมขนสง กองชาง

ภายในหมูบาน

๘.กอสรางถนนคสล.บ.โนนงิ้ว หมูท่ี ๙ ๒๑๗,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๒๔๔๒๕ ๑๐๒.๗๙๗๘๖๖๐

ภายในหมูบาน ๑๕.๕๒๔๑๔๖ ๑๐๒.๗๙๗๐๗๗

๙.กอสรางถนน คสล. ม.๑ บ.หนองบัว  - ๖๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.548262, ๑๐๒.๗๗๓๐๖๘๐

ไปหนองฝายกวาง๕ม.ยาว ๕๐๐ม.หนา๐.๑๕ม. สิ้นสุด15.543518, ๑๐๒.๗๗๒๖๘๒

๑๐.กอสรางถนน คสล. ม.5 บานดอนอีลุม ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

(เสริมปากซอยใหสูง)

๑๑.กอสรางถนนคสล.ม.๑๐ บ.โนนตะครอ  - ๑๐๗,๐๐๐   -   -  - ๑๕.๕๓๒๘๘๙ ๑๐๒.๗๘๑๖๙๓๐

กวาง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ๑๕.๕๓๓๐๒๒ ๑๐๒.๗๘๒๔๑๗

๑๒.กอสรางถนนคสล.บ.ตูม หมูท่ี ๑๑  - ๑๑๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๔๙๓๒๑๕ ๑๐๒.๗๘๐๒๗๒๐

รอบหมูบาน ๑๕.๔๙๓๙๐๔ ๑๐๒.๗๘๐๒๔๑

๑๓.กอสรางถนนคสล. ม.๑๒บ.ธรรมจักร  - ๔๔๔,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๐๑๕๖๗ ๑๐๒.๗๕๙๒๖๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๐๑๗๓๔ ๑๐๒.๗๕๙๙๘๘

๑๔.ซอมแซมถนนคสล.ภายในตําบลตลาดไทร   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

๑๕.กอสรางถนนคสล.บ.โนนงิ้ว หมูท่ี ๙ ๒๐๐,๐๐๐  - ๔๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.5๒๓๓๘๗, ๑๐๒.๗๙๔๘๗๐๐

สิ้นสุด15.5๒๓๖๕๗, ๑๐๒.๗๙๓๕๘๐

๑๖.กอสรางถนนคสล.บ.โนนตะครอ หมูท่ี ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๓๓๐๗๑, ๑๐๒.๗๘๒๔๕๘๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.5๓๔๑๘๖, ๑๐๒.๗๘๒๑๓๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ประทาย ม. ๒  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.520178, ๑๐๒.๗๙๐๖๔๗๐

ของประชาชน สิ้นสุด15.523258, ๑๐๒.๗๙๑๙๑๓

๒.กอสรางถนนหินคลุก บ.หนองบัว หมูท่ี ๑ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐
เร่ิม15.5๔๖๒๙๓ ๑๐๒.๗๗๒๓๖๐๐

สิ้นสุด15.5๔๑๘๒๔ ๑๐๒.๗๗๒๖๖๕

๓.กอสรางถนนหินคลุก บานฉนวน ม.๓  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506163, ๑๐๒.๗๖๗๒๖๒๐

(โคกหนองกาด) สิ้นสุด15.505584, ๑๐๒.๗๗๙๕๕๗

๔.กอสรางถนนหินคลุกหนองกกม.๔-ไป  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

บานดอนอีลุมม.๕กวาง ๕ ม.ยาว๒,๐๐๐ ม. เร่ิม15.535748, ๑๐๒.๗๗๙๒๐๑๐

หนา ๐.๑๐ ม. (ทุงหัวดวน) สิ้นสุด15.532068, ๑๐๒.๗๕๗๒๕๐

๕.กอสรางถนนหินคลุก ม.๑บ.หนองบัว เร่ิม15.551034, ๑๐๒.๗๗๘๔๐๕๐

 - หนาโรงเรียน - ฝายนํ้าลน  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุด15.546197, ๑๐๒.๗๙๒๖๗๔

๖.กอสรางถนนหินคลุก ม.๓ บานฉนวน กองชาง

 - จากนานายทองดี -นานางสําราญ  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

๗. -กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี ๖ จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน
สามารถ เสนหนองบานตลาดไทร-ละเลิงบอ  - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เร่ิม15.553453, ๑๐๒.๗๗๘๗๖๙๐

  จากวัดไปหนองประปา(สิม) ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ สิ้นสุด15.563830, ๑๐๒.๗๗๙๙๗๑

งบประมาณ

กอสราง
ถนนหินคลุก

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘.กอสรางถนนหินคลุกนานายกวาง-หนองไซร   -  -   - ๔๐๐,๐๐๐   - จํานวนเสนทาง กองชาง
บานฉนวน   หมูท่ี ๓ ถนนที่ไดมาตร

๙.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน   -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ฐานเพิ่มข้ึน กองชาง

บานโนนงิ้ว  หมูท่ี ๙

๑๐.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ

๑๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.501887, ๑๐๒.๗๖๐๓๑๓๐

(โนนตาเถิง)กวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. สิ้นสุด15.496035, ๑๐๒.๗๖๔๐๘๙

๑๒.กอสรางหินคลุกบานหนองเรือ  หมูท่ี ๘   - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -

จากสระหนองเรือ-ฝาย

๑๓. กอสรางถนนหินคลุก บานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.๔๙๓๒๔๓, ๑๐๒.๗๘๐๘๗๗๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.๔๙๒๐๙๖ ๑๐๒.๗๘๒๑๙๗

๑๔.กอสรางถนนหินคลุกจากนานายสวัสด์ิ  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.530487, ๑๐๒.๗๕๑๓๑๖๐

ฉาบไธสง - หนองแวง บานหนองปนนํ้า สิ้นสุด15.536411, ๑๐๒.๗๔๘๒๙๖

๑๕. กอสรางถนนหินคลุกจากทางหลวงชนบท   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

 -นานางละมัย จันทีนอก หมูท่ี ๕

๑๖. กอสรางถนนหินคลุกจากบานโนนตะครอ ๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูท่ี ๑๐

๑๗.กอสรางถนนหินคลุกบ.เอราวัณ  หมูท่ี ๑๓  -  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.551944, ๑๐๒.๗๖๙๓๔๗๐

กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. สิ้นสุด15.558021, ๑๐๒.๗๖๒๗๓๘

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘.อุดหนุนไฟฟาโครงการขยายไฟฟาและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -   - กองชาง

ติดต้ังหลอดฟาสองสวาง

๑๙.คาบํารุงซอมแซไฟฟาสองสวางฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒๐.สํานักงานท่ีดินเพื่อสอบเขตท่ีสาธรณะประโยชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนดิน บานฉนวน  หมูท่ี ๓   -   - ๒๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.4๙๗๐๖๔, ๑๐๒.๗๗๔๙๔๐๐

ถนนดิน ของประชาชน สิ้นสุด15.๔๙๔๙๐๒ ๑๐๒.๗๗๑๖๕๕

๒.ถมหนองสาง   -  - ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐

๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน ๒.กอสรางถนนดินจากทุงหัวดวน  หมูท่ี ๕  - ๒๕๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.5๓๐๕๘๐, ๑๐๒.๗๕๑๓๕๔๐

๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ไปบานหนองปนนํ้า  ต.ประทาย สิ้นสุด15.5๓๗๘๙๕, ๑๐๒.๗๔๗๘๕๕

๓.กอสรางถนนดินบานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.524150, ๑๐๒.๗๙๙๖๙๗๐

เช่ือมตําบลหนองเยือง สิ้นสุด15.526518, ๑๐๒.๘๐๕๒๐๕

๔.กอสรางถนนดิน บานดอนอีลุม หมูท่ื๕  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากนานายสา-โคกหนองแวงบน

4.ถนนดินบานหนองเรือ หมูท่ี ๘   - ๕๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.5๐๕๒๖๔, ๑๐๒.๗๙๕๔๙๗๐
 -นานางจําเนียร,เสนจากสระหนองเรือ-นานาย
จอย สิ้นสุด15.5๐๑๗๘๑, ๑๐๒.๗๙๖๕๓๗

๕.กอสรางถนนดิน บานฉนวน หมูท่ี ๓  -   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.503525, ๑๐๒.๗๖๐๑๗๙๐

จากนานางแกว-นานางกฤติยา ไอยรา

๖.กอสรางถนนดินบานโนนตะครอ  หมูท่ี ๑๐  - - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.532553, ๑๐๒.๗๘๓๕๐๘๐

 - จากหนาวัดถึงหนองข้ีมั่ง สิ้นสุด15.543407, ๑๐๒.๗๘๗๙๐๗

๗.กอสรางถนนดินบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.559254, ๑๐๒.๗๘๐๖๔๔๐

สิ้นสุด15.559482, ๑๐๒.๗๗๐๙๘๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๘.ถนนดินภายในหมูบาน   -  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน

สามารถ
กองชาง

ถนนดิน ของประชาชน บานประทาย หมูท่ี ๒ ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน
ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ๙.ขยายถนนดินเสนหนองมน หนองจาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.501945, ๑๐๒.๗๕๗๒๔๗๐

บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.501593, ๑๐๒.๗๕๘๕๙๙

๑๐.ปรับปรุงถนนดินบานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.494768, ๑๐๒.๗๘๐๖๑๔๐

สิ้นสุด15.494257, ๑๐๒.๗๘๑๙๒๘

1๑.ถนนดินบานหนองบัว หมูท่ี ๑   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.506539, ๑๐๒.๗๕๗๘๖๒๐

 -นานายทวี นิลกลาง-นานางบุปผา มากพูน สิ้นสุด15.514623, ๑๐๒.๗๕๕๒๔๔

 -นานางบูด  มาระศรี-นากํานันเย็นยง คําสิงหนอก เร่ิม15.530487, ๑๐๒.๗๕๑๓๑๖๐

 -เสนตลาดไทรรีสอรท-โคกปาตอง สิ้นสุด15.536411, ๑๐๒.๗๔๘๒๙๖

๑๒.กอสรางถนนดินเพิ่มเติมจากหนา ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๐๖๖๔๑, ๑๐๒.๗๕๗๙๘๘๐

โรงเรียนดอนอีลุมไปทุงปาหวา สิ้นสุด15.5๑๔๖๒๘, ๑๐๒.๗๕๕๒๖๕

๑๓.กอสรางถนนดินจากบานอ.พูลศักด์ิ-  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง

คลองละลมบานประทาย หมูท่ี ๒

๑๔.กอสรางถนนดิน บ.เอราวัณ  หมูท่ี ๑๓  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - เร่ิม15.551395, ๑๐๒.๗๖๔๒๓๐๐

สิ้นสุด15.555286, ๑๐๒.๗๖๔๗๕๖

๑๕.กอสรางถนนดิน บานธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานนายสมพงษ  นนตานอก-ดอนมวง เลิงใหญ

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ระบบประปา ๑. ประปาสวนภูมิภาค บานฉนวน หมูท่ี ๓  -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๒. กอสรางประปาหมูบานขนาดกลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า กรมอนามัย

หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๓.โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

๔.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานโนนงิ้วม.๙ -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๕.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานหนองเรือม.๘ ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

๖.ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบประปา ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม ท่ีไดมาตรฐาน บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

๗. ขยายเขตนํ้าประปาภายในหมูบาน -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ความยาวทอเมน ๕๐๐ เมตร

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๒.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับความตองการ

งบประมาณ

๑.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย

๙๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ ๑. เพื่อการสัญจรมีความสะดวก ๑. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% การสัญจรมี ๑๕.๕๒๓๙๙๔ กองชาง

ปลอดภัย หมูท่ี ๙ บานโนนงิ้ว (ขามคลองละลม) ของประชาชน ความสะดวกปลอดภัย ๑๐๒.๗๙๐๘๕๖

๒. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน ๑๕.๕๒๖๐๘๐ กองชาง
หมูท่ี ๔ บานหนองกก กวาง ๔ เมตร ๑๐๒.๗๘๔๑๙๙

ยาว ๒๕ เมตร พรอมถนนข้ึนลง ๒ ฝง

๓. โครงการวางทอบอล็คคอนเวิรสทุงนานอย ๒ จุด  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๑๕๒ กองชาง

ม.๖ บานตลาดไทร ๑๐๒.๗๗๖๕๒๘

๔.กอสรางสะพานลอยหนาโรงเรียนบานตลาดไทร ม.๖   - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

5.กอสรางสะพานขามลําสะแทดจากบานตูม   -  -  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - ตําบลดอนมัน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๐

กอสราง
สะพาน
ขยายเขต
สะพาน

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑ บานหนองบัว ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

ครัวเรือน จํานวน - ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

๒. ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี ๒ บ.ประทาย  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ครัวเรือน กองชาง

๓. ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาประปา หมูท่ี ๓  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

 บานฉนวน จํานวน - ตน

๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๔ บานหนองกก  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๕.ขยายเขตไฟฟา  บานตูม  หมูท่ี ๑๑  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๖.ขยายเขตไฟฟา  บานตลาดไทร หมูท่ี ๖ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๗.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองบัว -บานดอนอีลุม  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขยายเขตไฟฟา  ขางวัด -นํ้าประปา  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๙.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองปรือ หมูท่ี ๗  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๐. ขยายเขตไฟฟา บานหนองเรือ หมูท่ี ๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน - ตน

ขยายเขต
ไฟฟา

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐. ขยายเขตไฟฟา และติดต้ังไฟสองสวาง  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

 หมูท่ี ๑๒บานธรรมจักร จํานวน 15 ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

ครัวเรือน

๑๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน ๑๐ ตน

๑๒. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม ๘๕,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -

จํานวน ๕ ตน (จากบานนายอุเทน-หนองปรือ) กองชาง

๑๓.ขยายเขตไฟฟาบานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

จํานวน ๑๒ ตน

๑๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง
(โรงเรียนดอนอีลุม-ไปทุงปาหวา)

๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   - ๑๐๐,๐๐๐  -   -  - กองชาง

ครัวเรือน หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม จํานวน ๕ หลอด

๒.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูท่ี ๓ บานฉนวน จํานวน ๓ หลอด

๓.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ จํานวน ๘ หลอด

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๔.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน

ชุมชนมี
กองชาง

ครัวเรือน หมูบาน หมูท่ี ๒ บานประทาย ของประชาชน ความปลอดภัยในการ

๕.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   -  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๒๔๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เดินทางในยามคํ่าคืน กองชาง

หมูท่ี ๑๒ บานธรรมจักร

๖.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๑ บานหนองบัว

๗.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภาย  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ กองชาง

ในหมูบาน หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๘.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๔ บานหนองกก

๙.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม

๑๐.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 หมูท่ี ๖ -ไฟสองสวางลานยาโม

๑๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ  -

๑๒.ติดต้ังไฟสองสวางสาธารณประโยชน   - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๑๓.ติดต้ังไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ ๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 1.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. หมูท่ี ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี กองชาง

และยุงลาย บานโนนตะครอ  ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค เร่ิม15.531779, ๑๐๒.๗๘๓๓๓๕๐

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน ๑,๐๐๐ เมตร ที่ใชประโยชน ความสะอาด สวยงาม สิ้นสุด15.532296, ๑๐๒.๗๘๗๘๑๐

๒.กอสรางรองระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานประทาย หมูท่ี ๒

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๓.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ภายในหมูบาน  - ๓๙๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - กองชาง

สัญจรไมสะดวก บานตลาดไทร หมูท่ี๖

๔.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๔๒๖,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

หมูท่ี ๑ บานหนองบัว(ภายในหมูบาน) เร่ิม15.550996, ๑๐๒.๗๗๒๙๑๒๐

สิ้นสุด15.549777, ๑๐๒.๗๗๒๒๙๐

๕.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๘๐๐ เมตร เร่ิม15.529982, ๑๐๒.๗๘๒๐๐๘๐

หมูท่ี ๔ บานหนองกก สิ้นสุด15.530561, ๑๐๒.๗๘๕๓๓๔

๖.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เร่ิม15.505909, ๑๐๒.๗๕๗๙๓๕๐

หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม สิ้นสุด15.504338, ๑๐๒.๗๕๙๗๓๘

๗.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เร่ิม15.523478, ๑๐๒.๗๘๘๙๘๓๐

หมูท่ี ๒บานประทาย สิ้นสุด15.520232, ๑๐๒.๗๙๐๖๙๙

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

โครงการราง
ระบายนํ้าเสีย

๑๐๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค ๘.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี ๑๕.๕๕๒๑๑๖ ๑๐๒.๗๗๒๑๕๕

และยุงลาย ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค และ ๑๕.๕๕๑๘๓๑ ๑๐๒.๗๗๐๖๗๓

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ ภายในหมูบาน ที่ใชประโยชน ถนนมีความสะอาด

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๙.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506048, ๑๐๒.๗๙๒๔๑๗๐

สัญจรไมสะดวก หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ สิ้นสุด15.504932, ๑๐๒.๗๙๒๖๓๒

๑๐.กอสรางงระบายนํ้าเสีย คสล. บานตลาดไทร   - ๓๙๘,๐๐๐  -   -   - กองชาง

หมูท่ี ๖

๑๑.กอสรางทางระบายนํ้า ถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานเอราวัณ บานตลาดไทร-สะพานหนองเรือ

๑๒.กอสรางทางระบายนํ้าถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองบัว หนองเรือ สะพาน

๑๓.กอสรางรองนํ้าคสล.บานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.504819, ๑๐๒.๗๕๕๔๒๑๐

หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.503330, ๑๐๒.๗๕๕๑๔๒

๑๔.ขุดบอบําบัดบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๕.ขุดบอบําบัดบานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๒.ขุดบอบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนท้ัง ๑,๔๓๓,๐๐๐  - ๑,๔๓๓,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๒๑๗๓๒ ๑๐๒.๗๘๗๐๓๐๐

ตําบล1,433 ครัวเรือนๆ1,000บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๑๐๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก  ๑.ติดต้ังไฟฟาแสงจันทร ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ครัวเรือน   บานอ.ไสว จอดนอก- หัวสะพาน ของเสาไฟฟา
๒.เพื่อมีแสงสวางยามคํ่าคืน ครัวเรือน

ไทร ๓.เพื่อความปลอดภัยจากการลัก
ขโมย เพิ่มมากข้ึน
ในชุมชน

๗ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาเพื่อ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรภานในตําบลตลาดไทร  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองชาง

การเกษตร ของเสาไฟฟา๒.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของ  - ครัวเรือน กองชาง

ประชาชน เพิ่มมากข้ึน
๘ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานดานโครงสราง
พื้นฐานกอนดําเนินการ จัดทําโครงการทุกคร้ัง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

งบประมาณ

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในยามคํ่าคืน

โครงการ
สํารวจและ
จัดทําขอมูล
พ้ืนฐานดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

๑๐๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

ติดต้ังไฟฟา
แสงจันทร
ถนนภายใน
ตําบลตลาด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ จัดซื้อเคร่ือง จัดซื้อเคร่ืองหาพิกัด ๒๕,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง
หาพิกัดดวย ดวยสัญญาณ ( GPS )

สัญญาณ(GPS)

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

๑๑ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองชาง

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือ ในการจัดซ้ือ  และเคร่ืองมือไดรับ

จัดจาง  การตรวจสอบบํารุง

รักษาอยางสม่ําเสมอ

๑๒ กอสรางลาน สงเสริมการเลนกีฬาและ ๑.กอสรางลานกีฬา ม.6 บานตลาดไทร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองชาง
กีฬา การออกกําลังกาย ๒.กอสรางลานกีฬา ม.12 บานธรรมจักร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย กองชาง

๓.โครงการสนามกีฬาประจําตําบลตลาดไทร  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง
โนนเมือง บานประทาย หมูท่ี ๒

รวม ๒๓๙ โครงการ  - 25,035,000 ๒๗,๗๖๓,๐๐๐ ๒๘,๔๑๓,๐๐๐ ๑๘,๘๘๐,๐๐๐ ๕๑,๙๒๐,๐๐๐  -  -  -  -

บูรณาการ
แผนงาน/
โครงการ ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

เพื่อประสานงานหนวยงาน สวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสาน
การปฏิบัติลดความซ้ําซอนของ
โครงการ

ประชุมรวมกับหนวยงาน สวนราชการท่ีเกี่ยวของ

งบประมาณ

ปรับปรุง
ซอมแซม
อุปกรณ
ครุภัณฑ
และ
เคร่ืองมือใน
การ

๑๐๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ (การพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬา)
๗. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณ การจัดการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- การแขงขันเรืออีโปง ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบสานประเพณี
๒ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน จัดกิจกรรมงานประเพณีรําบวงสรวง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- อนุสาวรีย ทาวสุรนารี และบุญบ้ังไฟ ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ปละ ๑ ครั้ง สืบสานประเพณี
๓ ๑.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่รวมงาน กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ วันของดีอําเภอประทาย ทุกป ประชาชนเขารวมวันของดีอําเภอประทาย

   ประชาชน สืบสานประเพณี
๔ โครงการอบรมคุณธรรม ๑.เพ่ือพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนใหเปน โครงการอบรมคุณธรรม  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐%ของ เด็กและเยาวชนเปนคนดีและอยุ กองการศึกษา

จริยธรรม สําหรับเด็กและ คนดีและอยูในสังคมได อยางมีความสุข จริยธรรม สําหรับเด็กและ ประชาชนเขารวมในสังคมไดอยางมีความสุข
เยาวชน ๒.มีความสามัคคีในหมูคณะ เยาวชน สืบสานประเพณี

๕ โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔ เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ " จํานวนประชาชนที่รวมโครงการ กองการศึกษา
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ฮีด ๑๒ คลอง ๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

จัดงานแขงขันเรืออีโปงบาน
ดอนอีลุม-ธรรมจักร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โครงการจัดงานบวงสรวงทาว
สุรนารี(ยาโม)

๑๐๘

โครงการจัดงานของดีอําเภอ
ประทาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการสงเสริม

พระพุทธศาสนา
เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เนื่องในวันวิสาขบูชา  จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๗ ๑. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรับการบรรพชา สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เยาวชนไดรับการบรรพชา กองการศึกษา
เพ่ือศึกษาพระธรรม ภาคฤดูรอน ประชาชนเขารวม และไดรับการศึกษาธรรมมะ

๒. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานประเพณี

ปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

๘ ๑.เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมประ- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เพณีอันดีงามของไทย งานวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนเขารวม กิจกรรม

๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สืบสานประเพณี

และการมีสวนรวมของประชาชน
๙ ๑.เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณรเยาวชน สนับสนุนโครงการอบรม  - ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

ไดเรียนรูพระพุทธศาสนา พระพุทธศานา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๒.เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม สืบสานประเพณี

 จริยธรรม ใหกับเยาวชนในตําบล

โครงการอบรม
พระพุทธศาสนาตําบลตลาดไทร

โครงการสนับสนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน ประจํา
ตําบล

งบประมาณ

๑๐๙

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา(งานแหเทียน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน ปรับปรุงสวนผักปลอดสารพิษ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ แหลงการเรียนรูดานการเกษตร สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- ใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษา ประชาชนเขา ระดับตําบล งานเกษตร

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ดูงานดานการประกอบอาชีพ รวมโครงการ จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน

๓.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ปลักปลอดสารพิษ

ของชุมชน

งบประมาณ

๑๑๐

โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู
ตําบลตลาดไทร บานประทาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาจํานวนเยาวชนเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด ๒.เพ่ือปองกันและแกปญหาการแพร ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด รวมกิจกรรมมี ไมนอยกวา 300 คน

  ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สุขภาพแข็งแรง
๓.เพ่ือดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน รวมแขงขันกีฬา

๒ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ความสามัคคีในหมูคณะ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

เปนเลิศทางดานกีฬา เปนเลิศทางดานกีฬา รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย

สุขภาพแข็งแรง
๓ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนอุปกรณกีฬา ใหหมูบาน  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รวมแขงขันกีฬา สงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ปรับปรุงลานกีฬา และการออกกําลังกาย

   สุขภาพอนามัยของประชาชน

๓. เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดในกลุม

เยาวชน

๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง โครงการจัดการแขงขันกีฬา  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง
ความสัมพันธระหวางตําบลและ ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางตําบลและ รวมกิจกรรม ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ กองการศึกษา
กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ

รวม ๕3 โครงการ  - ๕๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐  -  -  -

๑๑๑

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา
 ลานกีฬาประจําหมูบาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ คาใชจายในการเลือกต้ังใหม ๑. เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเลือกต้ังเปนไปดวยความ สํานักปลัด

หรือเลือกต้ังซอม ในกรณีที่ตองมีการเลือกต้ังใหมหรือ เรียบรอย

เลือกต้ังซอม

๒ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัด

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ บุคลากรเขา ความรูจากกฎหมายใหมและ

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ ทันสมัย

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓ โครงการปรับปรุงข้ันตอนและ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดข้ันตอนและปรับปรุงข้ัน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ สํานักปลัด

ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ตอนการปฏิบัติงาน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ๑. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ กองคลัง

สํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
  ระเบียบ กฎหมาย งานสาร
บรรณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระเบียบ กฎหมาย งานสารบรรณ

๑๑๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด ปรับปรุงโดยรอบอาคารสํานักงาน   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ จํานวนประชาชนที่ใชบริการ กองชาง

รอบอาคารที่ทําการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน การใชงาน ไดสะดวก รวดเร็ว เพิ่มข้ึน

อบต.ตลาดไทร ๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ และสรางความประทับใจ

๖ โครงการกอสรางรั้ว ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด กอสรางรั้วสํานักงานที่ทําการ  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - กําแพงรอบที่ทําการอบต.ตลดาไทร กองชาง

ที่ทําการอบต.ตลาดไทร สะดวก ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด

๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน

๗ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวกในการ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - รอยละ๘๐% ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวก กองชาง

ใหบริการประชาชน ของประชาชน ในการใหบริการประชาชน

๘ โครงการสํารวจภ.บ.ท.๕ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแก สํารวจภ.บ.ท.๕   - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ประชาชนผูที่มีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของประชาชน รวดเร็วในการยื่นและชําระภาษี

๙ เพื่อจัดเก็บภาษีประจําตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการให ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลบริการ กองคลัง

บริการจัดเก็บภาษี ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีที่แนนอนและมี

ภาษีเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๐ เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหาร เม่ือประชาชนเขาใจการเสียภาษีแลว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ไดสงเสริมใหประชาชนมีความรูเพิ่ม กองคลัง

สวนตําบลมีความรูเรื่องการจัดเก็บภาษี ทําใหประชาชนเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน ของประชาชน มากข้ึนและองคการบริหารสวตําบล

ใหมากข้ึน ท่ีมาใชบริการ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ พื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีรายได องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดเพิ่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% เปนการบริการประชาชนในการเสีย กองคลัง

และเปนการบริการประชาชน ข้ึนจากเดิม ของประชาชน ภาษีทําใหมีการเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน

ท่ีมาใชบริการ

๑๑๓

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการจัดฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหพนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนิน  -   - ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เพื่อใหการทํางานในองคการบริหาร กองคลัง

เอกสารการเบิกจาย ในการจัดทําเอกสารการเบิกจาย การจัดทําเอกสารใหถูกตองและมีการ บุคลากรเขา สวนตําบลมีการทํางานไดเร็วข้ึน

ทํางานไดอยางรวดเร็ว รวมโครงการ

๑๓ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ วารสารตําบล จํานวน - เลม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ สงเสริม ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล

การปฏิบัติงาน

๑๔ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ เวปไซต ตําบลตลาดไทร  -  - ๑๐,๐๐๐   - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ บุคลากรเขา ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมโครงการ

๑๕ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ปายประจําหมูบาน ปายประจําซอย  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนปาย หมูบานมีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น
๑๖ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ติดต้ังระบบกระจายเสียง  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล

๑๗ อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด

พิธีงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวป
ไซต อบต.

๑๑๔

โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังระบบกระจาย
เสียงไรสาย

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการกอสรางศาลาปาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ศาลาปายประชาสัมพันธหนาที่ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน กองชาง

ประชาสัมพันธหนาที่ทําการ ทําการ อบต. การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล
อบต. ขอมูลขาวสาร

๑๙ โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ ประสิทธิภาพการทํางานของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการ สํานักปลัด

จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ กับประชาชนที่มาติดตอ บุคลากรเพิ่มข้ึน บุคลากรเขา สะดวกรวดเร็ว

การทํางานของบุคลากร ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ

มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

๒๐ ๑. เพื่อสงเสริมการเมืองการปกครองใน อบรมเพื่อสงเสริมความรูใหแก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนผูเขารับการอบรมศึกษา สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตย พนักงานผูบริหาร ผูนําชุมชน บุคลากรเขา ดูงานไดรับประสบการณเพื่อ

๒. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในทาง พรอมทั้งศึกษาดูงาน รวมโครงการ พัฒนาทองถ่ินใหดีข้ึน

การเมือง จํานวน - คน

๒๑ เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคทุกสวน จัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนที่เขารวม สํานักปลัด
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ ของโครงการ ประชาคมหมูบาน

คุณภาพและบูรณาการ

แผนชุมชนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒๒ โครงการ อบต. พบประชาชน อบต.ออกใหบริการประชาชนงานดานตางๆ อบต. พบประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนเขารวม สํานักปลัด

ของโครงการ และใชบริการ

รวม ๘๐ โครงการ  - ๘๙๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐  -  -  -

๑๑๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

งบประมาณ

โครงการฝกอบรม พัฒนาความรู
 ศึกษาดูงาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ (ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
๙. ยุทธศาสตร  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อเรือทองแบน ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเรือทองแบน ๓๐,๐๐๐  -  - ๓๐,๐๐๐ - รอยละ๘๐% สํานักปลัด

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน
ความปลอดภัยของประชาชนอยางทั่วถึง ท่ีใชประโยชน

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น ๑๓,๐๐๐  -  -  - ๑๓,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ สํานักปลัด
แบบเข็น ผูประสบภัย

ไดรับความ

๓ โครงการจัดซื้อเล่ือยยนต ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเล่ือยยนต ชนิดเครื่องเบนซิน ๓๐,๐๐๐  -  -  - - ชวยเหลือ ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ สํานักปลัด
จํานวน ๑ เครื่อง ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุส่ือสาร

๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเครื่องวิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% สํานักปลัด
 ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต  จํานวน ๒๐ เครื่อง ของประชาชน

๕ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้า ขนาด  -  -  - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน
๒.เพื่อใชในชวยเหลือผูประสบภัยแลง  ๖,๐๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณดับเพลิง

๖ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ๑.เพื่อบริการแกผูเดินทาง สนับสนุนงบประมาณ ในการปฏิบัติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% ประชาชนที่ใชเสนทางในการ สํานักปลัด
เทศกาลปใหม หนาที่ของเจาหนาที่ และบริการ ของประชาชน สัญจรไดรับความปลอดภัยในชวิต

๗ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน และทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางถนน
สงกรานต ตําบลตลาดไทร

๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อกรวย แผงกั้น ไฟองสวาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% ลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด
ดานจราจร ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

๑๑๖

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๒.เพื่อใหมีจุดพักรถเพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก
นํ้า พรอมอุปกรณดับเพลิง

การติดตอส่ือสารไดอยางทันตอ
เหตุการณ

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา แผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

๒. เพื่อบรรเทาปญหาและความเดือดรอน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ของผูประสบ ของประชาชน

ของประชาชน ภัยไดรับความ
๑๐ โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

ปองกันเหตุสาธารณภัย ปองกันเหตุสาธารณภัย ของประชาชน

๑๑ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับของ สํานักปลัด

๒.เพื่อใหความสําคัญกับสมาชิก อปพร ประสิทธิภาพ

ของ อพปร.

12 โครงการฝกทบทวนอปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกทบทวนอปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

ผูเขารวม

โครงการ

13 โครงการอบรมใหความรูในการ ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง โครงการอบรมใหความรูในการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน

14 โครงการฝกซอมแผนระงับ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกซอมแผนระงับ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด
อัคคีภัยและซอมหนีไฟ อัคคีภัยและซอมหนีไฟ โครงการ

๑๑๗

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. จัดงานกิจกรรม วัน อปพร. วันที่ ๒๒
 มีนาคม ของทุกป

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

๓. เพื่อใหสมาชิก อปพร. สํานึกตอการ
ปฏิบัติหนาที่

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว/ภัยแลง/
นํ้าทวม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอบรมทบทวน(Otos) เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม จัดต้ังศูนยแจงเหตุและจัดหนวยรับสง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย    สุขภาพอนามัยของประชาชน ผูปวย ของประชาชน สาธารณสุขที่รวดเร็ว

๑๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " สํานักปลัด

และแจงเตือนภัย และแจงเตือนภัย

๑๗ โครงการปองกันเด็กจมนํ้า ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูปองกันเด็กจมน้ํา โครงการอบรม ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

๑๘ โครงการฝกอรมรณรงคปองกัน โครงการฝกอรมรณรงคปองกัน ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ " สํานักปลัด

และแกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด

๑๙ อุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรู สํานักปลัด

อําเภอประทายเพื่อสรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แกผูเขารวมโครงการ เกี่ยวกับกฎหมายจราจร

๒๐ โครงการจัดทําแผนปองกันและ จัดอบรม เพื่อใหประชาชนและ อปพร.สามารถชวย

บรรเทาสาธารณภัยหมูบานใน เหลือและปองกันสาธารณภัยที่อาจ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ปองกันและบรรเททาสาธารณภัยมี สํานักปลัด

เขตตําบลตลาดไทร เกิดข้ึนได ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

รวม ๗๒ โครงการ  - ๙๓๐,๕๐๐ ๗๓๗,๕๐๐ ๓๘๗,๕๐๐ ๔๑๗,๕๐๐ ๓,๔๐๐,๕๐๐  -  -  -

๑๑๘

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ (พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ (ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๑๐. ยุทธศาสตร  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การกําจัดวัชพืชแหลงนํ้า ๑. เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าใหมีความสะอาด ๑. กําจัดวัชพืชคลองละลม หมูที่ ๒ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80% แหลงนํ้าสะอาดไมต้ืนเขิน สํานักปลัด

๒. เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า บ.ประทาย ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.
กวา้ง๗๐ม.

ของครัวเรือน
๓. เพื่อปองกันการต้ืนเขินของแหลงนํ้า ๒.กําจัดวัชพืช หมูที่ 3,8,12 ประชาชน

๒ โครงการปรัปภูมิทัศนบาบักแดง เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรัปภูมิทัศนบาบักแดง บาน
ธรรมจักร

๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หมูที่ ๑๒ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบคูหนองนํ้า
ตลาด

๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
คูหนองนํ้าตลาดไทร ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ ไทร หมูที่ ๖ บานตลาดไทร สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

ของประชาชน จากการจัดทําโครงการ

๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน

๔ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม กองชาง

อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม สีเขียวที่เพิ่มขี้น

จากการจัดทําโครงการ

๕ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒๐๐,๐๐๐    -  - ๒๐๐,๐๐๐  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
บานฉนวน หมูที่ ๓ ของประชาชน บานฉนวน หมูที่ ๓ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หนองผักหลอด ม.๑๐ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองผักหลอด ม.๑๐ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ
บานโนนตะครอ ของประชาชน บานโนนตะครอ จากการจัดทําโครงการ

งบประมาณ

๑๑๙

แผนงานการเกษตร

โครงการอนุรักษพื้นที่
สาธารณะโคกจิก  หมูที่ ๕

อนุรักษพื้นที่สาธารณะโคกจิก หมู
ที๕่



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

หนองกรด ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๘ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จากการจัดทําโครงการ สํานักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ
สมเด็จพระเทพฯ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๙ โครงปรับปรุงภูมิทัศนบุงนอย ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงปรับปรุงภูมิทัศนบุงนอย ๓๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จากการจัดทําโครงการ กองชาง
บานธรรมจักร หมูที่ 12 ของประชาชน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ

๑๐ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ กองชาง
หนองฝายบานหนองบัวหมูที่ 1 ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองฝาย  บานหนองบัว หมูที่ ๑ จากการจัดทําโครงการ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
ภายใน

๑,๓๐๐,๐๐๐  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  -  - " " กองชาง
ภายในหมูบานทั้งตําบล ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หมูบานทั้งตําบลตลาดไทร

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ " " กองชาง
คลองละลม หมูที2่ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ คลองละลม หมูที๒่

๑๓ โครงการปลูกปาเฉลิม ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสรางปา ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สํานักปลัด

พระเกียรติจิตอาสาสรางปา รักษนํ้า สีเขียวที่เพิ่มขี้น ส่ิงแวดลอม

รักษนํ้า จากการจัดทําโครงการ

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - " " กองชาง
รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗

๑๒๐

จัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองกรด  หมูที่
 ๑๑ บานตูม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   -   - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

ขอบสระโคกหิน หมูที่ ๑๓ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สะอาด  สวยงาม นาเคารพนับถือ ปรับปรุงภูมิทัศนลานยาโม   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   - กองชาง
ลานยาโม

รวม ๓๘ โครงการ  - ๒,๕๓๐,๐๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๖๓๐,๐๐๐  -  -  -

๑๒๑

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

ปรับปรุงภูมิทัศนขอบสระโคกหิน
  หมูที่ ๑๓



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๒/๑
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน)
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอสรางถนนหินคลุก ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากบานหนองเรือ- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.505268,102.794146 อบจ.

จากบานหนองเรือ-บานหนองออ ของประชาชน บานหนองออ  ตําบลดอนมัน ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.506364,102.801217 นครราชสีมา
ตําบลดอนมัน ๒. เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒ กอสรางถนนหินคลุกจากนา ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากนานายสวัสดิ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.53104,102.751185 อบจ.
 นายสวัสดิ์ ฉาบไธสง ของประชาชน  ฉาบไธสง -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.540278,102.74420 นครราชสีมา
 -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๓ กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน หมูท่ี ๓   -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หมูท่ี ๓ ต.ตลาดไทรเชื่อม ของประชาชน ต.ตลาดไทรเชื่อมบานหนองเรือ หมูท่ี ๒ ลาดยาง คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
บานหนองเรือ หมูท่ี ๒  ต,โคกกลาง อ.ประทาย ๑ เสน
ต,โคกกลาง อ.ประทาย

๔ กอสรางถนนหินคลุกสายบาน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกสายบานหนองกก   -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หนองกก  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทร ของประชาชน  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทรเชื่อมบานศรีชมชื่น หินคลุก คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
เชื่อมบานศรีชมชื่น หมูท่ี ๖ หมูท่ี ๖ ต.ประทาย  อ.ประทาย ๑ เสน
ต.ประทาย  อ.ประทาย

๕ ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
ต.ตลาดไทร ของประชาชน ต.ตลาดไทร คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา

รวม ๒ โครงการ  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๒๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางานใชในงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๓ ตัว   - ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐   -   - สํานักปลัดอบต.

สํานักงาน สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑงาน เพื่อจัดหาตูเย็นใชในงานสํานักงาน ตูเย็น ขนาด ๙ คิวปกฟุต จํานวน๑

เคร่ือง
 - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

บานงานครัว สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดหาโทรทัศน(LED TV)แบบ โทรทัศน(LED TV)แบบSmart TV  - ๒๑,๓๐๐ ๒๑,๓๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
เผยแพร Smart TVระดับความละเอียด ระดับความละเอียด

จอภาพ๑๙๒๐ x๑๐๘๐ จอภาพ๑๙๒๐ x๑๐๘๐
พิกเซล(๔๘นิ้ว)ใชในงานสํานักงาน พิกเซล(๔๘นิ้ว) จํานวน ๑ เคร่ือง

ใชในงานสํานักงานอบต.ตลาดไทร
๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดหาเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  - ๓๐,๓๐๐ ๓๐,๓๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

เผยแพร โปรเจคเตอร ระดับ XGAขนาด ระดับ XGAขนาด๓๕๐๐ ANSI
Lumens

๓๕๐๐ ANSI Lumens สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจัดหาจอโปรเจคเตอร ไฟฟา จอโปรเจคเตอร ไฟฟา(๑๘๐x๑๖๐ ซ.

ม.)  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
เผยแพร (๑๘๐x๑๖๐ ซ.ม. ) สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๘.๒ แนวทางการพัฒนา  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

งบประมาณ

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๑๒๓



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพื่อจัดหารถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถบรรทุกเพื่อการเกษตรจํานวน ๑ คัน  - ๔๘๐,๐๐๐   -   -   - สํานักปลัดอบต.
ใชงานของอบต.ตลาดไทร ใชงานของอบต.ตลาดไทร

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้ทํางานใชในงาน เกาอี้สํานักงาน จํานวน ๑ ตัว   - ๓,๐๐๐   -   -   - กองคลัง
สํานักงาน สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๘ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร หรือชนิดLED สี   - ๑๐,๐๐๐   -   -   - กองคลัง
หรือชนิดLED สีสําหรับใชงาน จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงาน
ของอบต.ตลาดไทร ของอบต.ตลาดไทร

๙ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาตูเก็บเอกสาร เก็บเอกสาร จํานวน ๑ หลัง   - ๑๑,๐๐๐   -   -   - กองชาง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพเอกสารสี เคร่ืองพิมพดอกสารสี จํานวน ๑ เคร่ือง   - ๑๐,๐๐๐   -   -   - กองชาง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดหาไฟฟาสองสวาง ไฟฟาสองสวาง บานตลาดไทรหมูที่ ๖   - ๑๗๐,๐๐๐   -   -   - กองชาง

๑๒ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดหาไฟฟาสองสวาง ไฟฟาสองสวาง บานเอราวัณ หมูที่ ๑๓   - ๒๐๐,๐๐๐   -   -   - กองชาง

๑๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ครุภัณฑ ครุภัณฑกอสราง เพื่อจัดหาเคร่ืองตัดคอนกรีต เคร่ืองตัดคอนกรีต   - ๓๐,๐๐๐   -   -   - กองชาง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๒๔



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๔ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือ  - ๕,๐๐๐   - ๕,๐๐๐   - กองการศึกษา
ใชงานของอบต.ตลาดไทร ใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๕ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพเอกสาร เคร่ืองพิมพเอกสาร จํานวน ๑ ตัว   - ๑๐,๐๐๐   - ๑๐,๐๐๐   - กองการศึกษา
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๖ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองกรองน้ํา จํานวน ๔ เคร่ือง   - ๒๐,๐๐๐   - ๒๐,๐๐๐   - กองการศึกษา
สําหรับใชงานของของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง ๔ แหง

๑๗ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับ เคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล   - ๒๕,๐๐๐   - ๒๕,๐๐๐   - กองสวัสดิการ
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมอยกวา ๑๙ นิ้ว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๒๕



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๕(พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑(การสานตอแนวทางพระราชดําริ)
  ๑. ยุทธศาสตร  การสานตอแนวทางพระราชดําริ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โรงสูบนํ้าดวยพลัง ๑. เพ่ือการเกษตรกรรมของ ๑.ซอมแซมโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา ๒๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - รอยละ80% เกษตรกรมีน้ําใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๕๑๐๓ กองชาง

ไฟฟา ประชาชน หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ของประชาชนที่ ๑๐๒.๗๕๑๓๐๘

๒. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง ๒.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา พรอม ใชนํ้า กองชาง

การเกษตร กอสรางคลองดาดคอนกรีต ความยาว ๕๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐  -  - 15.504889
เมตร หมูที่ ๕,๑๒ 102.751495

๒ โรงสูบนํ้าพลังไฟฟา ๓.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 15.498537 กองชาง

บานฉนวนหมูที่ ๓ 102.768948

๔.กอสรางแพสูบนํ้าจากลําสะแทด-  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

สระหนองเรือ บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

๕.กอสรางโรงสูบนํ้าดวยพลังไฟฟา  -  -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งบประมาณ

๖๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ 1.เพ่ือเปนการกักเก็บนํ้าไวใช ๑. กอสรางฝายนํ้าลนหมูที่ ๒ บานประทาย  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -   - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๑๗๖๒๓ กองชาง

2.เพ่ือการสัญจรมีความสะดวก  -ฝายนํ้าลนหางไผแหลมกวาง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๕๖๗๕ ชลประทาน

ปลอดภัย  -ฝายนํ้าลนจากวังยางลงลําสะแทด

๒. ซอมแซมฝายนํ้าลน บานตลาดไทร ม.๖  -  -  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - จํานวนแหลงน้ํา กักเก็บนํ้าเพ่ือการเกษตรที่ ๑๕.๕๔๖๒๙๕ กองชาง

 กวาง ๖ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ท่ีเพิ่มข้ึน เพียงพอกับความตองการ ๑๐๒.๗๙๒๘๘๒ ชลประทาน

๓.ฝายนํ้าลน คลองกระถิน  หมู ๑๐  -  -   - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ชลประทาน

๒ ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑. ขุดลอกสระหนองบัว หมูที่ ๑ บานหนองบัว   -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - จํานวนแหลงน้ํา เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๔๕๑๙๑ กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ปริมาตรดินขุดลอกและขนยาย๑๓,๑๗๔สบ.ม. ท่ีเพิ่มข้ึน ๑๐๒.๗๖๘๐๐๖
๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ

เกษตรกร ๒.ขุดลอกคลองไสไก บเนหนองบัว หมูที่ ๑  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐   - กองชาง

จากม.๑-ทุงหัวดวน และม๑.-หนองแวง

๓.ขุดลอกคลองละลมบานประทาย หมูที่ ๒ ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐   -  - จํานวนแหลงน้ํา " กองชาง

ท่ีเพิ่มข้ึน
๔.ขุดลอกบุงใหญบานธรรมจักร หมูที่ 12 ๑๕๐,๐๐๐   - ๑๕๐,๐๐๐  - " ๑๕.๕๐๐๔๕๕ ๑๐๒.๗๕๗๘๑๑

๕.ขุดลอกหนองจาน หมูที่ ๑๒ บานธรรมจักร ๕๐๐,๐๐๐  -  -   - กองชาง

๖.ขุดลอกหนองมน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๗.ธนาคารนํ้าใตดิน   -  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขุดลอกหนองตาเถิง บานธรรมจักรหมูที่ ๑๒   -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

กรรมและอุปโภค บริโภค
ตลอดทั้งป

กอสรางและ
ซอมแซมฝายนํ้าลน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๙. ขุดลอกคลองไสไก หมูที่ ๕บานดอนอีลุม ๓๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ๑๕.๕๑๒๔๓๙ กองชาง

๑๐๒.๗๖๒๐๔๒

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ๑๐. ขุดลอกหนองปรือหมูที่ ๗ บานหนองปรือ  - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  - - เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร๑๕.๕๑๘๔๖๑ กองชาง

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ พ้ืนที่ขุดลอก ๑๘ ไรลึก ๑.๗๐ เมตร กรรมและอุปโภค บริโภค ๑๐๒.๗๘๔๐๔๒

เกษตรกร ๑๑. ขุดลอกคลองเพ่ือการเกษตร(ฮองเหมือง) ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๐๑๕๕๗
 กวาง ๒ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร ๑๐๒.๗๘๐๗๗๑ กองชาง

หมูที่ ๓ บานฉนวน

๑๒.โครงการขุดลอกหนองกก หมูที่ ๔   -  - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๔๑๓๙๙ กองชาง

บานหนองกก ๑๐๒.๗๙๖๑๘๙

๑๓. โครงการขุดลอกหนองกรด  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕.๔๙๐๘๓๖ กองชาง

บานตูม ม.๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๑๓

๑๔. ขุดลอกคลองเหมืองเกา - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๘๘๗๘ กองชาง

บานโนนง้ิว หมูที่ ๙ ๑๐๒.๗๙๘๕๕๐

๑๕.ขุดคลองไสไก จากนานายประหยัด - ๓๐๐,๐๐๐  -  - - ๑๕.๕๕๖๐๖๗ กองชาง

ธรรมไธสง - แอก หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ ๑๐๒.๗๗๒๘๔๒

๑๖. ขุดขยายสระโคกปาชา   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๑๒๐๒๕ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๖๖๔๐๔

๑๗. ขุดลอกขยายสระโคกจิก   - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - ๑๕.๕๒๒๖๔๗ กองชาง

หมูที่ ๕ บานดอนอีลุม ๑๐๒.๗๕๕๑๗๙

๑๘. ขุดคลองหนองสรวง   -   - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - กองชาง

 บานหนองเรือ  หมูที่ ๘

งบประมาณ

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๙. ขุดลอกหนองคุมดิน   -  - ๒๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง หมูที่ ๑๐ บานโนนตะครอ ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๐. ขุดขยายสระโคกหิน  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๔๓๐ กองชาง

 กวาง ๖๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตร ลึก ๓.๐ เมตร ๑๐๒.๗๕๙๗๘๐

หมูที่ ๑๓ บานเอราวัณ

๒๑. ขุดลอกขยายสระหนองเรือ - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๕๐๔๖๕ กองชาง

หมูที่ ๑ บานหนองบัว ๑๐๒.๗๘๑๖๑๕

๒๒. ขุดลอกคลองออหมูที่ ๙ บานโนนง้ิว ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๕๒๑๗๕๔ กองชาง

กวาง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ๑๐๒.๗๙๙๓๓๐

๒๓.ขุดขยายสระคลองออ บานฉนวน หมูที่ ๓  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐   - กองชาง

๒๔.ขุดลอกลําสะแทดบานธรรมจักร หมูที่ ๑๒   - ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -   - ๑๕.๔๙๖๓๕๒ กองชาง

ทาหวา  ทาแฮ ทาสองคอน ๑๐๒.๗๖๓๓๙๒

๒๕.ขุดลอกหนองผักหลอดบานหนองกก  -   -   - ๒๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๔๙๘๙๓๓ กองชาง

หมูที่ ๔ ๑๐๒.๗๖๘๗๖๒

๒๖.ขุดลอกหนองไผ บานตลาดไทร หมูที๖่   - ๒๐๐,๐๐๐  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ

๗๒

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒๗. ขุดลอกหนองแสง บานโนนง้ิว หมูที่ ๙   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ของประชาชนที่ กรรมและอุปโภค บริโภค

๓.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ใชนํ้า ตลอดทั้งป

เกษตรกร ๒๘. ขุดลอกหนองมวง บานประทาย หมูที่ ๒  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

๒๙.ขุดสระทุงนานอย บานตลาดไทร  หมูที่ ๖  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   - ๑๕.๕๐๙๑๓๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๙๑๘๑

๓๐.ขุดลอกสระหนองสรวงหนองสรวง  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -

บานหนองเรือ  หมูที่ ๘ ปริมาตรดินขุดลอกและขนยาย๑๓,๒๙๕ลบ.ม.

31ขุดหนองหญาปลอง บานหนองปรือ   -   - ๑๕๐,๐๐๐   - ๑๕๐,๐๐๐ กองชาง

หมูที่ ๗

32ขุดลอกวังยาง -ลําสะแทด   -   -   -   - ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานประทายหมูที่ ๒

๓ คลองสงนํ้า ๑.โครงการวางบอล็คคอนเวิรส  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

ฝายนํ้าลนหางไผแหลม

๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๒.ปรัปปรุงคลองสงนํ้าดวยไฟฟา  -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง บานดอนอีลุมหมูที่ ๕ ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๓3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๓.วางทอสงนํ้า เขาหนองกรด บานตูม ๑๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

เกษตรกร หมูที่ ๑๑ ๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๓๐๐,๐๐๐  -  -  - - ๑๕.๕๒๕๒๗๓ กองชาง

๑๐๒.๗๘๔๐๖๙
๔. วางทอสูบนํ้าจากคลองละลมเขาหนอง
ปรือ หมู ๗ บานหนองปรือ ขนาด PVC ๔
น้ิว ๑,๐๐๐ เมตร

งบประมาณ

๗๓

ขุดลอกคลอง ขุด
สระ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า ๑.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๕.วางทอสงนํ้า เชื่อมบานเอราวัณ-  -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง
๒.เพ่ือแกปญหาภัยแลง ตลาดไทรรีสอรท
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ ๖.วางทอจากลําสะแทด-วังยาง  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร กองชาง

เกษตรกร ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต

๗.วางทอสงนํ้า จากนานางรวม-ลําสะแทด   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ใชนํ้า  ทางการเกษตร ๑๕.๔๘๙๕๒๗ กองชาง

๑๐๒.๗๘๑๐๒๕

๘.กอสรางคลองสงนํ้า บานตูม  หมูที่ ๑๑   - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐   -  -

๙.วางทอสงนํ้า  บานโนนง้ิว  หมูที่ ๙  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๒๗๘๑๑ กองชาง

๑๐๒.๘๐๐๑๔๑
๑๐.วางคลองสงนํ้าจากคลองออ-
ถนนลาดยาง  -  - ๒๐๐,๐๐๐   -   - ๑๕.๔๙๔๕๕๑ กองชาง

บานตูม หมูที่ ๑๑(นานายชวง) ๑๐๒.๗๗๖๒๓๖

๑๑.คลองสงนํ้าหนองจิก-บานฮาง หมูที่ ๔ ๒๐๐,๐๐๐  -  -   -   - ๑๕.๕๒๙๐๐๐ กองชาง

บานหนองกก(ตอคลองจากบานดอนอีลุม) ๑๐๒.๗๖๙๙๒๘
๑๒.วางทอสงนํ้าโคกหนองกาด หมูที่ ๓   -  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ ๘๐% เกษตรกรมีนํ้าใชในการเกษตร ๑๕.๕๐๖๙๙๖ กองชาง
บานฉนวน (ตอจากคลองใหญม.๕) ของประชาชนที่ ตลอดทั้งปและเพ่ิมผลผลิต ๑๐๒.๗๗๒๒๙๓

งบประมาณ

๗๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓ คลองสงนํ้า 1.เพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใชทั่วถึง ๑๓.-วางทอสระหนองกก หมูที๔่ -ลงคลอง ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - ประชาชนมีนํ้าใช กองชาง

2.เพ่ือแกปญหาภัยแลง กระถิน  วางทอยาว ๑๒เมตร ในการเกษตรรอยละ๘๐%
3.เพ่ือสงเสริมอาชีพใหกับ  -คันคูก้ันคลองกระถิน  ยาว ๑๒ เมตร

เกษตรกร
14.วางทอสงนํ้าจากลําสะแทด-สระหนอง
เรือ  -   -  -   - ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองเรือ หมูที่ ๘

รวม 89 โครงการ  - ๗,๕๐๐,๐๐๐ ๑๗,๔๕๐,๐๐๐ ๑๗,๒๕๐,๐๐๐ ๒๙,๕๐๐,๐๐๐ ๒๑,๓๕๐,๐๐๐  -  -  -

๗๕

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒(การพัฒนาการศึกษา)
  ๒. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการศึกษา

3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ สนับสนุนคาใชจายการบริหาร ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

สถานศึกษาคาอาหารกลางวัน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหาร ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา จากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๒ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขต ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

ตําบลตลาดไทร ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๓ สนับสนุนอาหารกลางวัน ๑.เพ่ือใหนักเรียนไดรับประทานอาหาร ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารกลางวัน กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน ที่มีคุณคาและคุณภาพเพียงพอตอความ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ตองการของรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

จํานวน ๔ แหง ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๔ โครงการสงเสริมพัฒนาการและ เพ่ือพัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน สงเสริมพัฒนาการและ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ พัฒนาการเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน กองสวัสดิการ
การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน การเรียนรูในเด็กกอนวัยเรียน จํานวนเด็ก

๗๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานการศึกษา
งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๕ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ๑. เพ่ือใหนักเรียนไดดื่มนมที่มี ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ๑. นักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม) กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดสํานักงาน คุณคาทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ครบทุกคน จํานวนเด็กที่ได ครบทุกคน

คณะกรรมการการศึกษา ๒. เพ่ือใหนักเรียนมีรางกาย ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น รับอาหารเสริม ๒. นักเรียนมีภาวะโภชนการที่ดีขึ้น

ขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) ที่สมบูรณแข็งแรง ไมมีปญหา ๓. นักเรียนที่มีปญหา นมจากโครงการ ๓. นักเรียนที่มีปญหา

ทุพโภชนการที่ลดลง ทุพโภชนการที่ลดลง

๖ โครงการจัดกิจกรรม ๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ นักเรียนทุกคนไดรวมกิจกรรม ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนไดแสดงออกดานตางๆ กองการศึกษา

วันเด็กแหงชาติ การทางดานรางกายและจิตใจ วันเด็กแหงชาติ ของผูเขารวม ในกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๒. เพ่ือสงเสริมความรูความสามารถ กิจกรรม

พัฒนาเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติ

๗ โครงการโรงเรียนครอบครัว เพ่ือสงเสริมความสัมพันธสมาชิกใน เพ่ือใหเด็กและสมาชิกในครอบครัว ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนไดเรียนรูจาก กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ครอบครัว รักใคร สามัคคี ของผูเขารวม ประสบการณตรง  และไดเรียนรู

กิจกรรม จากสถานที่จริง

๘ โครงการติดตั้งเหล็กดัด เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วเหล็กดัด โครงการติดตั้งเหล็กดัด  - ๘๐,๐๐๐  -  -    - ติดตั้งเหล็กดัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๙ โครงการกอสรางที่แปรงฟน เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กอสรางที่แปรงฟน  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐    - เพ่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่แปรงฟน กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ที่ถูกสุขลักษณะ

๑๐ โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนา กอสรางรั้วศูนยพัฒนา  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา
เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก เด็กเล็กบานประทาย,บานหนองกก

๗๗

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๑ จัดซ้ือวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว วิทยาศาสตรการแพทย ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  -  - ๕,๐๐๐ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีปรอทวัดไขไว กองการศึกษา

(ปรอทวัดไข) ดูแลเด็ก (ปรอทวัดไข) ศึกษาฯ

ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ

๑๒ โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการซอมแซมศูนยพัฒนา   -  - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐  - เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู กองการศึกษา
เด็กเล็กบานดอนอีลุม เด็กเล็กใหนาอยู เด็กเล็กบานดอนอีลุม มาตรฐาน

๑๓ โครงการตอเติมอาคาร ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก โครงการตอเติมอาคาร ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ศูนยพัฒนา ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กใหนาอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กประทาย เด็กเล็กที่ แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู มาตรฐาน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๔ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานตลาดไทร  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - สนามเด็ก ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองกก ปลอดภัย เลน ได เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

มาตรฐาน

๑๕ โครงการสรางรั้ว เพ่ือปรับภูมิทัศนและบริบทภายใน มีรั้วรอบขอบชิดเปนเอกเทศและ ๑๕๐,๐๐๐  -  -  -  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดไทร ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กเล็กใหดีขึ้น เกิดความนาอยู มีรั้วเปนเอกเทศทําใหเกิดความ

สนามเด็ก ปลอดภัยแกเด็ก

๑๖ โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพ่ือใหเด็กมีสนามเด็กเลนไดมาตรฐาน สนามเด็กเลนศพด. บานตลาดไทร  -  - ๑๕๐,๐๐๐  -  - เลน ได ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสนาม กองการศึกษา

ศพด. บานตลาดไทร ปลอดภัย มาตรฐาน เด็กเลนที่ไดมาตรฐาน

๗๘

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพ่ือปรับสภาพแวดลอมศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔๐,๐๐๐  - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กใหนาอยู ของประชาชน แวดลอมที่ดีและนาอยู

๒.เพ่ือใหเกิดความประทับใจแกผู ที่ใชประโยชน ๒.เกิดความประทับความแกผูมา

มาใชบริการ ติดตอและมาใชบริการ

๑๘ โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานที่  -  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองการศึกษา

นอกสถานที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของเด็กที่เขารวม

๑๙ โครงการขยายน้ําประปา เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา ขยายน้ําประปาสําหรับ  -  -  -  - ๔๐,๐๐๐ โครงการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีน้ําประปา กองการศึกษา

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๐ โครงการอบรมคุณธรรม ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู อบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็ก  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑. เด็กและเยาวชนทุกคนไดเรียนรู กองการศึกษา

จริยธรรมสําหรับเด็กและ หลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา และเยาวชน ตําบลตลาดไทร ของบุคลากรเขา หลักธรรมคําสั่งสอนในพุทธศาสนา

เยาวชน ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี รวมโครงการ ๒. เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๑ โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี เพ่ือสงเสริมกิจกรรมใหเด็กนักเรียน โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทุกคนเปนคนดี กองการศึกษา

มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี ของนักเรียนเขา มีคุณธรรม คิดดี ประพฤติดี

๒๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนโรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษา

โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดอนอีลุม บานดอนอีลุม

๒๓ โครงการติดตั้งมุงลวด โครงการติดตั้งมุงลวด  -  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ กองการศึกษ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๔ แหง

๒๔ โครงการโรงเรียนดีประจําตําบล สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดี  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รวมโครงการ สนับสนุนงบประมาณในโครงการโรงเรียนดีกองการศึกษา

ตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร ประจําตําบลตลาดไทร เชนหองชีวิต ประจําตําบลตลาดไทร

(หองอาหาร)

งบประมาณ

๗๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๕ โครงการพัฒนาฝกอบรม  ๑.สงเสริมใหครูผูดูแลเด็กไดพัฒนาการ สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ครูผูดูแลเด็กทั้ง ๔ ศูนย กองการศึกษา

ครูผูดูแลเด็ก เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษา ดูงาน ของบุคลากรเขา

๒๖ โครงการศึกอบรมภาษาเบ้ืองตน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - รวมโครงการ องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
กลุมประเทศประชาคม พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

เศรษฐกิจของอาเซียน รอยละ๘๐% กองการศึกษา/

๒๗ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหนักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ อบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - ๑๗,๐๐๐ ๑๗,๐๐๐  - ของนักศึกษาเขา นักศึกษาไดฝกการพัฒนาจิตใจ กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๘ โครงการสงเสริมการอาน เพ่ือใหนักศึกษา มีทักษะกระบวนการแสวงหาความรู  -  - ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐  - รอยละ๘๐% นักศึกษา มีทักษะกระบวนการ กองการศึกษา/

ภาคเรียนที๑่/๒๕๖๒ รักการคนควา ของนักศึกษาเขา แสวงหาความรู รักการคนควา กศน.ตําบล

รวมโครงการ ตลาดไทร

๒๙ โครงการจัดกิจกรรมคายเยาวชน ๑.เพ่ือความพรอมรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น  โครงการอบรม ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลมีความ กองการศึกษา
ตลาดไทร กาวไปสูAEC ของบุคลากรเขา พรอมดานภาษาเบ้ืองตน

รวมโครงการ

๓๐ โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือหนังสือเรียน   - ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของบุคลากรเขา กระตือรือรนในการเรียนรู

รวมโครงการ

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
3.1 สงเสริมการกระจายอํานาจและการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตามความสมัครใจและความพรอมของสถานศึกษาน้ัน ๆ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ๑.เด็กไดมีสื่อการเรียนรูอยางมี จัดซ้ือวัสดุการศึกษา สื่อการเรียนการ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประสิทธิภาพ สอนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของประชาชน กระตือรือรนในการเรียนรู

๒.เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ ทั้ง ๔ ศูนย ที่ใชประโยชน

กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๒ โครงการจัดซ้ือชั้นวางหนังสือ ๑.เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีชั้นวางหนังสือ ชั้นวางหนังสือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนระเบียบเรียบรอย ทั้ง ๔ ศูนย ของเด็กนักเรียน มีอุปกรณคอมพิวเตอรในการจัด

ที่ใชประโยชน เตรียมสื่อการเรียนการสอน
๓๓ คาจัดการเรียนการสอน วัสดุ เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ จัดการเรียนการสอน วัสดุ  - ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ ๑๗๘,๕๐๐ รอยละ๘๐% เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา

การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ กระตือรือรนในการเรียนรู การศึกษา เครื่องเลนพัฒนาการ ของเด็กนักเรียน กระตือรือรนในการเรียนรู
๓๔ คาหนังสือเรียน " หนังสือเรียน   - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
๓๕ คาอุปกรณการเรียน " อุปกรณการเรียน   - ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ รอยละ๘๐% กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๖ คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน " คาจัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน   - ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ๓๑,๕๐๐ ของเด็กนักเรียน เด็กไดมีพัฒนาการที่ดีและมีความ กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๗ คาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน " กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   - ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ๔๕,๑๕๐ ที่ใชประโยชน กระตือรือรนในการเรียนรู กองการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รวม ๑18 โครงการ  - ๓,๙๖๕,๐๐๐ ๔,๑๗๐,๑๕๐ ๔,๖๗๔,๑๕๐ ๔,๔๔๔,๑๕๐ ๔,๓๙๐,๑๕๐  -  -  -

งบประมาณ
แผนงานการศึกษา

๘๑



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓(การพัฒนาการเกษตร)
 ๓. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการปลูกพืชฤดูแลง ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน โครงการปลูกพืชฤดูแลง  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

รวมโครงการ
๒ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการปรับปรุงที่สาธารณะ ๕๐๐,๐๐๐   -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด

โคกหนองแวงนอยบน เกษตรกร โคกหนองแวงนอยบนบานดอนอีลุม ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
 บานดอนอีลุม หมูที่ ๕ หมูที่ ๕ แปลงสาธิตเพาะพันธุขาว รวมโครงการ

3 โครงการฝกทักษะดาน ๑ฝกทักษะทางดานการเกษตรแกเยาวชน จัดฝกอบรมใหเยาวชน และ สงเสริมการดําเนินการ -  -  -  - ๘๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
การเกษตรในกลุมยุวเกษตรกร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร
ในโรงเรียน    เยาวชนในอนาคต รวมโครงการ

๔ โครงการแปลงสาธิตเกษตร เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ โครงการแปลงสาธิตเกษตร   - ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนเยาวชนที่ไดรับความรู สํานักปลัด
ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ เกษตรกร ปาดูก  บานธรรมจักร หมูที่๑๒ ของประชาชนเขา การทําการเกษตร

๕ โครการสงเสริมเมล็ดพันขาว เพาะพันธุขาวหอมมะลิเพ่ือชวยเหลือ  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - รวมโครงการ

เกษตรกร ๘๒

แผนงานการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

งบประมาณ

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑1.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร 65 คน  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

3 ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ
๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน เกษตรกร ๑๕๐ คน ๕๐,๐๐๐   -  - -  - รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๓ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร รวมโครงการ ศูนยถายทอดฯ

๘ ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร อบรมใหความรูเร่ืองปุยสั่งตัด  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ80% ๑. เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตร/

ของประชาชนเขา ๒. ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพดีขึ้นเกษตรอําเภอ/

๙ โครงการฝกอบรมตามแนวทาง ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร ฝกอบรมตามแนวทาง  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รวมโครงการ เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น ศูนยถายทอดฯ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑๐ โครงการฝกอบรมการปลูก เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน ฝกอบรมการปลูกพืชสมุนไพร  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น สํานักปลัด
พืชสมุนไพร ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

โครงการปองกันกําจัดศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสาน

๘๓

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

สงเสริมกลุมอาชีพปลูกผัก

โครงการฝกอบรมใหความรู
เร่ืองปุยสั่งตัด



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ ๑.เพ่ือเปนแหลงงบประมาณของประชาชน จัดตั้งกองทุนเพ่ือเปนแหลงเงินทุนให  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - - รอยละ80% ประชาชนมีเงินงบประมาณในการ สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ประชาชนกูยืมไมมีดอกเบี้ย ในการ ของประชาชนเขา ประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมขึ้น เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ประกอบอาชีพ รวมโครงการ ไมนอยกวา ๓๐๐ ครัวเรือน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๒ โครงการโรงสีชุมชน ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน สนับสนุนคาใชจายในการซอมแซมและ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ปรับปรุงโรงสีชุมชนบานประทาย ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

๑๓ ๑.เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  -  -  - ๕๐,๐๐๐ - รอยละ80% ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัด/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ ของประชาชน เกษตรอําเภอ

   ประชาชน ที่ใชประโยชน

๓.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชน

โครงการเพ่ิมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

แผนงานการเกษตร

โครงการจัดตั้งกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือเกษตรกร

๘๔

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๔ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของ  โครงการอบรม ๑ โครงการ โครงการสงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน กองสวัสดิการ

ชุมชนรองรับAEC รองรับAEC ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๕ โครงการกอสรางรานคา สงเสริมผลิตภัณฑในชุมชน โครงการกอสรางรานคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% รานคาจําหนายผลิตภัณฑชุมชน กองสวัสดิการ

จําหนายผลิตภัณฑชุมชน จําหนายผลิตภัณฑชุมชน ของประชาชนเขา กองชาง

รวมโครงการ

๑๖ ตลาดประชารัฐระดับตําบล ตลาดประชารัฐระดับตําบล สงเสริมผลิตภัณฑของชุมชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีอาชีพ รายไดเพ่ิมขึ้น กองสวัสดิการ

ของประชาชนเขา

รวมโครงการ

๑๗ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน กิจกรรมปรับปรุงขอมูลศูนย/จุดถายทอด ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ศูนยมีความพรอมในการทํางาน เกษตร/

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ของประชาชน เกษตรอําเภอ/

   ประชาชนและการรักษาสิ่งแวดลอม ที่ใชประโยชน ศูนยถายทอดฯ

๑๘ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาและเรียนรู ๑๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% นักเรียนมีวิถีชีวิติแบบเศรษฐกิจ กศน.ตลาดไทร

ในสถานศึกษา ในสถานศึกษา ประสบการณอาชีพของเศรษฐกิจ ของนักเรียน พอเพียง

๘๕

รองรับ AEC

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

รองรับ AECชวยประชาชนมีรายได
เพ่ิมขึ้น

อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลตลาดไทร

OTOP



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ ๑.เพ่ือควบคุมโรค ในโค กระบือ ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% สํานักปลัด/

๒.เพ่ือปองกันโรคระบาดในสัตวเลี้ยง ของประชาชน ปศุสัตว

๓.เพ่ือผสานความรวมมือระหวางหนวยงาน ที่ใชประโยชน ระบาด

๑๙ โครงการสงเสริมการเล้ียงวัว/หมู ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน สงเสริมพอพันธ  แมพันธ  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ
/ปลูกพืชฤดูแลงตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ เมล็ดพันธ ของกลุมเลี้ยงโค ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

มีรายไดเสริมพึ่ง

๒๐ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.เพ่ิมรายไดใหแกประชาชน จัดอบรม หรือแหลงจําหนาย ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ พาตนเองได ประชาชนตําบลตลาดไทรมีรายไดเพ่ิมกองสวัสดิการ

เย็บผา  ทอผาไหม ๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ขึ้นจากการรวมโครงการ สังคม

๒๑ โครงการซอมแซมลานตาก โครงการซอมแซมลานตาก ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

ผลผลิตทางการเกษตร

รวม ๕๗ โครงการ  - ๓,๑๐๐,๐๐๐ ๓,๓๗๐,๐๐๐ ๔,๗๔๐,๐๐๐ ๔,๕๕๐,๐๐๐ ๔,๕๔๐,๐๐๐  -  -  -

งบประมาณ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปองกันโรคปากและเทา
เปอยในโค กระบือ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทา
เปอย ในโค กระบือ ๘๐-๙๐ %

โค กระบือ ไดรับวัคซีน รอยละ
๘๐ ของจํานวนทั้งหมด และไม
เปนโรค

๘๖

แผนงานการเกษตร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔(การพัฒนาสังคม)
๔. ยุทธศาสตร ดานการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน จัดกิจกรรมการมีสวยรวมของชุมชน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  -  - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความตระหนักและรักใน กองสวัสดิการ

รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย เชน การออกกําลังกาย ของประชาชน การรักษาความสะอาด สังคม/อนามัย

๒ โครงการสงเสริมสุขภาพจิตผูสูงอายุเพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน รักสุขภาพ สรางสุขดวยธรรมปญญา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน กองสวัสดิการ

๓ โครงการสงเสริมคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางจิตสํานึกใหประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สังคม

คนพิการและทุพลภาพนุมชน รักสุขภาพ   การออกกําลังกาย
๔ โครงการอบรมใหคนพิการ, ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและ กองสวัสดิการ

ผูดอยโอกาส,ผูสูงอายุและ ๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม คนพิการไดรับรูสิทธิประโยชน สังคม
ประชาชนทั่วไปถึงสิทธิ    สุขภาพอนามัยของประชาชน

ประโยชนในการเขาถึงการ

บริการของรัฐ

๕ โครงการซอมแซมที่อยูอาศัยให เพื่อเปนชวยเหลือประชาชนผูยากไร ซอมแซมที่อยูอาศัย ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละของ ประชาชนผูยากไร ผูดอยโอกาส กองสวัสดิการ
กับประชาชนผูยาก,ไรผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ที่ขาดผูดูแล ผูยากไรและ ไดรับการชวยเหลือดูแล สังคม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ผูดอยโอกาสที่

๖ โครงการสนับสนุนการจัดต้ังศูนย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สงเสริมฟนฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดรับการชวยเหลือ สังคม
ผูพิการ  ผูดอยโอกาส

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณ

โครงการสงเสริมสุขภาพชุมชน
ตําบลตลาดไทร

๘๗



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือใหไดแสดงออกซึ่งความกตัญู ๑.จัดกิจกรรมรดน้ําขอพรผูสูงอายุ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน กองสวัสดิการ

กตเวทีตอผูสูงอายุ ๒.จัดอบรมใหความรูผูสูงอายุ เรื่อง ของผูเขารวม ๒.ไดรวมกันสืบสานประเพณี สังคม

๒.เพ่ือเปนการอนุรักษไวซึ่งขนบประเพณี การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข กิจกรรม วัฒนธรรมอันดีงาม

สงกรานต
๒ โครงการฝกอบรมพัฒนาสตรี ๑.เพ่ือพัฒนากิจกรรมขององคกรสตรี สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคกรสตรีมีกิจกรรมที่เปนประโยชน กองสวัสดิการ

และจัดกิจกรรมองคกรสตรี ๒.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน องคกรสตรี ของผูเขารวม ตอชุมชนมากยิ่งข้ึน สังคม

๓.ฝกอบรมอาชีพ จัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ กิจกรรม องคกรสตรีมีความรูความเขาใจ

องคกรสตรี รอยละ๘๐%
๓ โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวในทองถ่ิน จัดอบรมกลุมอาชีพ จัดอบรมใหความรู ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ฝกอาชีพกับกลุมอาชีพที่มีแลวใน กองสวัสดิการ

ตําบลตลาดไทร ๒.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการผลิตและพัฒนา และสงเสริมกลุมอาชีพทุกกลุมใน
ตําบล

ของประชาชน ทองถ่ิน สังคม

๔ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมการัฒนาคุณภาพชีวิตและการ ชาย/หญิงอายุ ๖๐ ปข้ึนไป ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ของผูเขารวม ผูสูงอายุสุขภาพแข็งแรง รวมกันเปนกลุม กองสวัสดิการ

จัดการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ มีภูมิลําเนาในตําบลตลาดไทร กิจกรรม ชวยเหลือกัน ไมเปนโรคซึมเศรา สังคม

๕ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูสูงอายุตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูสูงอายุ รายไดเพ่ิมข้ึน ผูสูงอายุ ของผูเขารวม รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๖ โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ เพ่ือใหผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม จัดฝกอบรมอาชีพสําหรับผูพิการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ กิจกรรม ผูพิการตําบลตลาดไทรมีอาชีพเสริม กองสวัสดิการ
ผูพิการ รายไดเพ่ิมข้ึน ตําบลตลาดไทร รายไดเพ่ิมข้ึน สังคม

๘๘

งบประมาณ
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กิจกรรมผูสูงอายุ



แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการเสริมสรางครอบครัว ๑.เพ่ือสรางความรักความเขาใจและ โครงการเสริมสรางครอบครัว  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูเขาอบรมไดรับความรูและเขาใจ กองสวัสดิการ

อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ความสัมพันที่ดีระหวางสมาชิกในครอบครัว อบอุนเขมแข็งหางไกลยาเสพติด ของผูเขารวม ในบทบาท หนาที่  ความสําคัญของ สังคม

๒.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง กิจกรรม ครอบครัว

ความสําคัญของสถาบันครอบครัว ๒.ผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความ

๓.เพ่ือใหสมาชิกในครอบครัวไดตระหนักถึง สําคัญขิงครอบครัวและผลกระทบ

ปญหายาเสพติด ในเรื่องยาเสพติด

๘ โครงการฝกอาชีพและ ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่ โครงการฝกอาชีพและ   - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูตกเกณฑจปฐ.ไดรับการชวยเหลือ กองสวัสดิการ
สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ตกเกณฑจปฐ. สนับสนุนผูตกเกณฑ จปฐ. ของผูเขารวม สงเสริมในดานอาชีพใหมีรายได สังคม

กิจกรรม เพ่ิมข้ึน

๙ โครงการฝกอาชีพสําหรับผูมี ๑.เพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยภายใน ฝกอาชีพสําหรับผูมีรายไดนอยและ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
รายไดนอยและประชาชนทั่วไป ตําบลตลาดไทร ประชาชนทั่วไปตําบลตลาดไทร ที่ใชประโยชน
ตําบลตลาดไทร

๙ โครงการปองกันและแกไข สรางความตระหนักและความรูเรื่องบทบาทกลุมเด็กและเยาวชนในชุมชนตําบล ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% เด็กและเยาวชนทั่วไปมีภูมิคุมกัน กองสวัสดิการ
ปญหาการตั้งครรภกอนวัย และคุณคาความเปนชาย  หญิงในสังคม ตลาดไทร ของประชาชน ในการจัดการกับสถานการณ สังคม
อันควร ที่ใชประโยชน เรื่องเพศ

รวม ๗๕ โครงการ  - ๕๓๕,๐๐๐ ๖๓๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐ ๖๐๕,๐๐๐  -  -  -

๘๙

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ (การพัฒนาสาธารณสุข)
๕. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการ จัดกิจกรรมสงเสริมการปฏิบัติงานของ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ รอยละ๘๐% กลุมอสม. ดําเนินกิจกรรมไดอยาง กองสวัสดิการ

สาธารณสุข หมูบาน(อสม.)ในเขตพื้นท่ี กลุม อสม. ในชุมชนทุกหมูบาน ของประชาชน มีประสิทธิภาพมากข้ึน สังคม

อบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑๓ หมูบาน ท่ีใชประโยชน
ประจําป ๒๕๖๑-๒๕๖๕

๒ โครงการควบคุมโรคกรณี ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   - ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาด กองสวัสดิการ

เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ หรือภัยพิบัติ โรคระบาด หรือภัยพิบัติ

3 โครงการตามพระราชดําริ เพื่อจัดโครงการพระราชดําริ โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ท่ีลดลง โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข สํานักปลัด

ดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุข

๔ โครงการตรวจมะเร็งปอด เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งปอดของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

5 โครงการมะเร็งทอนํ้าดี เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งทอนํ้าดีของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร  สุขภาพอนามัยของประชาชน

6 โครงการมะเร็งลําไสใหญ เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ตรวจมะเร็งลําไสใหญของประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ปองกันรักษาและสงเสริม สํานักปลัด

 สุขภาพอนามัยของประชาชน ตําบลตลาดไทร ของประชาชน  สุขภาพอนามัยของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

งบประมาณ

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการสาธารณสุข
หมูบาน(อสม.)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานสาธารณสุข

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๙๐



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ ๑.เพื่อการควบคุมปองกัน ๑.ซื้อสารเคมีทรายอะเบทกําจัด ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ๑.ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

โรคไขเลือดออกในชุมชน ลูกนํ้ายุงลาย ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง

๒.ซื้อนํ้ายาสําหรับพนสารเคมี ท่ีใชประโยชน

กําจัดยุง
๘ โครงการสัตวปลอดโรค เพื่อการควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา จัดซื้อวัคซีนฉีดปองกันสุนัขบา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% สุนัขทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน สํานักปลัด

คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบาตาม สําหรับฉีดสุนัข ของประชาชน
ปริธานฯ ท่ีใชประโยชน

๙ เพื่อใหประชาชนตําบลตลาด จัดอบรมใหความรูแกประชาชน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนความรูและความ กองสวัสดิการ

ไทรมีความรูและความเขาใจ ตําบลตลาดไทรทุกกลุมชวงอายุ ของประชาชน เขาใจเกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน สังคม

เกี่ยวกับโรคเอดสมากข้ึน ท่ีใชประโยชน รวมถึงหางไกลยาเสพติด

๑๐ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ดูแลปองกันรักษาและสงเสริม กองสวัสดิการ

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน    สุขภาพอนามัยของประชาชน สังคม

   สุขภาพอนามัยของประชาชน ท่ีใชประโยชน

โครงการจัดซื้อนํ้ายาพนหมอก
ควันและทรายอะเบท

งบประมาณ

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลตลาดไทร และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ๙๑

แผนงานสาธารณสุข

สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลตลาดไทร

โครงการเยาวชนตลาดไทร
หางไกลโรคเอดส



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๑ เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอไมให ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ผูปวยโรคไขเลือดออก สํานักปลัด

ในชุมชน ของประชาชน ตําบลตลาดไทรลดลง
ท่ีใชประโยชน

๑๒ โครงการประกวดหมูบาน เพื่อการควบคุมและปองกันโรคติดตอ ประกวดหมูบานปลอดขยะ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% หมูบานสะอาดปองกันและควบคุม สํานักปลัด

ปลอดขยะ และสงเสริมสุขภาพ ของประชาชน โรคติดตอในชุมชน

ท่ีเขารวมโครงการ

๑๓ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดซื้อถังขยะ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ สํานักปลัด

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๔ โครงการบอบําบัดสิ่งปฏิกูล ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ บอบําบัดสิ่งปฏิกูล  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กองชาง

ปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพ

๑๕ โครงการจัดซื้อรถเอนกประสงค โครงการจัดซื้อรถบรรทุกเพื่อ   - ๔๘๐,๐๐๐ ๔๘๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัด

(รถอีแตน) การเกษตร

รวม ๖๖ โครงการ  - ๘๐๗,๕๐๐ ๑,๗๓๗,๕๐๐ ๑,๗๓๗,๕๐๐ ๘๐๒,๕๐๐ ๘๗๒,๕๐๐  -  -  -

๙๒

งบประมาณ

โครงการทําความสะอาด
หมูบานปองกันและควบคุม
โรคติดตอในชุมชน

ทําความสะอาดหมูบานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอในชุมชน

แผนงานสาธารณสุข



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางผิวทางพาราแอสฟลสติกคอนกรีต ๘,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน  บานดอนอีลุมม.๕-บานหนองปรือม.๗ ขนาด ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง เร่ิม15.50593, ๑๐๒.๗๕๙๙๖๐๐

กวาง 6 เมตร  ยาว ๒,๔๕๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. ฐานเพิ่มข้ึน และคมนาคมขนสง สิ้นสุด15.51516, ๑๐๒.๗๗๘๒๐๐

๒.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๔-๙  - ๗,๐๐๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.530738, ๑๐๒.๗๘๕๖๗๔๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๑,๗๐๐ ม. ไหลทางขางละ๐.๕๐ ม. สิ้นสุด15.524122, ๑๐๒.๗๙๘๓๓๔

๓.โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.๕- ม.๑  -  -  -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.505845, ๑๐๒.๗๕๕๕๐๕๐

ผิวจราจรกวาง ๖ ม.ยาว ๖,๐๐๐ ม. สิ้นสุด15.546769, ๑๐๒.๗๗๐๑๘๗

๒ ๑. เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนคสล.บ.ประทาย หมูท่ี ๒  -  - ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - เร่ิม15.5๒๐๖๘๙, ๑๐๒.๗๘๗๒๘๙๐

ของประชาชน รอบหมูบาน สิ้นสุด15.5๒๐๓๒๙, ๑๐๒.๗๘๖๐๗๕
เสริมเหล็ก 2.กอสรางถนนคสล.บานดอนอีลุม หมูท่ี ๕  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - N15.552313 E102.77165

ขนาดกวาง4.00ม.หนา 0.15 เมตรยาว230เมตร

3.กอสรางถนนคสล.บ.หนองกก ม. ๔ ๒๕๐,๐๐๐ ๔๗๓,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  - ๓๕๐,๐๐๐ ๑๕.๕๓๐๑๗๘ ๑๐๒.๗๘๔๙๐๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๒๘๙๑๓ ๑๐๒.๗๘๕๗๐๕

4.กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบาน   - ๑๐๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

5.กอสรางถนนคสล. ภายในหมูบานม.๓ บ.ฉนวน   - ๑๐๖,๐๐๐  -  - - เร่ิม15.502414, ๑๐๒.๗๖๗๒๗๙

6.กอสรางถนนคสล. สายรอบหมูบานบานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - N15.501965 กองชาง

หมูท่ี 12กวาง5.00ม.หนา 0.15 เมตรยาว185เมตร E102.760309

กองชาง

งบประมาณ

กอสราง
ถนนลาดยาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

กอสราง
ถนนคอนกรีต

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา 7.กอสรางถนนคสล.บ.หนองเรือ หมูท่ี ๘  -  - ๒๐๐,๐๐๐   - - จํานวนเสนทาง ประชาชนไดรับความ กองชาง

ของประชาชน ภายในหมูบาน ถนนที่ไดมาตร สะดวกในการเดินทาง

8.กอสรางถนนคสล.บ.โนนงิ้ว หมูท่ี ๙ ๒๑๗,๐๐๐ ๑๗๕,๐๐๐  -  -  - ๑๕.๕๒๔๔๒๕ ๑๐๒.๗๙๗๘๖๖๐

ภายในหมูบาน ๑๕.๕๒๔๑๔๖ ๑๐๒.๗๙๗๐๗๗

9.กอสรางถนน คสล. ม.2 บานประทาย  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - N18.520603 กองชาง

กวาง4.00ม.ยาว 230 ม.หนา๐.๑๕ม. E102.787393

๑0.กอสรางถนน คสล. ม.5 บานดอนอีลุม ๒๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

(เสริมปากซอยใหสูง)

๑1.กอสรางถนนคสล.ม.๑๐ บ.โนนตะครอ  - ๑๐๗,๐๐๐   -   -  - ๑๕.๕๓๒๘๘๙ ๑๐๒.๗๘๑๖๙๓๐

กวาง ๕ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ๑๕.๕๓๓๐๒๒ ๑๐๒.๗๘๒๔๑๗

๑2.กอสรางถนนคสล.บ.ตูม หมูท่ี ๑๑  - ๑๑๖,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -   - ๑๕.๔๙๓๒๑๕ ๑๐๒.๗๘๐๒๗๒๐

รอบหมูบาน ๑๕.๔๙๓๙๐๔ ๑๐๒.๗๘๐๒๔๑

13.กอสรางถนนคสล. บ.ตลาดไทร ม.๖  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - N15.552313 กองชาง

กวาง 4.00 เมตรยาว 23๐ เมตรหนา๐.๑๕ เมตร E102.779165

๑๓.กอสรางถนนคสล. ม.๑๒บ.ธรรมจักร  - ๔๔๔,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๐๑๕๖๗ ๑๐๒.๗๕๙๒๖๕๐

รอบหมูบาน ๑๕.๕๐๑๗๓๔ ๑๐๒.๗๕๙๙๘๘

๑๔.ซอมแซมถนนคสล.ภายในตําบลตลาดไทร   - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐  -

๑๕.กอสรางถนนคสล.บ.โนนงิ้ว หมูท่ี ๙ ๒๐๐,๐๐๐  - ๔๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.5๒๓๓๘๗, ๑๐๒.๗๙๔๘๗๐๐

สิ้นสุด15.5๒๓๖๕๗, ๑๐๒.๗๙๓๕๘๐

๑๖.กอสรางถนนคสล.บ.โนนตะครอ หมูท่ี ๑๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๓๓๐๗๑, ๑๐๒.๗๘๒๔๕๘๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.5๓๔๑๘๖, ๑๐๒.๗๘๒๑๓๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ประทาย ม. ๒  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.520178, ๑๐๒.๗๙๐๖๔๗๐

ของประชาชน สิ้นสุด15.523258, ๑๐๒.๗๙๑๙๑๓

๒.กอสรางถนนหินคลุก บ.หนองบัว หมูท่ี ๑ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐ ๓๘๐,๐๐๐
เร่ิม15.5๔๖๒๙๓ ๑๐๒.๗๗๒๓๖๐๐

สิ้นสุด15.5๔๑๘๒๔ ๑๐๒.๗๗๒๖๖๕

๓.กอสรางถนนหินคลุก บานฉนวน ม.๓  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506163, ๑๐๒.๗๖๗๒๖๒๐

(โคกหนองกาด) สิ้นสุด15.505584, ๑๐๒.๗๗๙๕๕๗

๔.กอสรางถนนหินคลุกหนองกกม.๔-ไป  - ๑,๕๐๐,๐๐๐  -  -  -

บานดอนอีลุมม.๕กวาง ๕ ม.ยาว๒,๐๐๐ ม. เร่ิม15.535748, ๑๐๒.๗๗๙๒๐๑๐

หนา ๐.๑๐ ม. (ทุงหัวดวน) สิ้นสุด15.532068, ๑๐๒.๗๕๗๒๕๐

๕.กอสรางถนนหินคลุก ม.๑บ.หนองบัว เร่ิม15.551034, ๑๐๒.๗๗๘๔๐๕๐

 - หนาโรงเรียน - ฝายนํ้าลน  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐ สิ้นสุด15.546197, ๑๐๒.๗๙๒๖๗๔

๖.กอสรางถนนหินคลุก ม.๓ บานฉนวน กองชาง

 - จากนานายทองดี -นานางสําราญ  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐

๗. -กอสรางถนนหินคลุก หมูท่ี ๖ จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน
สามารถ เสนหนองบานตลาดไทร-ละเลิงบอ  - ๔๐๐,๐๐๐  -  -  - ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก

เร่ิม15.553453, ๑๐๒.๗๗๘๗๖๙๐

  จากวัดไปหนองประปา(สิม) ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ สิ้นสุด15.563830, ๑๐๒.๗๗๙๙๗๑

งบประมาณ

กอสราง
ถนนหินคลุก

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๘.กอสรางถนนหินคลุกนานายกวาง-หนองไซร   -  -   - ๔๐๐,๐๐๐   - จํานวนเสนทาง กองชาง
บานฉนวน   หมูท่ี ๓ ถนนที่ไดมาตร

๙.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน   -  - ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐ ฐานเพิ่มข้ึน กองชาง

บานโนนงิ้ว  หมูท่ี ๙

๑๐.กอสรางถนนหินคลุกภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๑๕,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ

๑๑.กอสรางถนนหินคลุก บ.ธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.501887, ๑๐๒.๗๖๐๓๑๓๐

(โนนตาเถิง)กวาง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. สิ้นสุด15.496035, ๑๐๒.๗๖๔๐๘๙

๑๒.กอสรางหินคลุกบานหนองเรือ  หมูท่ี ๘   - ๕๐๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐  -

จากสระหนองเรือ-ฝาย

๑๓. กอสรางถนนหินคลุก บานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.๔๙๓๒๔๓, ๑๐๒.๗๘๐๘๗๗๐

ภายในหมูบาน สิ้นสุด15.๔๙๒๐๙๖ ๑๐๒.๗๘๒๑๙๗

๑๔.กอสรางถนนหินคลุกจากนานายสวัสด์ิ  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.530487, ๑๐๒.๗๕๑๓๑๖๐

ฉาบไธสง - หนองแวง บานหนองปนนํ้า สิ้นสุด15.536411, ๑๐๒.๗๔๘๒๙๖

๑๕. กอสรางถนนหินคลุกจากทางหลวงชนบท   -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กองชาง

 -นานางละมัย จันทีนอก หมูท่ี ๕

๑๖. กอสรางถนนหินคลุกจากบานโนนตะครอ   -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   - กองชาง

หมูท่ี ๑๐

๑๗.กอสรางถนนหินคลุกบ.เอราวัณ  หมูท่ี ๑๓  -  -  -  - ๒๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.551944, ๑๐๒.๗๖๙๓๔๗๐

กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ ม.หนา ๐.๑๐ ม. สิ้นสุด15.558021, ๑๐๒.๗๖๒๗๓๘

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๖



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘.อุดหนุนไฟฟาโครงการขยายไฟฟาและ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -   - กองชาง

ติดต้ังหลอดฟาสองสวาง

๑๙.คาบํารุงซอมแซไฟฟาสองสวางฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

๒๐.สํานักงานท่ีดินเพื่อสอบเขตท่ีสาธรณะประโยชน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๑.กอสรางถนนดิน บานฉนวน  หมูท่ี ๓   -   - ๒๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.4๙๗๐๖๔, ๑๐๒.๗๗๔๙๔๐๐

ถนนดิน ของประชาชน สิ้นสุด15.๔๙๔๙๐๒ ๑๐๒.๗๗๑๖๕๕

๒.ถมหนองสาง   -  - ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐

๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน ๒.กอสรางถนนดินจากทุงหัวดวน  หมูท่ี ๕  - ๒๕๐,๐๐๐   -  -  - เร่ิม15.5๓๐๕๘๐, ๑๐๒.๗๕๑๓๕๔๐

๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ไปบานหนองปนนํ้า  ต.ประทาย สิ้นสุด15.5๓๗๘๙๕, ๑๐๒.๗๔๗๘๕๕

๓.กอสรางถนนดินบานโนนงิ้ว หมูท่ี ๙  - ๓๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.524150, ๑๐๒.๗๙๙๖๙๗๐

เช่ือมตําบลหนองเยือง สิ้นสุด15.526518, ๑๐๒.๘๐๕๒๐๕

๔.กอสรางถนนดิน บานดอนอีลุม หมูท่ื๕  -  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐ กองชาง

จากนานายสา-โคกหนองแวงบน

4.ถนนดินบานหนองเรือ หมูท่ี ๘   - ๕๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.5๐๕๒๖๔, ๑๐๒.๗๙๕๔๙๗๐
 -นานางจําเนียร,เสนจากสระหนองเรือ-นานาย
จอย สิ้นสุด15.5๐๑๗๘๑, ๑๐๒.๗๙๖๕๓๗

๕.กอสรางถนนดิน บานฉนวน หมูท่ี ๓  -   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เร่ิม15.503525, ๑๐๒.๗๖๐๑๗๙๐

จากนานางแกว-นานางกฤติยา ไอยรา

๖.กอสรางถนนดินบานโนนตะครอ  หมูท่ี ๑๐  - - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.532553, ๑๐๒.๗๘๓๕๐๘๐

 - จากหนาวัดถึงหนองข้ีมั่ง สิ้นสุด15.543407, ๑๐๒.๗๘๗๙๐๗

๗.กอสรางถนนดินบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -  -  - ๒๐๐,๐๐๐ เร่ิม15.559254, ๑๐๒.๗๘๐๖๔๔๐

สิ้นสุด15.559482, ๑๐๒.๗๗๐๙๘๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๙๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ กอสราง ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ๘.ถนนดินภายในหมูบาน   -  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ - จํานวนเสนทาง ประชาชนมีถนน

สามารถ
กองชาง

ถนนดิน ของประชาชน บานประทาย หมูท่ี ๒ ถนนที่ไดมาตร คมนาคมไดอยาง
สะดวก๒.เพื่อตวามปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน
ฐานเพิ่มข้ึน ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน๓.เพื่อความมีระเบียบของชุมชน ๙.ขยายถนนดินเสนหนองมน หนองจาน  -  - ๕๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.501945, ๑๐๒.๗๕๗๒๔๗๐

บานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.501593, ๑๐๒.๗๕๘๕๙๙

๑๐.ปรับปรุงถนนดินบานตูม หมูท่ี ๑๑ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.494768, ๑๐๒.๗๘๐๖๑๔๐

สิ้นสุด15.494257, ๑๐๒.๗๘๑๙๒๘

1๑.ถนนดินบานหนองบัว หมูท่ี ๑ รีสอรท   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

สายตลาดไทรรีสอรทไปโคกปาตอง บานหนองบัว

๑๒.กอสรางถนนดินเพิ่มเติมจากหนา ๕๐๐,๐๐๐  -  -  -  - เร่ิม15.5๐๖๖๔๑, ๑๐๒.๗๕๗๙๘๘๐

โรงเรียนดอนอีลุมไปทุงปาหวา สิ้นสุด15.5๑๔๖๒๘, ๑๐๒.๗๕๕๒๖๕

๑๓.กอสรางถนนดินจากบานอ.พูลศักด์ิ-  -  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - กองชาง
คลองละลมบานประทาย หมูท่ี ๒

๑๔.กอสรางถนนดิน บ.เอราวัณ  หมูท่ี ๑๓  -  - ๓๐๐,๐๐๐  - ๓๐๐,๐๐๐  - เร่ิม15.551395, ๑๐๒.๗๖๔๒๓๐๐

สิ้นสุด15.555286, ๑๐๒.๗๖๔๗๕๖

๑๕.กอสรางถนนดิน บานธรรมจักร  หมูท่ี ๑๒  -  -  -  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานนายสมพงษ  นนตานอก-ดอนมวง เลิงใหญ

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๙๘

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑ ระบบประปา ๑. ประปาสวนภูมิภาค บานฉนวน หมูท่ี ๓  -  - ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐   - กองชาง

๒. กอสรางประปาหมูบานขนาดกลาง ๒,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๕๐๐,๐๐๐  - ๒,๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้า กรมอนามัย

หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๓.โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

บานหนองปรือ หมูท่ี ๗

๔.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานโนนงิ้วม.๙ -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๕.ปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบานหนองเรือม.๘ ๒๐๐,๐๐๐   -  -  -  - กองชาง

๖.ปรับปรุงซอมแซมระบบประปา ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - ระบบประปา ประชาชนมีน้ําอุปโภค กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม ท่ีไดมาตรฐาน บริโภคที่สะอาด ปลอดภัย

๗. ขยายเขตนํ้าประปาภายในหมูบาน -  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ความยาวทอเมน ๕๐๐ เมตร

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๒.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคเพียงพอกับความตองการ

งบประมาณ

๑.เพื่อใหประชาชนมีนํ้าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย

๙๙



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ ๑. เพื่อการสัญจรมีความสะดวก ๑. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  - - ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% การสัญจรมี ๑๕.๕๒๓๙๙๔ กองชาง

ปลอดภัย หมูท่ี ๙ บานโนนงิ้ว (ขามคลองละลม) ของประชาชน ความสะดวกปลอดภัย ๑๐๒.๗๙๐๘๕๖

๒. ดําเนินการกอสรางสะพาน คสล.  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน ๑๕.๕๒๖๐๘๐ กองชาง
หมูท่ี ๔ บานหนองกก กวาง ๔ เมตร ๑๐๒.๗๘๔๑๙๙

ยาว ๒๕ เมตร พรอมถนนข้ึนลง ๒ ฝง

๓. โครงการวางทอบอล็คคอนเวิรสทุงนานอย ๒ จุด  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - ๒๐๐,๐๐๐ ๑๕.๕๕๒๑๕๒ กองชาง

ม.๖ บานตลาดไทร ๑๐๒.๗๗๖๕๒๘

๔.กอสรางสะพานลอยหนาโรงเรียนบานตลาดไทร ม.๖   -  - ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

5.กอสรางสะพานขามลําสะแทดจากบานตูม   -  -  -  - ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง

 - ตําบลดอนมัน

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๐

กอสราง
สะพาน
ขยายเขต
สะพาน

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑ บานหนองบัว ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

ครัวเรือน จํานวน - ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

๒. ขยายเขตไฟฟา  หมูท่ี ๒ บ.ประทาย  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ครัวเรือน กองชาง

๓. ขยายเขตไฟฟา ไฟฟาประปา หมูท่ี ๓  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 บานฉนวน จํานวน - ตน

๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๔ บานหนองกก  -  - ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน - ตน

๕.ขยายเขตไฟฟา  บานตูม  หมูท่ี ๑๑  - ๕๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๖.ขยายเขตไฟฟา  บานตลาดไทร หมูท่ี ๖ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

๗.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองบัว -บานดอนอีลุม  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๘.ขยายเขตไฟฟา  ขางวัด -นํ้าประปา  -   -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๙.ขยายเขตไฟฟา  บานหนองปรือ หมูท่ี ๗  - ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๐. ขยายเขตไฟฟา บานหนองเรือ หมูท่ี ๘ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  -  - - กองชาง

จํานวน - ตน

ขยายเขต
ไฟฟา

งบประมาณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

๑๐๑



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐. ขยายเขตไฟฟา และติดต้ังไฟสองสวาง  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน กองชาง

 หมูท่ี ๑๒บานธรรมจักร จํานวน 15 ตน ของเสาไฟฟา ชุมชนมีความ
ปลอดภัย

ครัวเรือน

๑๑. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง

จํานวน ๑๐ ตน

๑๒. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม ๘๕,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  -

จํานวน ๕ ตน (จากบานนายอุเทน-หนองปรือ) กองชาง

๑๓.ขยายเขตไฟฟาบานเอราวัณ หมูท่ี ๑๓ ๓๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

จํานวน ๑๒ ตน

๑๔. ขยายเขตไฟฟา หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - - กองชาง
(โรงเรียนดอนอีลุม-ไปทุงปาหวา)

๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   - ๑๐๐,๐๐๐  -   -  - กองชาง

ครัวเรือน หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม จํานวน ๕ หลอด

๒.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ กองชาง

หมูท่ี ๓ บานฉนวน จํานวน ๓ หลอด

๓.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - - กองชาง

หมูท่ี ๑๐ บานโนนตะครอ จํานวน ๘ หลอด

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๒

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก ๔.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  - - รอยละ๘๐% ประชาชนภายใน

ชุมชนมี
กองชาง

ครัวเรือน หมูบาน หมูท่ี ๒ บานประทาย ของประชาชน ความปลอดภัยในการ

๕.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน   -  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๒๔๐,๐๐๐ ที่ใชประโยชน เดินทางในยามคํ่าคืน กองชาง

หมูท่ี ๑๒ บานธรรมจักร

๖.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๑ บานหนองบัว

๗.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภาย  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ กองชาง

ในหมูบาน หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ

๘.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบาน หมูท่ี ๔ บานหนองกก

๙.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายใน  - ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูบานหมูท่ี ๑๑ บานตูม

๑๐.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

 หมูท่ี ๖ -ไฟสองสวางลานยาโม

๑๑.ติดต้ังและซอมแซมไฟสองสวางภายในหมูบาน  - ๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๗ บานหนองปรือ  -

๑๒.ติดต้ังไฟสองสวางสาธารณประโยชน   - ๒๕๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

๑๓.ติดต้ังไฟสองสวางภายในหมูบาน ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

ติดต้ังไฟ
สองสวาง

๑๐๓



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ ๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค 1.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. หมูท่ี ๑๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - - รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี กองชาง

และยุงลาย บานโนนตะครอ  ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค เร่ิม15.531779, ๑๐๒.๗๘๓๓๓๕๐

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน ๑,๐๐๐ เมตร ที่ใชประโยชน ความสะอาด สวยงาม สิ้นสุด15.532296, ๑๐๒.๗๘๗๘๑๐

๒.กอสรางรองระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน  -  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

บานประทาย หมูท่ี ๒

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๓.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ภายในหมูบาน  - ๓๙๘,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - กองชาง

สัญจรไมสะดวก บานตลาดไทร หมูท่ี๖

๔.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๔๒๖,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐  - กองชาง

หมูท่ี ๑ บานหนองบัว(ภายในหมูบาน) เร่ิม15.550996, ๑๐๒.๗๗๒๙๑๒๐

สิ้นสุด15.549777, ๑๐๒.๗๗๒๒๙๐

๕.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๘๐๐ เมตร เร่ิม15.529982, ๑๐๒.๗๘๒๐๐๘๐

หมูท่ี ๔ บานหนองกก สิ้นสุด15.530561, ๑๐๒.๗๘๕๓๓๔

๖.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๒๐๐ เมตร เร่ิม15.505909, ๑๐๒.๗๕๗๙๓๕๐

หมูท่ี ๕ บานดอนอีลุม สิ้นสุด15.504338, ๑๐๒.๗๕๙๗๓๘

๗.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  - กองชาง

ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร เร่ิม15.523478, ๑๐๒.๗๘๘๙๘๓๐

หมูท่ี ๒บานประทาย สิ้นสุด15.520232, ๑๐๒.๗๙๐๖๙๙

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

โครงการราง
ระบายนํ้าเสีย

๑๐๔



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑. เพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุเช้ือโรค ๘.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล. ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนมีความเปนอยูดี ๑๕.๕๕๒๑๑๖ ๑๐๒.๗๗๒๑๕๕

และยุงลาย ขนาด กวาง ๐.๕๐ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ของประชาชน ปราศจากเช้ือโรค และ ๑๕.๕๕๑๘๓๑ ๑๐๒.๗๗๐๖๗๓

๒. เพื่อความสะอาดของชุมชน หมูท่ี ๑๓ บานเอราวัณ ภายในหมูบาน ที่ใชประโยชน ถนนมีความสะอาด

๓. เพื่อไมใหเกิดนํ้าขัง ทําใหการ ๙.กอสรางรองระบายนํ้าเสีย คสล.  - ๕๐๐,๐๐๐  -  -  - เร่ิม15.506048, ๑๐๒.๗๙๒๔๑๗๐

สัญจรไมสะดวก หมูท่ี ๘ บานหนองเรือ สิ้นสุด15.504932, ๑๐๒.๗๙๒๖๓๒

๑๐.กอสรางรางระบายนํ้าเสีย คสล.   -   - ๔๐๐,๐๐๐   -   - กองชาง

บานตลาดไทร หมูท่ี ๖

๑๑.กอสรางทางระบายนํ้า ถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานเอราวัณ บานตลาดไทร-สะพานหนองเรือ

๑๒.กอสรางทางระบายนํ้าถนนสี่เลนหมายเลข  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

บานหนองบัว หนองเรือ สะพาน

๑๓.กอสรางรองนํ้าคสล.บานธรรมจักร  -  - ๕๐๐,๐๐๐  -  - เร่ิม15.504819, ๑๐๒.๗๕๕๔๒๑๐

หมูท่ี ๑๒ สิ้นสุด15.503330, ๑๐๒.๗๕๕๑๔๒

๑๔.ขุดบอบําบัดบานตลาดไทร หมูท่ี ๖  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๕.ขุดบอบําบัดบานธรรมจักร หมูท่ี ๑๒  -  -   - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ กองชาง

๑๒.ขุดบอบําบัดนํ้าเสียในครัวเรือนท้ัง ๑,๔๓๓,๐๐๐  - ๑,๔๓๓,๐๐๐  -  - ๑๕.๕๒๑๗๓๒ ๑๐๒.๗๘๗๐๓๐๐

ตําบล1,433 ครัวเรือนๆ1,000บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

งบประมาณ

๑๐๕



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาทุก  ๑.ติดต้ังไฟฟาแสงจันทร ๒,๐๐๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ครัวเรือน   บานอ.ไสว จอดนอก- หัวสะพาน ของเสาไฟฟา
๒.เพื่อมีแสงสวางยามคํ่าคืน ครัวเรือน

ไทร ๓.เพื่อความปลอดภัยจากการลัก
ขโมย เพิ่มมากข้ึน
ในชุมชน

๗ ๑. เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาเพื่อ ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรภานในตําบลตลาดไทร  - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% กองชาง

การเกษตร ของเสาไฟฟา๒.เพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ
ของ  - ครัวเรือน กองชาง

ประชาชน เพิ่มมากข้ึน
๘ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐% กองชาง

ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

สํารวจและจัดทําขอมูลพื้นฐานดานโครงสราง
พื้นฐานกอนดําเนินการ จัดทําโครงการทุกคร้ัง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

งบประมาณ

ประชาชนภายใน
ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในยามคํ่าคืน

โครงการ
สํารวจและ
จัดทําขอมูล
พ้ืนฐานดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน

๑๐๖

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ขยายเขต
ไฟฟาเพื่อ
การเกษตร

ประชาชนมีความ
พรอมในการ
ประกอบอาชีพ

ติดต้ังไฟฟา
แสงจันทร
ถนนภายใน
ตําบลตลาด



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๙ จัดซื้อเคร่ือง จัดซื้อเคร่ืองหาพิกัด ๒๕,๐๐๐  -  -  -  - กองชาง
หาพิกัดดวย ดวยสัญญาณ ( GPS )

สัญญาณ(GPS)

๑๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  -  -  - กองชาง

๑๑ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ จํานวนคร้ัง วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ กองชาง

วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ และเคร่ืองมือ ในการจัดซ้ือ  และเคร่ืองมือไดรับ

จัดจาง  การตรวจสอบบํารุง

รักษาอยางสม่ําเสมอ

๑๒ กอสรางลาน สงเสริมการเลนกีฬาและ ๑.กอสรางลานกีฬา ม.6 บานตลาดไทร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองชาง
กีฬา การออกกําลังกาย ๒.กอสรางลานกีฬา ม.12 บานธรรมจักร ๑,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย กองชาง

๓.โครงการสนามกีฬาประจําตําบลตลาดไทร  -  -  -  - ๑,๐๐๐,๐๐๐ กองชาง
โนนเมือง บานประทาย หมูท่ี ๒

รวม ๒24 โครงการ  - 23,915,000 ๒๖,๗๕๑,๐๐๐ ๒๓,๗๖๓,๐๐๐ ๑๙,๖๘๐,๐๐๐ ๔๙,๖๒๐,๐๐๐  -  -  -  -

บูรณาการ
แผนงาน/
โครงการ ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน

เพื่อใหขอมูลพื้นฐานดาน
โครงสรางพื้นฐานมีการปรับปรุง
และไดขอมูลท่ีชัดเจน ถูกตอง

การจัดทําโครงการมี
ความชัดเจน ถูกตอง
 ประชาชนไดรับ
ประโยชนสูงสุด

เพื่อประสานงานหนวยงาน สวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อประสาน
การปฏิบัติลดความซ้ําซอนของ
โครงการ

ประชุมรวมกับหนวยงาน สวนราชการท่ีเกี่ยวของ

งบประมาณ

ปรับปรุง
ซอมแซม
อุปกรณ
ครุภัณฑ
และ
เคร่ืองมือใน
การ

๑๐๗



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ (พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเปนเมืองนาอยู) แบบ ผ.๐๒
  ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๗ (การพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  กีฬา)
๗. ยุทธศาสตร  ดานการพัฒนาการทองเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณ การจัดการ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- การแขงขันเรืออีโปง ปละ ๑ ครั้ง ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบสานประเพณี
๒ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน จัดกิจกรรมงานประเพณีรําบวงสรวง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- อนุสาวรีย ทาวสุรนารี และบุญบ้ังไฟ ประชาชนเขารวมไมนอยกวา ๑,๐๐๐ คน

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ปละ ๑ ครั้ง สืบสานประเพณี
๓ ๑.เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่รวมงาน กองการศึกษา

๒.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพของ วันของดีอําเภอประทาย ทุกป ประชาชนเขารวมวันของดีอําเภอประทาย

   ประชาชน สืบสานประเพณี
๔ โครงการอบรมคุณธรรม ๑.เพ่ือพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชนใหเปน โครงการอบรมคุณธรรม  - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  - รอยละ๘๐%ของ เด็กและเยาวชนเปนคนดีและอยุ กองการศึกษา

จริยธรรม สําหรับเด็กและ คนดีและอยูในสังคมได อยางมีความสุข จริยธรรม สําหรับเด็กและ ประชาชนเขารวมในสังคมไดอยางมีความสุข
เยาวชน ๒.มีความสามัคคีในหมูคณะ เยาวชน สืบสานประเพณี

๕ โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔ เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- โครงการฮีด ๑๒ คลอง ๑๔  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ " จํานวนประชาชนที่รวมโครงการ กองการศึกษา
เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ฮีด ๑๒ คลอง ๑๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

จัดงานแขงขันเรืออีโปงบาน
ดอนอีลุม-ธรรมจักร

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ

โครงการจัดงานบวงสรวงทาว
สุรนารี(ยาโม)

๑๐๘

โครงการจัดงานของดีอําเภอ
ประทาย



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการสงเสริม

พระพุทธศาสนา
เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เนื่องในวันวิสาขบูชา  จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๗ ๑. เพ่ือสงเสริมใหเยาวชนไดรับการบรรพชา สนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เยาวชนไดรับการบรรพชา กองการศึกษา
เพ่ือศึกษาพระธรรม ภาคฤดูรอน ประชาชนเขารวม และไดรับการศึกษาธรรมมะ

๒. เพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม สืบสานประเพณี

ปองกันปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน

๘ ๑.เพ่ือสงเสริมวัฒนธรรมประ- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัด  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

เพณีอันดีงามของไทย งานวันสําคัญทางศาสนา ประชาชนเขารวม กิจกรรม

๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม สืบสานประเพณี

และการมีสวนรวมของประชาชน
๙ ๑.เพ่ือใหพระภิกษุ สามเณรเยาวชน สนับสนุนโครงการอบรม  - ๒๐,๐๐๐  -  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่เขารวม กองการศึกษา

ไดเรียนรูพระพุทธศาสนา พระพุทธศานา ประชาชนเขารวม ปฏิบัติธรรมทั้ง ๑๓ หมูบาน

๒.เพ่ือเปนการปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม สืบสานประเพณี

 จริยธรรม ใหกับเยาวชนในตําบล

โครงการอบรม
พระพุทธศาสนาตําบลตลาดไทร

โครงการสนับสนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอน ประจํา
ตําบล

งบประมาณ

๑๐๙

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา(งานแหเทียน)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ ๑.เพ่ือเผยแพรการทองเที่ยวในทองถ่ิน ปรับปรุงสวนผักปลอดสารพิษ  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   - ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ แหลงการเรียนรูดานการเกษตร สํานักปลัด

๒.เพ่ือสงเสริมและรักษาวัฒนธรรมประ- ใหเปนแหลงเรียนรูและศึกษา ประชาชนเขา ระดับตําบล งานเกษตร

เพณีและเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ดูงานดานการประกอบอาชีพ รวมโครงการ จํานวนผูเขาศึกษาดูงาน

๓.เพ่ือสงเสริมการประกอบอาชีพ ปลักปลอดสารพิษ

ของชุมชน

งบประมาณ

๑๑๐

โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรู
ตําบลตลาดไทร บานประทาย

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



รายละเอียดโครงการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการจัดการแขงขันกีฬา ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาจํานวนเยาวชนเลนกีฬาเพ่ิมข้ึน กองการศึกษา

ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด ๒.เพ่ือปองกันและแกปญหาการแพร ตําบลตลาดไทรตานยาเสพติด รวมกิจกรรมมี ไมนอยกวา 300 คน

  ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สุขภาพแข็งแรง
๓.เพ่ือดูแลและสงเสริมสุขภาพประชาชน รวมแขงขันกีฬา

๒ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ความสามัคคีในหมูคณะ โครงการแขงขันกีฬาสูความ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาสงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

เปนเลิศทางดานกีฬา เปนเลิศทางดานกีฬา รวมกิจกรรม และการออกกําลังกาย

สุขภาพแข็งแรง
๓ ๑.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สนับสนุนอุปกรณกีฬา ใหหมูบาน  -  -  -  - ๑๐๐,๐๐๐ รวมแขงขันกีฬา สงเสริมการเลนกีฬา กองการศึกษา

๒.เพ่ือดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ปรับปรุงลานกีฬา และการออกกําลังกาย

   สุขภาพอนามัยของประชาชน

๓. เพ่ือปองกันปญหายาเสพติดในกลุม

เยาวชน

๔ โครงการจัดการแขงขันกีฬา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง โครงการจัดการแขงขันกีฬา  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ผูเขาเพ่ือสงเสริมสนับสนุนพนักงานใชเวลาวาง
ความสัมพันธระหวางตําบลและ ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ ความสัมพันธระหวางตําบลและ รวมกิจกรรม ใหเปนประโยชนและความสัมพันธ กองการศึกษา
กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ กีฬาระดับอําเภอ ระหวางตําบลกีฬาระดับอําเภอ

รวม ๕3 โครงการ  - ๕๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๖๒๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐  -  -  -

๑๑๑

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา
 ลานกีฬาประจําหมูบาน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณ



ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ คาใชจายในการเลือกต้ังใหม ๑. เพื่อเปนคาใชจายในการเลือกต้ัง การดําเนินการเลือกต้ัง ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ การเลือกต้ังเปนไปดวยความ สํานักปลัด

หรือเลือกต้ังซอม ในกรณีที่ตองมีการเลือกต้ังใหมหรือ เรียบรอย

เลือกต้ังซอม

๒ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละของ จํานวนผูเขารับการอบรมไดรับ สํานักปลัด

๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ บุคลากรเขา ความรูจากกฎหมายใหมและ

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ ทันสมัย

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓ โครงการปรับปรุงข้ันตอนและ ๑. เพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดข้ันตอนและปรับปรุงข้ัน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ สํานักปลัด

ลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ ตอนการปฏิบัติงาน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๓. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให

  สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

๔ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ๑. เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการ จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ สํานักงาน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประสิทธิภาพ ประชาชนภายในตําบลไดรับการ กองคลัง

สํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การใชงาน บริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
  ระเบียบ กฎหมาย งานสาร
บรรณ

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ระเบียบ กฎหมาย งานสารบรรณ

๑๑๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด ปรับปรุงโดยรอบอาคารสํานักงาน   - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  -  - ประสิทธิภาพ จํานวนประชาชนที่ใชบริการ กองชาง

รอบอาคารที่ทําการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน การใชงาน ไดสะดวก รวดเร็ว เพิ่มข้ึน

อบต.ตลาดไทร ๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ และสรางความประทับใจ

๖ โครงการกอสรางรั้ว ๑. เพื่อพัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด กอสรางรั้วสํานักงานที่ทําการ  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - กําแพงรอบที่ทําการอบต.ตลดาไทร กองชาง

ที่ทําการอบต.ตลาดไทร สะดวก ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสถานที่ทําการใหสะอาด

๒. เพื่อความสะดวกในการใหบริการ สะดวก ในการปฏิบัติงาน

๗ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวกในการ โครงการจัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - รอยละ๘๐% ประชาสัมพันธและเพื่อความสะดวก กองชาง

ใหบริการประชาชน ของประชาชน ในการใหบริการประชาชน

๘ โครงการสํารวจภ.บ.ท.๕ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็วใหแก สํารวจภ.บ.ท.๕   - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชาชนไดรับความสะดวก กองคลัง

ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ประชาชนผูที่มีหนาที่ชําระภาษีบํารุงทองที่ ประจําพ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของประชาชน รวดเร็วในการยื่นและชําระภาษี

๙ เพื่อจัดเก็บภาษีประจําตําบล องคการบริหารสวนตําบลมีการให ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% องคการบริหารสวนตําบลบริการ กองคลัง

บริการจัดเก็บภาษี ของการจัดเก็บ จัดเก็บภาษีที่แนนอนและมี

ภาษีเพิ่มขึ้น รายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๐ เพื่อใหประชาชนในเขตองคการบริหาร เม่ือประชาชนเขาใจการเสียภาษีแลว ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% ไดสงเสริมใหประชาชนมีความรูเพิ่ม กองคลัง

สวนตําบลมีความรูเรื่องการจัดเก็บภาษี ทําใหประชาชนเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน ของประชาชน มากข้ึนและองคการบริหารสวตําบล

ใหมากข้ึน ท่ีมาใชบริการ มีรายไดเพิ่มมากข้ึน

๑๑ โครงการจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ พื่อใหองคการบริหารสวนตําบลมีรายได องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดเพิ่ม ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ รอยละ๘๐% เปนการบริการประชาชนในการเสีย กองคลัง

และเปนการบริการประชาชน ข้ึนจากเดิม ของประชาชน ภาษีทําใหมีการเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน

ท่ีมาใชบริการ

๑๑๓

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

โครงการประชาสัมพันธการ
จัดเก็บภาษี

งบประมาณ
แผนงานบริหารงานทั่วไป



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการจัดฝกอบรมการจัดทํา เพื่อใหพนักงานลูกจางมีความรูความเขาใจ เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนิน  -   - ๒๐,๐๐๐  - ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ เพื่อใหการทํางานในองคการบริหาร กองคลัง

เอกสารการเบิกจาย ในการจัดทําเอกสารการเบิกจาย การจัดทําเอกสารใหถูกตองและมีการ บุคลากรเขา สวนตําบลมีการทํางานไดเร็วข้ึน

ทํางานไดอยางรวดเร็ว รวมโครงการ

๑๓ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ วารสารตําบล จํานวน - เลม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐  - ๑๕,๐๐๐ สงเสริม ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ความโปรงใส ขององคการบริหารสวนตําบล

การปฏิบัติงาน

๑๔ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ เวปไซต ตําบลตลาดไทร  -  - ๑๐,๐๐๐   - ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ บุคลากรเขา ขององคการบริหารสวนตําบล

รวมโครงการ

๑๕ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ปายประจําหมูบาน ปายประจําซอย  -  - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - จํานวนปาย หมูบานมีความเปนระเบียบเรียบรอย กองชาง

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน ประชาสัมพันธ

เพิ่มมากขึ้น
๑๖ เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธผลการ ติดต้ังระบบกระจายเสียง  -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน สํานักปลัด

ปฏิบัติราชการ ทุกหมูบาน การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล

๑๗ อุดหนุนโครงการจัดงานพระราช  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สํานักปลัด

พิธีงานรัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป

โครงการพัฒนาและปรับปรุงเวป
ไซต อบต.

๑๑๔

โครงการกอสรางปาย
ประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังระบบกระจาย
เสียงไรสาย

งบประมาณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๘ โครงการกอสรางศาลาปาย เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร ศาลาปายประชาสัมพันธหนาที่ ๑๐๐,๐๐๐   - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  - เพิ่มชองทาง ประชาชนทราบผลการดําเนินงาน กองชาง

ประชาสัมพันธหนาที่ทําการ ทําการ อบต. การเขาถึง ขององคการบริหารสวนตําบล
อบต. ขอมูลขาวสาร

๑๙ โครงการฝกอบรมพัฒนาคุณธรรม ๑. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ ประสิทธิภาพการทํางานของ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการ สํานักปลัด

จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ กับประชาชนที่มาติดตอ บุคลากรเพิ่มข้ึน บุคลากรเขา สะดวกรวดเร็ว

การทํางานของบุคลากร ๒. เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานให รวมโครงการ

มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

๒๐ ๑. เพื่อสงเสริมการเมืองการปกครองใน อบรมเพื่อสงเสริมความรูใหแก ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ จํานวนผูเขารับการอบรมศึกษา สํานักปลัด

ระบอบประชาธิปไตย พนักงานผูบริหาร ผูนําชุมชน บุคลากรเขา ดูงานไดรับประสบการณเพื่อ

๒. เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในทาง พรอมทั้งศึกษาดูงาน รวมโครงการ พัฒนาทองถ่ินใหดีข้ึน

การเมือง จํานวน - คน

๒๑ เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคทุกสวน จัดทําประชาคมหมูบาน/ตําบล ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนที่เขารวม สํานักปลัด
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ ของโครงการ ประชาคมหมูบาน

คุณภาพและบูรณาการ

แผนชุมชนแผนพัฒนาทองถ่ิน

๒๒ โครงการ อบต. พบประชาชน อบต.ออกใหบริการประชาชนงานดานตางๆ อบต. พบประชาชน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% จํานวนประชาชนเขารวม สํานักปลัด

ของโครงการ และใชบริการ

รวม ๘1 โครงการ  - ๘๙๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ ๒,๐๕๕,๐๐๐ ๑,๓๐๐,๐๐๐ ๗๔๕,๐๐๐  -  -  -

๑๑๕

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมและสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

งบประมาณ

โครงการฝกอบรม พัฒนาความรู
 ศึกษาดูงาน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง) แบบ ผ.๐๒
  ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ (ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน)
๙. ยุทธศาสตร  ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดซื้อเรือทองแบน ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเรือทองแบน ๓๐,๐๐๐  -  - ๓๐,๐๐๐ - รอยละ๘๐% สํานักปลัด

๒.เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม ของประชาชน
ความปลอดภัยของประชาชนอยางทั่วถึง ท่ีใชประโยชน

๒ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น ๑๓,๐๐๐  -  -  - ๑๓,๐๐๐ รอยละ๘๐%ของ สํานักปลัด
แบบเข็น ผูประสบภัย

ไดรับความ

๓ โครงการจัดซื้อเล่ือยยนต ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเล่ือยยนต ชนิดเครื่องเบนซิน ๓๐,๐๐๐  -  -  - - ชวยเหลือ ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ สํานักปลัด
จํานวน ๑ เครื่อง ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๔ โครงการจัดซื้อเครื่องรับสง
วิทยุส่ือสาร

๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อเครื่องวิทยุส่ือสาร ชนิดมือถือ ๖๐,๐๐๐  -  -  -  - รอยละ๘๐% สํานักปลัด
 ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต  จํานวน ๒๐ เครื่อง ของประชาชน

๕ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อรถยนตบรรทุกนํ้า ขนาด  -  -  - - ๒,๕๐๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน
๒.เพื่อใชในชวยเหลือผูประสบภัยแลง  ๖,๐๐๐ ลิตร พรอมอุปกรณดับเพลิง

๖ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ๑.เพื่อบริการแกผูเดินทาง สนับสนุนงบประมาณ ในการปฏิบัติ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ รอยละ80% ประชาชนที่ใชเสนทางในการ สํานักปลัด
เทศกาลปใหม หนาที่ของเจาหนาที่ และบริการ ของประชาชน สัญจรไดรับความปลอดภัยในชวิต

๗ โครงการลดอุบัติเหตุชวง ประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรผานพื้นที่ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ท่ีใชประโยชน และทรัพยสิน ลดอุบัติเหตุทางถนน
สงกรานต ตําบลตลาดไทร

๘ โครงการจัดซื้ออุปกรณ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ จัดซื้อกรวย แผงกั้น ไฟองสวาง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% ลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัด
ดานจราจร ของประชาชน

ท่ีใชประโยชน

๑๑๖

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ

๒.เพื่อใหมีจุดพักรถเพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ

โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก
นํ้า พรอมอุปกรณดับเพลิง

การติดตอส่ือสารไดอยางทันตอ
เหตุการณ

ประชาชนไดรับการชวยเหลือเม่ือ
ประสบภัยอยางทันตอเหตุการณ



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา แผนปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐  -  - ๕๐๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

๒. เพื่อบรรเทาปญหาและความเดือดรอน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ของผูประสบ ของประชาชน

ของประชาชน ภัยไดรับความ
๑๐ โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑. เพื่อใหมีแผนปองกันและแกไขปญหา โครงการปลูกไมและหญาแฝก ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ บรรเทาปญหาและความเดือดรอน สํานักปลัด

ปองกันเหตุสาธารณภัย ปองกันเหตุสาธารณภัย ของประชาชน

๑๑ ๑.เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ระดับของ สํานักปลัด

๒.เพื่อใหความสําคัญกับสมาชิก อปพร ประสิทธิภาพ

ของ อพปร.

12 โครงการฝกทบทวนอปพร. เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกทบทวนอปพร. ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

ผูเขารวม

โครงการ

13 โครงการอบรมใหความรูในการ ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง โครงการอบรมใหความรูในการ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูเรื่อง สํานักปลัด

ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ ปองกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติเพิ่มมากข้ึน

14 โครงการฝกซอมแผนระงับ เพื่อเพิ่มศักยภาพงานปองกันฯ โครงการฝกซอมแผนระงับ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ผูเขารวม การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด
อัคคีภัยและซอมหนีไฟ อัคคีภัยและซอมหนีไฟ โครงการ

๑๑๗

โครงการจัดกิจกรรม วัน อปพร. จัดงานกิจกรรม วัน อปพร. วันที่ ๒๒
 มีนาคม ของทุกป

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

๓. เพื่อใหสมาชิก อปพร. สํานึกตอการ
ปฏิบัติหนาที่

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

โครงการปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว/ภัยแลง/
นํ้าทวม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการอบรมทบทวน(Otos) เพื่อดูแลปองกันรักษาและสงเสริม จัดต้ังศูนยแจงเหตุและจัดหนวยรับสง ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ๘๐% ประชาชนไดรับการบริการ สํานักปลัด

หน่ึงตําบลหน่ึงทีมกูภัย    สุขภาพอนามัยของประชาชน ผูปวย ของประชาชน สาธารณสุขที่รวดเร็ว

๑๖ โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง โครงการจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง   -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " สํานักปลัด

และแจงเตือนภัย และแจงเตือนภัย

๑๗ โครงการปองกันเด็กจมนํ้า ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรูปองกันเด็กจมน้ํา โครงการอบรม ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ " การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน สํานักปลัด

๑๘ โครงการฝกอรมรณรงคปองกัน โครงการฝกอรมพัฒนาเยาวชนเพื่อ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ " สํานักปลัด

และแกไขปญหายาเสพติด สรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

๑๙ อุดหนุนอําเภอประทายโครงการ   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวย สํานักปลัด

จัดต้ังศูนยปฏิบัติรวมในการชวยเหลือประชาชน เหลือประชาชน

๑๙ อุดหนุนตามโครงการอบรมพัฒนาเยาวชน   -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ประชาชนตําบลตลาดไทรมีความรู สํานักปลัด

อําเภอประทายเพื่อสรางเครือขายแนวรวมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เกี่ยวกับยาเสพติด

๒๐ โครงการจัดทําแผนปองกันและ จัดอบรม เพื่อใหประชาชนและ อปพร.สามารถชวย

บรรเทาสาธารณภัยหมูบานใน เหลือและปองกันสาธารณภัยที่อาจ  -  - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ " ปองกันและบรรเททาสาธารณภัยมี สํานักปลัด

เขตตําบลตลาดไทร เกิดข้ึนได ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน

รวม ๗4 โครงการ  - ๙๓๐,๕๐๐ ๗๓๗,๕๐๐ ๓๕๗,๕๐๐ ๔๐๗,๕๐๐ ๓,๔๒๐,๐๐๐  -  -  -

๑๑๘

งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ (พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ) แบบ ผ.๐๒
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑๐ (ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
๑๐. ยุทธศาสตร  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ การกําจัดวัชพืชแหลงนํ้า ๑. เพื่อพัฒนาแหลงนํ้าใหมีความสะอาด ๑. กําจัดวัชพืชคลองละลม หมูที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ รอยละ80% แหลงนํ้าสะอาดไมต้ืนเขิน สํานักปลัด

๒. เพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้า บ.ประทาย ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม.
กวา้ง๗๐ม.

ของครัวเรือน
๓. เพื่อปองกันการต้ืนเขินของแหลงนํ้า ๒.กําจัดวัชพืช หมูที่ 3,8,12 ประชาชน

๒ โครงการปรัปภูมิทัศนบาบักแดง เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรัปภูมิทัศนบาบักแดง บาน
ธรรมจักร

๒๐๐,๐๐๐  -  -  -  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หมูที่ ๑๒ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๓ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนรอบคูหนองนํ้า
ตลาด

๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
คูหนองนํ้าตลาดไทร ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ ไทร หมูที่ ๖ บานตลาดไทร สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

ของประชาชน จากการจัดทําโครงการ

๓.เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน

๔ เพื่อปลูกจิตสํานึกใหแกเยาวชน  -  - ๕๐,๐๐๐  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม กองชาง

อนุรักษธรรมชาติและสิงแวดลอม สีเขียวที่เพิ่มขี้น

จากการจัดทําโครงการ

๕ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงการปรับภูมิทัศนหนองสาง ๒๐๐,๐๐๐    -  - ๒๐๐,๐๐๐  - " ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
บานฉนวน หมูที่ ๓ ของประชาชน บานฉนวน หมูที่ ๓ เปนที่พักผอนหยอนใจ

๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๕๐,๐๐๐  -  - ๕๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง
หนองผักหลอด ม.๑๐ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองผักหลอด ม.๑๐ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ
บานโนนตะครอ ของประชาชน บานโนนตะครอ จากการจัดทําโครงการ

งบประมาณ

๑๑๙

แผนงานการเกษตร

โครงการอนุรักษพื้นที่
สาธารณะโคกจิก  หมูที่ ๕

อนุรักษพื้นที่สาธารณะโคกจิก หมู
ที๕่



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๑๐๐,๐๐๐  - ๑๐๐,๐๐๐ - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

หนองกรด ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๘ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จากการจัดทําโครงการ สํานักปลัด
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ พระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ
สมเด็จพระเทพฯ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๙ โครงปรับปรุงภูมิทัศนบุงนอย ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ โครงปรับปรุงภูมิทัศนบุงนอย ๓๐๐,๐๐๐  - ๒๐๐,๐๐๐  -  - จากการจัดทําโครงการ กองชาง
บานธรรมจักร หมูที่ 12 ของประชาชน บานธรรมจักร หมูที่ ๑๒ รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ

๑๐ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระ  - ๓๐๐,๐๐๐  -  - ๓๐๐,๐๐๐ สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ กองชาง
หนองฝายบานหนองบัวหมูที่ 1 ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หนองฝาย  บานหนองบัว หมูที่ ๑ จากการจัดทําโครงการ

๑๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนถนน
ภายใน

๑,๓๐๐,๐๐๐  - ๑,๓๐๐,๐๐๐  -  - " " กองชาง
ภายในหมูบานทั้งตําบล ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ หมูบานทั้งตําบลตลาดไทร

๑๒ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๐๐,๐๐๐  -  - ๑๐๐,๐๐๐ " " กองชาง
คลองละลม หมูที2่ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ คลองละลม หมูที๒่

๑๓ โครงการปลูกปาเฉลิม ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสรางปา ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ รอยละ80%พท. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ สํานักปลัด

พระเกียรติจิตอาสาสรางปา รักษนํ้า สีเขียวที่เพิ่มขี้น ส่ิงแวดลอม

รักษนํ้า จากการจัดทําโครงการ

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - ๑๕๐,๐๐๐  - ๑๕๐,๐๐๐  - " " กองชาง
รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของ รอบสระหนองปรือ หมูที่ ๗

๑๒๐

จัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

งบประมาณ

แผนงานการเกษตร

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองกรด  หมูที่
 ๑๑ บานตูม



รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ๑.เพื่อออกกําลังกายสงเสริมสุขภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐   -   - - รอยละ80%พท. ปรับปรุงใหมีสภาพสวยงามและ กองชาง

ขอบสระโคกหิน หมูที่ ๑๓ ๒.เพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจของประชาชน สีเขียวที่เพิ่มขี้น เปนที่พักผอนหยอนใจ

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน สะอาด  สวยงาม นาเคารพนับถือ ปรับปรุงภูมิทัศนลานยาโม   -  - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐   - กองชาง
ลานยาโม

รวม 40 โครงการ  - ๒,๔๕๐,๐๐๐ ๘๕๐,๐๐๐ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  -  -  -

๑๒๑

แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

ปรับปรุงภูมิทัศนขอบสระโคกหิน
  หมูที่ ๑๓



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๒/๑
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ (พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาชนเศรษฐกิจอาเซียน)
 ข.ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ (การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน)
๖. ยุทธศาสตร  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
( ผลผลิตของโครงการ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะไดรับ พิกัด ที่รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ กอสรางถนนหินคลุก ๑. เพ่ือสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากบานหนองเรือ- ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.505268,102.794146 อบจ.

จากบานหนองเรือ-บานหนองออ ของประชาชน บานหนองออ  ตําบลดอนมัน ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.506364,102.801217 นครราชสีมา
ตําบลดอนมัน ๒. เพ่ือตวามปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒ กอสรางถนนหินคลุกจากนา ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกจากนานายสวัสดิ์ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนสามารถ เร่ิม15.53104,102.751185 อบจ.
 นายสวัสดิ์ ฉาบไธสง ของประชาชน  ฉาบไธสง -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ๑ เสน คมนาคมไดอยางสะดวก ส้ินสุด15.540278,102.74420 นครราชสีมา
 -สวนปูตาบานหนองปนนํ้า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๓ กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนลาดยางบานฉนวน หมูท่ี ๓   -  - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หมูท่ี ๓ ต.ตลาดไทรเชื่อม ของประชาชน ต.ตลาดไทรเชื่อมบานหนองเรือ หมูท่ี ๒ ลาดยาง คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
บานหนองเรือ หมูท่ี ๒  ต,โคกกลาง อ.ประทาย ๑ เสน
ต,โคกกลาง อ.ประทาย

๔ กอสรางถนนหินคลุกสายบาน ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา กอสรางถนนหินคลุกสายบานหนองกก   -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไดถนน ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
หนองกก  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทร ของประชาชน  หมูท่ี ๔ ต.ตลาดไทรเชื่อมบานศรีชมชื่น หินคลุก คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา
เชื่อมบานศรีชมชื่น หมูท่ี ๖ หมูท่ี ๖ ต.ประทาย  อ.ประทาย ๑ เสน
ต.ประทาย  อ.ประทาย

๕ ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว ๑.เพื่อสะดวกในการสัญจรไป – มา ขุดคลองออ หมูท่ี ๙บานโนนงิ้ว  -  - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีถนนสามารถ อบจ.
ต.ตลาดไทร ของประชาชน ต.ตลาดไทร คมนาคมไดอยางสะดวก นครราชสีมา

รวม ๒ โครงการ  - ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐  -  -  - ๑๒๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
           องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน
( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด โตะหมูบูชา จํานวน๑ชุด   -   - ๘,๕๐๐   -   - สํานักปลัดอบต.

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือโพเดียม (Podium)แทน เพ่ือจัดซ้ือโพเดียม (Podium)แทน  -  - ๑๐,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.

บรรยายจํานวน ๒ ตัว บรรยายจํานวน ๒ ตัว
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร เพ่ือจัดหาตูจัดเก็บเอกสาร  -  - ๑๑,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง แบบ ๒ บาน จํานวน ๒ หลัง
๑. มีมือจับชนิดบิด ๑. มีมือจับชนิดบิด
๒.มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น ๒.มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น
๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ๓.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที่๑ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล  -   - ๒๒,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)มีหนวยประมวลผลกลาง แบบที่๑(จอขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)
(CPU) ไมนอยกวา 4 แกน มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกน

๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก  -  - ๑๖,๐๐๐  -  - สํานักปลัดอบต.
มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core)

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๘.๒ แนวทางการพัฒนา  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวกรวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ

งบประมาณ

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร

๑๒๓



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ) เกาอี้ทํางาน (ประเภทวิชาการ)  -  - ๖,๐๐๐   -   - กองคลัง
ใชงานของอบต.ตลาดไทร  จํานวน ๑ ตัวใชงานของอบต.ตลาดไทร

๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ เครื่องพิมพชนิดฉีดหมึพรอมติดตั้งถัง   -   - ๔,๓๐๐   -   - กองคลัง
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง หมึกพิมพ

๘ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ) เพ่ือจัดหาเกาอี้ทํางาน(ประเภทวิชาการ)   -   - ๓,๐๐๐   -   - กองสวัสดิการ
จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน ๑ ตัวสําหรับใชงาน

ของอบต.ตลาดไทร
๙ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บานจํานวน ๒ หลัง เพ่ือจัดหาตูเก็บเอกสารแบบ๒บาน   -   - ๑๑,๐๐๐   -   - กองชาง

1)มีมือจับชนิดบิด 1)มีมือจับชนิดบิด
2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น 2)มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

๑๐ แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ   -   - ๓๐,๐๐๐   -   - กองชาง
 แบบที่2 จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)  ประมวลผลแบบที่2 จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๑ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

 แบบที่2 จํานวน 1 เครื่อง(จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)  แบบที่2 จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร (จอขนาดไมนอยกวา19 นิ้ว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร
๑๒ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน จํานวน 4 หลัง เพ่ือจัดหาจัดเก็บเอกสาร  แบบ 2 บาน   -   - ๒๒,๐๐๐   -   - กองศึกษา

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร จํานวน 4 หลัง
1)  มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชันปรับระดับ 3 ชิ้น
3)คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๒๔



                                                                                                                                                                                                        องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

              องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๖ (สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง)
 ข. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๘ (ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี)
๘. ยุทธศาสตร ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย หนวยงาน

( ผลผลิตของครุภัณฑ ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ท่ีรับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๑๓ แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง จัดซ้ือเก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  -  - ๔๐,๐๐๐  -   - กองการศึกษา
เก็บที่นอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 8 หลัง

๑๔ แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร เพ่ือจัดหารถบรรทุกเอนกประสงคเพ่ือการเกษตร รถบรรทุกเอนกประสงคเพ่ือการเกษตร   -   - ๔๘๐,๐๐๐   -   - สํานักปลัด
สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

๑๕ แผนงานอุตสาหกรรมและ ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพ่ือจัดหาครุภัณฑโรงสูบน้ําพลังไฟฟา ครุภัณฑโรงสูบนํ้าพลังไฟฟา   -   - ๔๘๙,๐๐๐   -   - กอชาง
โยธา

๑๖ แผนงานสังคมสงเคราะห ครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล   - ๒๕,๐๐๐   -   -   - กองสวัสดิการ
ประมวลผล (จอภาพขนาดไมอยกวา ๑๙ นิ้ว)

สําหรับใชงานของอบต.ตลาดไทร

งบประมาณ

๑๒๕



๑๒๖

สวนที่สวนที่ ๔๔

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ท่ี นม ๐๐๒๓.๓/ว ๔๐๑๓ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัมนาทองถ่ินสี่ปของอคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (๕)
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศ
ผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหประชาชนทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผล  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาตําบลตลาดไทรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ

การติดตามและประเมินผล



๑๒๗

เสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันท่ี ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน)

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอปท.
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและบาง

เรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทรควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม

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



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
เรื่อง  การใชแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561 – 256๕

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓)พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลคับใชตั้งแต ๑9 กันยายน
พ.ศ.25๖๑ มีสาระสําคัญดังนี้

1. กําหนดใหแผนพัฒนาทองถ่ินมีระยะเวลาหาป เพ่ือใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
ท่ีกําหนดใหมีระยะเวลาหาป

2. การจัดทํา เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผานกระบวนการประชาคม
ทองถ่ิน เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

3. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินใหแลวเสร็จ
ภายในเดือน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถประสานและบูรณาการ
โครงการพัฒนาท่ีเกินศักยภาพไวในแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพ่ือนําไปจัดทํา
คําของบประมาณรายจายประจําปของจังหวัดตอไป

4. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแตละปงบประมาณ
ในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป

5. กําหนดวาแผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น

6. กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินสอดคลองกับการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ คุมคา
มีความโปรงใส และอยูภายใตกรอบวินัยการเงินและการคลังท่ีดี

ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓)
พ.ศ.25๖๑ องคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร จึงไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินพ.ศ.2561-256๕
ท้ังนี้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พิจารณารางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือเสนอผูบริหารและ
ไดรับการอนุมัติจากผูบริหารเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเห็นควรประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2561 –
256๕ ขององคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร มาใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ   ณ   วันท่ี ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.25๖๒

(นายสุวิชญ หอยไธสง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตลาดไทร
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