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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
---------------------------------------ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑.ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
ตาบลพังเทียมประกอบด้วย ๒๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑. บ้านพังเทียม
๒. บ้านโพนไพล
๓. บ้านชายพะเนา
๔. บ้านหนองโพธิ์
๕. บ้านหัวถนน
๖. บ้านทองหลาง
๗. บ้านหนองปลาไหล
๘. บ้านหนองกก
๙. บ้านโกรกช้างน้อย
๑๐. บ้านบึงน้อย
๑๑. บ้านตลุกผักไร
๑๒. บ้านหนองแห้ว
๑๓. บ้านโนนทอง
๑๔. บ้านหัวทานบ
๑๕. บ้านสระตาล
๑๖. บ้านห้วยยางโนนมะค่า
๑๗. บ้านโนนไทรโยง
๑๘. บ้านยางสามต้น
๑๙. บ้านทองหลางพัฒนา
๒๐. บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
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สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๑ ตาบลพังเทียม อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับการ
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๓๘-๑๙๑๘ , ๐-๔๔๓๘-๑๙๑๙
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของตาบลมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะป่าโปร่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ดินปนทราย มีชั้นดินเกลือใต้ดิน แหล่งน้าส่วนใหญ่เป็นห้วยขนาดเล็ก ไม่มีแหล่งต้นน้า มีพื้นที่สาหรับ
การเกษตรเพื่อทานาข้าว ปลูกพืชไร่พืชสวน ร้อยละ ๖๐ พื้นที่ร้อยละ ๔๐ เป็นพื้นที่อยู่อาศัย ถนน คันดินหรือ
คูคลอง สระกักเก็บน้า มี ๓ ฤดูกาล (ร้อน ฝน หนาว)
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู สภาพภูมิอากาศ มี ๓ ฤดู คือ
- ฤดูร้อน มีลักษณะอากาศร้อนแห้งแล้ง บางครั้งเกิดพายุหรือลมกรรโชกแรง เรียกว่าพายุฤดู
ร้อนที่ทาความเสียหายแก่บ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน ฤดูร้อนนี้จะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึง
กลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน โดยอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนเมษายนถึงต้นเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิประมาณ ๓๓ - ๓๙ องศาเซสเซียส ช่วงร้อนจัดจะอุณหภูมิสูงมากกว่า ๔๐ องศาเซส
เซียส
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน โดยเฉลี่ย
ตกมากในเดือนมิถุนายน แต่อาจเกิดฝนทิ้งช่วง หรือบางปีจะทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานนับเดือน แต่บางปีก็
อาจเกิดอุทกภัยขึ้นในเขตตาบลแต่ไม่รุนแรง
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน
ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นหนาวที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาว
เริ่มมีอากาศเย็น บางครั้งอาจมีฝนฟ้าคะนอง เดือนมกราคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุด ประมาณ ๑๗
องศาเซสเซียส
๑.๔ ลักษณะของดิน
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย มีชั้นเกลือใต้ดิน ดินลูกรัง และดินเหนียว
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้ำ
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- บ่อบาดาลสาธารณะ

4

แห่ง

- คลองชลประทาน

1

แห่ง

- บ่อน้าตื้นสาธารณะ

35

แห่ง

- แหล่งน้าธรรมชาติ/หนอง/คลอง/บึง

15

แห่ง

2

แห่ง

สะพาน
-สะพานคอนกรีต
๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ลักษณะของไม้และต้นไม้เป็นไม้ยืนต้น และพลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เดิมเป็นเขตการปกครองของอาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ต่อมาได้แยกออกมา เป็น
กิ่งอาเภอพระทองคา และได้ยกฐานะเป็นอาเภอพระทองคา สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมแต่เดิม
ได้จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล และได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมเมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๓๙ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๒.๔๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑,๕๖๐.๖๒๕ ไร่ ระยะห่าง
จากตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร (จากศาลากลาง – แยกประตูน้า – อาเภอโนนไทย –
อาเภอพระทองคา)
อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ทิศเหนือ

เขตติดต่อกับตาบลสระพระ และตาบลทัพรั้ง อาเภอพระทองคา

ทิศใต้

เขตติดต่อกับตาบลสายออ อาเภอโนนไทย

ทิศตะวันออก เขตติดต่อกับตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา และตาบลสายออ อาเภอโนน
ไทย
ทิศตะวันตก เขตติดต่อกับตาบลบัลลังก์ อาเภอโนนไทย
แบ่งการปกครองดังนี้
- บ้านพังเทียม
- บ้านโพนไพล
- บ้านชายพะเนา
- บ้านหนองโพธิ์
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- บ้านหัวถนน
- บ้านทองหลาง
- บ้านหนองปลาไหล
- บ้านหนองกก
- บ้านโกรกช้างน้อย
- บ้านบึงน้อย
- บ้านตลุกผักไร
- บ้านหนองแห้ว
- บ้านโนนทอง
- บ้านหัวทานบ
- บ้านสระตาล
- บ้านห้วยยางโนนมะค่า
- บ้านโนนไทรโยง
- บ้านยางสามต้น
- บ้านทองหลางพัฒนา
- บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
๒.๒ การเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลพังเทียมเป็น ๒๐ เขตเลือกตั้ง ตามการแบ่งเขตการปกครองทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอ
มาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองาน อบต.
เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต. ในการดาเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนา
ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลและสมำชิกมำจำกค้ำสั่ง คสช. (รักษำกำร) และปัจจุบันยังไม่มีกำร
เลือกตัง
๓. ประชำกร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ้ำนวนประชำกร
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จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสานักทะเบียนอาเภอ

พระ

ทองคา มีจานวนทั้งสิ้น ๙,๓๐๔ คน จาแนกเป็นชาย ๔,๖๔๒ คน หญิง ๔,๖๖๒ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย
๑๑๒ คนต่อตารางกิโลเมตร
ตำรำงแสดงจ้ำนวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้ำน
หมู่ที่

ชื่อบ้ำน

จ้ำนวนครัวเรือน

1

พังเทียม

362

2

โพนไพล

328

3

ชายพะเนา

198

4

หนองโพธิ์

99

5

หัวถนน

160

6

ทองหลาง

251

7

หนองปลาไหล

96

8

หนองกก

83

9

โกรกช้างน้อย

107

10

บึงน้อย

131

11

ตลุกผักไร

115

12

หนองแห้ว

88

13

โนนทอง

57

14

หัวทานบ

78

15

สระตาล

99

16

ห้วยยางโนนมะค่า

53

6

17

โนนไทรโยง

64

18

ยางสามต้น

48

19

ทองหลางพัฒนา

225

20

ป่าเพกาโนนพุดซา

63
2,705

รวม

ตำรำงแสดงจ้ำนวนประชำกรจ้ำแนกตำมหมู่บ้ำน
หมู่ที่

บ้ำน

จ้ำนวนประชำกร (คน)
ชำย (คน)

หญิง (คน)

รวม(คน)

1

พังเทียม

552

580

1,132

2

โพนไพล

577

610

1,187

3

ชายพะเนา

304

293

597

4

หนองโพธิ์

112

115

227

5

หัวถนน

257

250

507

6

ทองหลาง

368

345

713

7

หนองปลาไหล

132

140

272

8

หนองกก

143

130

273

9

โกรกช้างน้อย

205

181

386

10

บึงน้อย

209

194

403

11

ตลุกผักไร

231

205

436

7

12

หนองแห้ว

157

167

324

13

โนนทอง

88

105

193

14

หัวทานบ

143

160

303

15

สระตาล

194

191

385

16

ห้วยยางโนนมะค่า

114

97

211

17

โนนไทรโยง

135

132

267

18

ยางสามต้น

91

98

189

19

ทองหลางพัฒนา

516

551

1,067

20

ป่าเพกาโนนพุดซา

114

118

232

4,642

4,662

9,304

รวม

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๐ อ่าน เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้
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เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๕ ด้านการศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหักับ
ทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
กำรศึกษำ ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
สังกัด
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลพังเทียม
๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพังเทียม
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนไพล
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๑.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาล ๓ ขวบ
บ้านชายพะเนา
สังกัด

จานวน

1 คน
1 คน
35 คน
1 คน
1 คน
28 คน

จานวน
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- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๑.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทองหลาง
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน
๑.๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก
- จานวนครูผู้ดูแลเด็ก
- จานวนผู้ดูแลเด็ก
- จานวนนักเรียน

- คน
1 คน
5 คน
- คน
1 คน
19 คน
- คน
1 คน
21 คน
- แห่ง

๒. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑. โรงเรียนพังทียม(คุรุสามัคคี 2)
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๒. โรงเรียนบ้านโพนไพล
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๓. โรงเรียนชายพะเนา หนองโพธิ์
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๔. โรงเรียนบ้านทองหลาง
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๕. โรงเรียนบ้านป่าเพกา
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน

15 คน
96 คน
7 คน
123 คน

5 คน
39 คน
6 คน
70 คน
5 คน
45 คน
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สังกัด

จานวน

๖. โรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๗. โรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน
๘. โรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว
- จานวนบุคลากร
- จานวนนักเรียน

7 คน
114 คน
4 คน
48 คน

4 คน
38 คน

๔.๒ สำธำรณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชาชน ได้แก่ โรคความดัน สูง เบาหวาน โรคไข้เลือดออก
มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอม
ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรม
ร่วมมือกันรณรงค์ให้เห็นความสาคัญในเรื่ องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยง
ดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้
ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับ
การตรวจสุ ขภาพ ปั ญ หาเหล่ านี้ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลพั งเที ย มพยายามที่ จะแก้ ไข โดยร่ว มมื อ กั บ
โรงพยาบาลสาธารณสุขประจาตาบล จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จานวน ๑ แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลพังเทียม
จานวน ๑ แห่ง
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ล้ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

(๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ
โรค
ที่ต้องเฝ้ำระวังทำงด้ำนระบำดวิทยำ
โรคอุจจาระร่วง
โรคระบบทางเดินอาหาร อาหารเป็นพิษ
โรคไข้เลือดออก
โรคปอดบวม
โรคตาแดง
โรคคางทูม
โรคสงสัยหูดับ
โรคหนองใน
โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
โรคมือเท้าปาก
โรคอีสุกอีใส

ผู้ป่วย (รำย)

ผู้เสียชีวิต (รำย)

๑๖
๓
๑
๑
๑
-

-

๔.๓ อำชญำกรรม
ไม่ มี เหตุ อาชญากรรมเกิด ขึ้น แต่มี เหตุ การณ์ ลั กขโมยทรัพ ย์ สิ น ประชาชน และท าลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่ง ทางองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมก็ได้ดาเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว
โดยร่ ว มมื อ กั บ สถานี ต ารวจภู ธ รพระทองค า ประชาสั ม พั น ธ์เรื่อ งการป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย อย่ างถู ก วิ ธี ท าให้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สาหรับวิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนพังเทียมที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ติดตั้งป้ายบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็ นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่ม
วัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไข
ปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิ วาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา
อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะ
แก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
๔.๔ ยำเสพติด
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ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม จากการที่ทางสถานีตารวจภูธร
อาเภอพระทองคาได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมทราบนั้นพบว่าในเขตฯ มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทีย บกับ พื้ น ที่อื่น ถือว่าน้ อย และยังไม่พบผู้ ค้า เหตุผ ลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่ว มมือกับ ทางผู้ น า
ประชาชน หน่วยงานของ อบต. ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของ อบต.สามารถทาได้
เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ได้ดาเนินโครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่หมู่บ้าน ผลการสารวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม มี
ประชากรที่สูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นจานวนหนึ่ง

๔.๕ กำรสังคมสังเครำะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑. ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. โครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. โครงการดูแลผู้สูงอายุ
๗. โครงการอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
๕. ระบบบริกำรพืนฐำน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.๑ กำรคมนำคมขนส่ง
กำรคมนำคม สภาพถนนโดยทั่วไปเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

เป็นถนน

คอนกรีต ถนนลาดยาง อยู่ในสภาพที่สะดวก แต่มีถนนบางสายที่ใช้เป็นทางเชื่อมยังเป็นถนนลูกรังที่ชารุดเป็น
หลุมเป็นบ่อ

การสัญจรไปมาในช่วงฤดูฝนลาบากมาก

ราษฎรสัญจรไปมาได้รับความลาบากเดือดร้อน

เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมต้องการก่อสร้างถนนให้ได้มากกว่านี้ แต่ปัญหาคือพื้นที่ยังไม่
เป็นที่สาธารณะ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมมีเส้นทางคมนาคม โดยสามารถแยกได้ ดังนี้
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หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
รวม

ดิน
14
7
2
8
1
1
4
4
6
2
4
2
3
14
1
1
4
2
80

ประเภทถนน(สาย)
ลูกรัง
คสล.
17
22
2
11
2
2
2
7
1
2
5
6
8
1
3
7
5
3
4
4
5
6
16
6
139
8

ระยะทางทั้งหมด(ม.)
ลาดยาง
1
1

7,659
21,209
9,664
4,460
1,190
2,790
3,390
4,755
8,095
5,996
2,678
3,717
7,584
9,280
2,849
2,070
4,634
3,265
5,680
7,700

(๑) กำรคมนำคม กำรจรำจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมและพื้นที่
ใกล้เคียงมีดังนี้
๑.๑) ทำงหลวงแผ่นดิน
- หมายเลข ๒๐๕ ถนนสุรนารายณ์ - พระทองคา
๑.๒) สะพำน
-สะพานคอนกรีต
จานวน ๒ แห่ง
๑.๓) กำรจัดกำรขนส่งมวลชน ประกอบด้วย
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- รถโดยสารประจาทาง สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดชัยภูมิ
๕.๒ กำรไฟฟ้ำ
การขยายเขตไฟฟ้า ปั จ จุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญ หาคือ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ จึงไม่สามารถดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้
ไว้แล้วตามการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทาแผนพัฒนาของตาบล และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับหมู่บ้าน
๕.๓ กำรประปำ
การประปา ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารได้ ค รอบคลุ ม ทุ ก หลั ง คาเรื อ น คิ ด เป็ น
เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการ
ตกตะกอนของน้า และไม่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่ นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปา
ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบัน
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่
สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็ น ก็ส ามารถดาเนิน โครงการได้ ต่อเนื่ อง เพื่ อตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ประชาชนต่อไป ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้ ดังนี้
หมู่ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

น้ำประปำ
มีใช้
ไม่มีใช้
√
√
√
√
√
√
√
√

แหล่งที่มำของน้ำประปำ
กำรประปำส่วน
ภูมิภำค

ประปำที่ อบต. ดูแล

ประปำหมู่บ้ำน

หมำยเหตุ

-

√
-

√
√
√
√
√
√

หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

-

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
-

หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
หมู่บ้ำนดูแลเอง
-

๕.๔ โทรศัพท์
๑. จานวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่
จานวน ๑๕ แห่ง
๒. จานวนโทรศัพท์ในสานักงาน อบต.
จานวน ๗
เครื่อง
๓. จานวนเครื่องโทรสารในสานักงาน อบต.
จานวน ๒
เครื่อง
๔. หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมคิดเป็นร้อยละ ๖๐
เนื่องจากสภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีขนาดใหญ่
๕.๕ ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
(๑) มีไปรษณีย์ย่อย จานวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์
(๒) มีรถขนส่งนครชัยผ่านบริเวณถนนสุรนารายณ์ สาย ๒๐๕ ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง และ
ทุกวัน
เครื่องมืออุปกรณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลพังเทียม(ของใช้ส้ำนักงำน)
ล้ำดับที่
1
2
3

ประเภท(ของใช้ส้ำนักงำน)
โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้
โต๊ะทางาน
เก้าอี้ทางาน

จ้ำนวน
18
5
3

16

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โต๊ะเอนกประสงค์
ตู้เก็บเอกสาร2บานเปิด
ตู้เก็บเอกสาร4ลิ้นชัก
ตู้เหล็ก15ลิ้นชัก
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร2บานเลื่อน
ตู้ไม้วางเอกสาร
ตู้เหล็กเก็บแผนที่
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง
ตู้นิรภัย
เครื่องพิมพ์ดีด
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
เครื่องโทรสาร

26
19
7
4
19
9
1
1
1
2
23
2
23
2

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ กำรเกษตร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ
๘๐ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
ร้อยละ
๑๒ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพรับจ้าง
ร้อยละ
๕ ของจานวนประชากรทั้งหมด
- อาชีพค้าขาย
ร้อยละ
๓ ของจานวนประชากรทั้งหมด
๖.๒ กำรประมง
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลไม่มีการประมง เนื่องจากสภาพทางด้านแหล่งน้าเป็นแหล่ง
น้าขนาดเล็ก ดังนั้นจึงเป็นการจับสัตว์น้าตามฤดูกาลมากกว่าที่จะทาการประมงเป็นระบบเศรษฐกิจ
๖.๓ กำรปศุศัตว์
- เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จานวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ ดังนี้
โค
๔๕๕ ตัว
กระบือ ๑๒๕ ตัว
สุกร ๖๐ ตัว
เป็ด ๕๒๑ ตัว
ไก่
๑๑๕ ตัว
อื่นๆ ๘๑๕ ตัว
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๖.๔ กำรบริกำร
โรงแรม
รีสอร์ท
ร้านอาหาร
โรงภาพยนตร์
สถานีขนส่ง

๒
๖
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๖.๕ กำรท่องเที่ยว
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดขึ้นในชุมชน หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทานบ เป็นการจัดสร้างสวนสาธารณะสาหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ และการ
จัดงานประเพณีต่างๆ
๖.๖ อุตสำหกรรม
- จานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ (โรงสีขนาดเล็ก,โรงงานประกอบ
อุตสาหกรรมเกลือ)
จานวน ๑๗ แห่ง
๖.๗ กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ
กำรพำณิชย์
ธนาคาร
บริษัท
ห้างหุ้นส่วนจากัดร้านค้าต่างๆ
ซุปเปอร์มาเก็ต

๑๐
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สถานีบริการน้ามัน
๓
ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด
โรงฆ่าสัตว์
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

กลุ่มอำชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จานวน ๒ กลุ่ม
๑. กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์
๒. กลุ่มผลิตข้าวโป่ง
๖.๘ แรงงำน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกาลังแรงงาน
ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่า
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้าง
ทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ใน
เมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้ างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้าง
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แรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่ ทาการเกษตรต้องอาศัยฤดูกาลในการทาการเกษตร จึงทาให้แรงงาน
ดังกล่าวไปรับจ้างในตัวจังหวัด ซึง่ ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ำ)
๗.๑ ข้อมูลพืนฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน
๑. บ้ำนพังเทียม
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน พังเทียม
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

550
573
374
2,982

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๒. บ้ำนโพนไพล

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน โพนไพล
จานวนประชากรชาย

604

คน

จานวนประชากรหญิง

604

คน

จานวนครัวเรื อนทั้งหมด

341

ครัวเรื อน

พื้นที่

4,953

ไร่

20

๓. บ้ำนชำยพะเนำ
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ชายพะเนา
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

306
307
206
2,129

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๔. บ้านหนองโพธิ์

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หนองโพธิ์
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

115
114
100
2,023

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๕. บ้านหัวถนน
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หัวถนน
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

267
244
169
1,878

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๖. บ้านทองหลาง

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ทองหลาง
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

357
328
259
1,925

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๗. บ้านหนองปลาไหล

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หนองปลาไหล
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

132
137
100
2,461

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๘. บ้านหนองกก

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หนองกก
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง

136
130

คน
คน

23
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

86
1,512

๙. บ้านโกรกช้างน้อย

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน โกรกช้างน้อย
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

๑๐. บ้านบึงน้อย

213
176
112
2,314

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

ครัวเรื อน
ไร่
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จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน บึงน้อย
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

209
203
139
2,943

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๑๑. บ้านตลุกผักไร
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ตลุกผักไร
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

244
205
122
2,309

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๑๒. บ้านหนองแห้ว
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หนองแห้ว
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

154
162
90
1,639

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๑๓. บ้านโนนทอง
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน โนนทอง
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

89
104
57
2,002

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๑๔. บ้านหัวทานบ

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน หัวทานบ
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

๑๕. บ้านสระตาล

143
165
82
804

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน สระตาล
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

201
201
107
1,012

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๑๖. บ้านห้วยยางโนนมะค่า
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ห้วยยางโนนมะค่า
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง

110
91

คน
คน

จานวนครัวเรื อนทั้งหมด

54

ครัวเรื อน

พื้นที่

3,221

ไร่
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๑๗. บ้านโนนไทรโยง

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน โนนไทรโยง
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

134
132
66
1,518

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๑๘. บ้านยางสามต้น
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ยางสามต้น
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

97
108
96
2,344

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๑๙. บ้านทองหลางพัฒนา
จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ทองหลางพัฒนา
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

495
531
235
1,889

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่

๒๐. บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

จังหวัดนครราชสี มา
อบต.พังเทียม
หมู่บา้ น/ชุมชน ป่ าเพกา-โนนพุดซา
จานวนประชากรชาย
จานวนประชากรหญิง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมด
พื้นที่

109
110
111
1,345

คน
คน
ครัวเรื อน
ไร่
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๗.๒ ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร และ ๗.๓ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำทำงกำรเกษตร
๑. บ้ำนพังเทียม
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๒. บ้านโพนไพล
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๓. บ้านชายพะเนา
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๔. บ้านหนองโพธิ์
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๕. บ้านหัวถนน

36

๖. บ้านทองหลาง

37

๗. บ้านหนองปลาไหล

38

๘. บ้านหนองกก

39

๙. บ้านโกรกช้างน้อย

40

๑๐. บ้านบึงน้อย

41

๑๑. บ้านตลุกผักไร

42

๑๒. บ้านหนองแห้ว

43

๑๓. บ้านโนนทอง

44

๑๔. บ้านหัวทานบ

45

๑๕. บ้านสระตาล

46

๑๖. บ้านห้วยยางโนนมะค่า

47

๑๗. บ้านโนนไทรโยง

48

๑๘. บ้านยางสามต้น

49

๑๙. บ้านทองหลางพัฒนา

50

๒๐. บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
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๗.๔ ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ำกิน น้ำใช้(หรือน้ำเพื่อกำรอุปโภค บริโภค)
๑. บ้านพังเทียม
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๒. บ้านโพนไพล

53

๓. บ้านชายพะเนา

54

๔. บ้านหนองโพธิ์

55

๕. บ้านหัวถนน

56

๖. บ้านทองหลาง

57

๗. บ้านหนองปลาไหล

58

59

๘. บ้านหนองกก

60

๙. บ้านโกรกช้างน้อย

61

๑๐. บ้านบึงน้อย

62

๑๑. บ้านตลุกผักไร

63

๑๒. บ้านหนองแห้ว

64

๑๓. บ้านโนนทอง

65

๑๔. บ้านหัวทานบ

66

๑๕. บ้านสระตาล

67

๑๖. บ้านห้วยยางโนนมะค่า

68

๑๗. บ้านโนนไทรโยง

69

๑๘. บ้านยางสามต้น

70

๑๙. บ้านทองหลางพัฒนา
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๒๐. บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
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๘. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ กำรนับถือศำสนำ
- ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๙
มีวัดและสานักสงฆ์ในเขตตาบลพังเทียม ดังนี้
1. วัดพังเทียม
2. วัดโพนไพล
3. วัดชายพะเนา
4. สานักสงฆ์หัวถนน
5. วัดทองหลาง
6. สานักสงฆ์หนองกก
7. วัดโกรกช้างน้อย
8. สานักสงฆ์บึงน้อย
9. วัดป่าสาลวราราม
10.สานักสงฆ์โนนทอง
11.วัดกระโบน
12. วัดตลุกผักไร
๘.๒ ประเพณีและงำนประจ้ำปี
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
ประมาณเดือน มกราคม
- งานบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและของดีอาเภอพระทองคา ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีวันสงกรานต์
ประมาณเดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง
ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม
๘.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการสานแห่เพื่อจับปลาตามธรรมชาติ วิธีการทอเสื่อจากต้นกก วิธีการทาไม้กวาดดอกหญ้า
ภำษำถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาโคราชและภาษาอีสาน
๘.๔ สินค้ำพืนเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้ผลิตของใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จาหน่ ายบ้าง
ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ไม้กวาดดอกหญ้า เตาทาจากดินเผาหรือที่เรียกกันว่าเตาอั้งโล่ และขนมโบราณที่หารับประทานได้
ยาก เช่น ขนมดอกจอก ขนมข้าวโป่งหรือขนมข้าวเกรียบว่าว
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๙. ทรัพยำกรธรรมชำติ
๙.๑ น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้าที่ได้จากน้าฝน และน้าดิบจากลาเชิงไกร ซึ่งจะต้องนามาผ่านกระบวนการ
ของระบบประปา สาหรับน้าใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนาขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้
๙.๒ ป่ำไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมไม่มเี ขตอนุรักษ์พันธุ์ป่าไม้ จะมีก็แต่ต้นไม้ที่ชาวบ้านร่วมกันปลูก
ตามแนวทางพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
๙.๓ ภูเขำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมไม่มีภูเขา
๙.๔ คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ทาการเกษตร เลี้ยงสัตว์ ที่
อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ก็ได้แก่ ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็น น้า
กร่อย ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝน และมีโรงงาน
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมที่ผลิตเกลือสินเธาว์ ซึ่งต่อมาได้มีปัญหากรณีดินเค็มทาให้พื้นที่บริเวณข้างเคียงไม่
สามารถทาการเพาะปลูกพืชใดๆ ได้
สาหรับน้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่ง
น้าสาหรับ การเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ทางด้านการกาจัดขยะได้ เนื่องด้วยปัญหาทางด้านงบประมาณ ซึ่ง ได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไป
ตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการกาจัดขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ใน
พื้น ที่ของตนเองและที่ ส าธารณะรวมทั้ งปรับ ปรุ งสภาพภูมิทั ศน์ ของหมู่ บ้านให้ ร่ม รื่น สวยงาม เป็น ที่พั กผ่ อนหย่อนใจของ
ประชาชน ฯลฯ
๑๐. อื่นๆ
๑๐.๑ สรุปผลกำรส้ำรวจข้อมูลพืนฐำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลพังเทียม ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๙
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ได้ดาเนินโครงการสารวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสารวจ
พบว่าประชาชนในเขต อบต.นั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสารวจ ดังนี้
๑) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจาปี จานวน ๒๙๑ คน
๒) ประชากรที่สูบบุหรี่ จานวน ๓๐๐ คน
๓) ประชากรที่ดื่มสุรา จานวน ๑๗๑ คน
๔) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท จานวน ๙ ครัวเรือน
ผลการสารวจดังกล่าว ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข
การแก้ไขปัญหา
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๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เห็นถึงผลดี
ของการรักษาสุขภาพ
๒) รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพื่อให้ประชาชนเกิดความตะ
หนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา
๓) ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน
๑๐.๒ สรุปผลกำรส้ำรวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจ้ำปี ๒๕๕๙
ตามที่พัฒนาชุมชนอาเภอพระทองคา ได้ดาเนินการสารวจข้อมูล กชช. ๒ ค. ประจาปี ๒๕๕๙ ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสารวจสามารถ
สรุปตามตัวชี้วัดได้ ดังนี้
ตัวชี้วัดแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ
๑ = มีปัญหามาก
๒ = มีปัญหาปานกลาง
๓ = มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา
ทั้งนี้ จะนาข้อมูลเฉพาะตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน ๑ มาพิจารณา ดังนี้
➢ ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
๑) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- การได้รับความคุ้มครองทางสังคม
๒) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพดิน
➢ ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
๑) ด้านสุขภาพและอนามัย
- การออกกาลังกาย,การกีฬา
๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- การเรียนรู้โดยชุมชน
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพดิน
➢ ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
๑) ด้านสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา
๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน

76

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพดิน
➢ ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
๑) ด้านความรู้และการศึกษา
- การได้รับการศึกษา
๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพดิน
➢ ตัวชี้วัดสภาพปัญหาของหมู่บ้าน
๑) ด้านสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา
๒) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน
- การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพดิน
- คุณภาพน้า

๑๐.๓ กำรแก้ไขปัญหำ
๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อาเภอ ตารวจ โรงพยาบาล
สาธารณสุข ผู้นาชุมชน ร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม มี
ความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข
๒) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๓) ร่วมมือกับอาเภอ เกษตรอาเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้าให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์ ป้องกัน สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดงานวันเด็ก จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ
************************************
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ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)

๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพั งเที ย มได้ด าเนิ น การจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา (พ.ศ.
๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
อั น มี ลั ก ษณะเป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น แผนที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นา อัน มี ลั กษณะเป็ น การก าหนดรายละเอี ย ดแผนงาน โครงการพั ฒ นาที่ จั ด ท าขึ้ น ส าหรั บ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโ ดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจาทุกปี โดย อบต.ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี การ
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาดาเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ อบต.พังเทียมได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
➢ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
ปี ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ
(เป้าหมาย)
๕
๙
๒๐
๑๙
๒๘
๑๘
๒๔
๓๒

ผลการการ
ดาเนินงาน
๔
๑
๗
๗
๐
๑๐
๑๒๔
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๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

๙
๑๑
๑๗๕

๕
๑
๑๕๙
๙๐.๘๖

ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

โครงการ
(เป้าหมาย)
๕
๙
๒๐
๑๙
๒๘
๑๘
๒๔
๓๒
๙
๑๑
๑๗๕

จานวนโครงการ
ปรากฏอยู่ใน บรรจุในข้อบัญญัติ
แผนพัฒนาสาม
(นาไปปฏิบัติ)
ปี
๑
๐
๔
๔
๓
๑
๑๐
๙
๙
๘
๑๘
๗
๑๑

๑๑

ผลการการ
ดาเนินงาน
๔
๓
๔
๔
๘
๙
๒
๓๔
๑๙.๔๓

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
๐.๐๐
๑.๗๑
๐.๔๓
๓.๘๕
๓.๔๒
๒.๙๙
๔.๗๐
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๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

๑๙๓

๑๘๖

๗๙.๔๙

๗

๕

๒.๑๔

๗

๓

๑.๒๘

๒๖๓

๒๓๔

๘๘.๙๗

ปี ๒๕๕๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.
๒.
๓.
๔.

โครงการ
(เป้าหมาย)
๑
๕
๑
๑๖
๘
๒๑
๑๓
๑๐
๖
๓
๘๔
๕๔.๗๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาสามปี

จานวนโครงการ
บรรจุในข้อบัญญัติ
(นาไปปฏิบัติ)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

๑
๕
๑
๑๖

๑
๕
๑
๑๖

ผลการการ
ดาเนินงาน
๕
๘
๒
๖
๑๑
๑๐
๓
๑
๔๖

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ
๑.๑๙
๕.๙๕
๑.๑๙
๑๙.๐๕
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รวม

การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๗
๒๕๕
-

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๘
๒๖๓
-

๘
๒๑

๘
๒๑

๙.๕๒
๒๕.๐๐

๑๓

๑๓

๑๕.๔๘

๑๐

๑๐

๑๑.๙๐

๖

๖

๗.๑๔

๓

๓

๓.๕๗

๘๔

๘๔

๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)
แผนการ ข้อบัญญัติ ดาเนิน
แผนพัฒนา
แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕๗
การ
สามปี
ดาเนินงาน
๒๕๕๗
ได้จริง
๒๕๕๘
๒๕๕๘
๒๑๑
๑๕๙
๑๓๔
๒๖๓
๒๖๓
๘๒.๗๕

๖๒.๓๕

๕๒.๕๕

-

๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)
แผนการ ข้อบัญญัติ ดาเนิน แผนพัฒนา
แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕๘
การ
สามปี
ดาเนินงาน
๒๕๕๘
ได้จริง
๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๖๓
๒๓๔
๒๐๘
๒๕๗
๒๕๗
๑๐๐

๘๘.๙๗

๘๘.๘๙

-

๑๐๐

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๘
๒๓๔

ดาเนิน
การ
ได้จริง
๒๐๘

๘๘.๙๗

๘๘.๘๙

ข้อบัญญัติ
๒๕๕๙
๒๕๗

ดาเนิน
การ
ได้จริง
๒๔๒

๑๐๐

๙๔.๑๖

สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ ตาม
แผนพัฒนาดังนี้
ผลการดาเนินงาน
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การ
ดาเนินงาน
จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
๒๕๕๙
๒๕๗
-

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)
แผนการ ข้อบัญญัติ ดาเนิน แผนพัฒนา
แผนการ
ดาเนินงาน
๒๕๕๙
การ
สามปี
ดาเนินงาน
๒๕๕๙
ได้จริง
๒๕๖๐
๒๕๖๐
๒๕๗
๒๕๗
๒๔๒
๒๕๕
๒๕๕
๑๐๐

๑๐๐

๙๔.๑๖

-

๑๐๐

ข้อบัญญัติ
๒๕๖๐

ดาเนิน
การ
ได้จริง

๒๓๕

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

๙๒.๑๖

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทา
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามารถนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้
ดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ๑๗๕ โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน ๑๕๙ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๘๖
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ
๕๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ๑๗๕ โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน ๓๔ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ
๘๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน ๘๔ โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน ๔๖ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่า
ร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไปของแผนและสามารถด าเนิ น การได้ ในอั ต ราที่ เพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน ๘๔ โครงการ
คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ จานวน ๕๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๒
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อย
ละ ๙๕ ขึ้นไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา
(๒) เชิงคุณภาพ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานของ อบต.ในภาพรวม
ซึ่งได้ดาเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้
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➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ ผลการด าเนิ น งาน
โครงการ/กิจกรรมของ อบต.พังเทียมในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที่ ดี ในภาพรวมตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละประเด็ น การพั ฒ นา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็น
ร้อยละ ๖๔.๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่
ในระดับพอใจถึง ร้อยละ ๖๐.๓๗ ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมา
เล็กน้อยที่ ๔.๑๕ ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการดาเนินงานให้ประชาชน
เกิดความพึงพอใจมากกว่านี้ ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ ๘๐
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๘
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๖.๙๗
- พอใจต่าสุด ร้อยละ ๕๒.๑๙
ระดับพอใจ (ตามประเด็นการพัฒนา)
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๕๔.๑๔
- พอใจต่าสุด ร้อยละ ๕๑.๑๙

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๔๒
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ ๗๑.๙๓
- พอใจต่าสุด ร้อยละ ๖๕.๖๗
ระดับพอใจ
- พอใจสูงสุด ร้อยละ
- พอใจต่าสุด ร้อยละ ๖๕.๕๓
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดว่าจะสามารถทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มาก ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
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ตามที่ องค์การบริห ารส่วนตาบลพังเทียมได้ดาเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
๒. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
๓. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
๔. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๖. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
๗. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
๘. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข
๙. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑๐. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ของ อบต.
๑๑. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต.ด้วยความสะดวก
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสาหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนนลาดยางสายหลัก
๒. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๓. มีระบบระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
๔. การกาจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดาเนิ น งานของ องค์การบริห ารส่ว นตาบลพังเทียมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
สามารถดาเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ ๗๓.๓๓ ซึ่งการดาเนินงานนั้นก็สามารถส่งผล
ผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขต อบต. ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขต อบต. ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่วมขังในบางจุด ทาให้
อบต.ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๒. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ
๓. การก่อสร้างทางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
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➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๓) หมู่บ้านในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะสามารถดาเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีใน
การทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓) อบต. สามารถดาเนินการได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่
➢ แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การดาเนิ น งานของ อบต.ควรจะให้ เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาสามปี กล่ าวคื อ ควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดาเนินการ
๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้ บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจ้าหน้าที่ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์กร
➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
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๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของ อบต.ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) อบต. ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) อบต. ไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริห ารส่วนตาบลพังเทียมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนิน งานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขต อบต.ได้ทั้งหมด
๒) องค์การบริหรส่วนตาบลพังเทียมตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน
บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
➢ แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒ นาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา การขาดแคลนน้าในการอุปโภค-บริโภค และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจา
ทุกปี
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้ บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต.
๓) เจ้าหน้าที่ อบต. ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับ อบต.
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➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
๓) หมู่บ้านในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
➢ แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒ นาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า แก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในช่วงหน้าฝน
๒) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ มีน้าดื่มสะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) อบต. ควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวหมู่บ้านมากกวานี้
และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต.

****************************************
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา
ทางระบายน้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๑๖๙
๔๑
๒๑
๒๓๑
๗๓.๑๖
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๖๙
๔๑
๒๑
๒๓๑
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
๒๒
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๒๒
0

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
๒๒
0
๒๒

0
0
๑๓.๐๑
0
๑๐๐

82
๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๒๓๘,๕๒๓,๒๘๐ ๗๗,๙๓๗,๓๐๐ ๘๔,๕๓๕,๑๐๐ ๔๐๐,๙๙๕,๖๘๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๒๓๘,๕๒๓,๒๘๐ ๗๗,๙๓๗,๓๐๐ ๘๔,๕๓๕,๑๐๐ ๔๐๐,๙๙๕,๖๘๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๘,๙๕๘,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๘,๙๕๘,๐๐๐
-

๒๕๕๘
-

ร้อยละ
๕๙.๔๘
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๘,๙๕๘,๐๐๐
๘,๙๕๘,๐๐๐

๓.๗๖
๑๐๐

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- มีการก่อสร้างถนนและการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
- มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี เป็นการพัฒนาที่
มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง
และเป็นธรรมภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑๓
๑๓
๑๓
๓๙
๗๘.๐๐
๒ กองคลัง
๓
๓
๒
๘
๑๖.๐๐
๓ กองช่าง
๓
0
0
๓
๖.๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๙
๑๖
๑๕
๕๐
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๒
0
๒ กองคลัง
๑
0
๓ กองช่าง
๑
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๔
0

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๒
๑
๑
0
๔

๕๐.๐๐
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๖๒๔,๐๐๐
๖๒๔,๐๐๐
๖๒๔,๐๐๐
๒ กองคลัง
๔๖๐,๐๐๐
๔๖๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๓ กองช่าง
๑,๐๕๐,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๒,๑๓๔,๐๐๐ ๑,๐๘๔,๐๐๐ ๙๘๔,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๖๑,๐๒๕
๒ กองคลัง
๒๐,๐๐๐
๓ กองช่าง
๕๐,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๓๑,๐๒๕
-

๒๕๕๘
-

รวม

ร้อยละ

๑,๘๗๒,๐๐๐
๑,๒๘๐,๐๐๐
๑,๐๕๐,๐๐๐
๔,๒๐๒,๐๐๐

๔๔.๕๕
๓๐.๔๖
๒๔.๙๙
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๖๑,๐๒๕
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๓๑,๐๒๕

๔๖.๕๘
๑๕.๒๖
๓๘.๑๖
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย
- การบริหารจัดการของ อบต.สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆได้เป็นอย่างดีในระ
ดับหนึ่ง
- ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน คน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถ
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
- พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพทางการศึกษาและเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากร
ทางการศึกษา
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๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความ
ยากจน เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นนาพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๑๗
๑๗
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑๗
๑๗
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๕๘
๑๗
0
0
0
๑๗

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๕๑
0
0
0
๕๑

๓๓.๓๓
0
0
0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

๕.๘๘
0
0
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑,๗๘๖,๐๐๐ ๑,๗๘๖,๐๐๐ ๑,๗๘๖,๐๐๐ ๕,๓๕๘,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑,๗๘๖,๐๐๐ ๑,๗๘๖,๐๐๐ ๑,๗๘๖,๐๐๐ ๕,๓๕๘,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๙๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๙๐,๐๐๐
-

๒๕๕๘
-

ร้อยละ
๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐

๕.๑๐
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความสามารถทางด้านเศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจนไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- ประชาชนในตาบลมีการนาพระราชดาริและพระราชเสาวนีย์ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

87

๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืน มุ่งแก้ไขและป้องกันสภาวะแวดล้อม และบาบัดพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๑๑
๑๑
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑๑
๑๑
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๕๘
๑๑
0
0
0
๑๑

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓๓
0
0
0
๓๓

๓๓.๓๓
0
0
0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

๒๗.๒๗
0
0
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๗๔๐,๐๐๐
๗๔๐,๐๐๐
๗๔๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๗๔๐,๐๐๐
๗๔๐,๐๐๐
๗๔๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๑๐๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๐๐,๐๐๐
-

๒๕๕๘
-

รวม

ร้อยละ

๒,๒๒๐,๐๐๐
๒,๒๒๐,๐๐๐

๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๑๓.๕๑
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้น
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นการ
มุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดอุบัติเหตุการรักษาพยาบาล
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๓๔
๓๔
๓๔
๑๐๒
๖๒.๙๖
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๑
๑
๑
๓
๑.๘๕
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๑๙
๑๙
๑๙
๕๗
๓๕.๑๙
รวม
๕๔
๕๔
๕๔
๑๖๒
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๑๗
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๑๑
0
รวม
๒๘
0

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๑๗
0
0
๑๑
๒๘

๖๐.๗๑
0
0
๓๙.๒๙
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑,๘๒๕,๐๐๐ ๑,๘๒๕,๐๐๐ ๑,๘๒๕,๐๐๐ ๕,๔๗๕,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๔,๗๗๕,๐๐๐ ๔,๗๗๕,๐๐๐ ๔,๗๗๕,๐๐๐ ๑๔,๓๒๕,๐๐๐
รวม
๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๙๘๐๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๑,๔๕๕,๐๕๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๔๐๕,๐๐๐
รวม
๑,๘๖๐,๐๕๐
-

๒๕๕๘
-

ร้อยละ
๒๗.๖๕
๗๒.๓๕
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑,๔๕๕,๐๕๐
๔๐๕,๐๐๐
๑,๘๖๐,๐๕๐

๗๘.๒๓
๒๑.๗๗
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ
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๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมี
ความเชื่อมั่นในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑๔
๑๒
๑๔
๔๐
๓๕
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๔
๑๒
๑๔
๔๐
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๕๘
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

๒๑.๔๒
0
0
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๗๑๖,๙๐๐
๖๐๖,๙๐๐
๗๑๖,๙๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๗๑๖,๙๐๐
๖๐๖,๙๐๐
๗๑๖,๙๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑ สานักปลัด
๖๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๖๐,๐๐๐
-

๒๕๕๘
-

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรอินทรีย์ไปปฏิบัติ
การใช้เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์

รวม

ร้อยละ

๒,๐๔๐,๗๐๐
๒,๐๔๐,๗๐๐

๓๕.๑๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

๘.๓๖
๑๐๐

ส่งผลให้ประชาชนในเขตตาบลเชื่อมั่นใน
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ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการที่ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาบางโครงการไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็น
โครงการเดียวกัน ทาให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. การตั้งงบประมาณบางครั้งกาหนดไว้ในภาพรวมและกว้างเกินไป ทาให้การวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งแยกโครงการเพื่อจัดทาเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน
๓. เพื่อให้ประสิทธิภาพของภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น ขอให้ใส่โครงการในปีปัจจุบันที่จะ
ปฏิบัติจริง ๆ เพราะโครงการในแผนสามปีเยอะมาก แต่ปฏิบัติจริงทาได้น้อย เพราะงบประมาณ
ที่จากัดทาให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
๑. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อเดียวกันกับโครงการที่ระบุในแผนสามปี
๒. การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
๓. อบต.ไม่ควรเน้นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป ควรให้ความสาคัญกับโครงการด้าน
อื่น ๆ ด้วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพต่างๆ
๔. อบต. ควรเน้นการพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ

94
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

245,000

บ้านโพนไพล

145,000

310,000

บ้านชายพะเนา

ก.ย.

ส.ค.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ชายพะเนา

135,000

ก.ค.

4

บ้านโพนไพล

มิ.ย.

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง บ้านโพนไพล

223,000

พ.ค.

3

บ้านพังเทียม

พ.ศ.2556

เม.ย.

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง บ้านโพนไพล

621,000

พ.ศ.2555

มี.ค.

2

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 365
เมตร สูงฉลี่ย 0.80 เมตรมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 365 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย
บดอัดแน่นให้เรียบร้อย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5 เมตร ยาว 340
เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร มีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 1,632 ลบ.ม. ลงลูกรังกว้าง 5
เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
พังเทียม(สายไปบ้านหนอง
แห้ว)

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

95
5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ชายพะเนา

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ชายพะเนา

7

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หัวถนน

8

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ทองหลาง

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว
92 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 276 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 77
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 231 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม
31.50 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว่า 492 ตร.ม.. ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

143,000

บ้านชายพะเนา

119,000

บ้านชายพะเนา

544,000

บ้านหัวถนน

192,000

บ้านทองหลาง

589,000

96

บ้านหนองกก

582,000

บ้านโกรกช้าง
น้อย

75,000

ก.ย.

ส.ค.

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal
บ้านโกรกช้างน้อย

103,000

ก.ค.

12

บ้านทองหลาง

มิ.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองกก

192,000

210,000

พ.ค.

11

บ้านหนองกก

พ.ศ.2556

เม.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ทองหลาง

326,000

พ.ศ.2555

มี.ค.

10

ก่อสร้างถนน ดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 900
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร มีปริมาตรดินถม
ไม่น้อยกว่า 3,780 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 73
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 438 ตร.ม.พร้อมทางเชื่อม 2.5 ตร.ม.
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านหนองกก

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

9

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

97

บ้านโนนทอง

360,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal
บ้านโนนทอง

บ้านตลุกผักไร

พ.ศ.2556

เม.ย.

15

บ้านบึงน้อย

พ.ศ.2555

มี.ค.

โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุก บ้านตลุกผักไร
(คุ้มหนองส้ม)

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

14

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 250 541,000
เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,000 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 568,000
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 1,050 ลบ.ม. พร้อมปรับเกรด
เกลี่ยบดอัดแน่นให้เรียบร้อย พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนลาดยาง cape seal ขนาดผิว 576,000
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 เมตร วางท่อ คสล.
0.30 เมตร มอก. 3 จานวน 2 จุดๆละ11
ท่อน พร้อมเทกาแพง คสล.หน้า-หลัง พร้อม

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
บึงน้อย

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

13

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

98
ป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal

บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

ก.ย.

20

บ้านโนนไทรโยง

98,000

พ.ศ.2556

ส.ค.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนไทรโยง

บ้านโนนไทรโยง

พ.ศ.2555

ก.ค.

19

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 50
81,000
เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 150 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม 10 ตร.ม.ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 190 393,000
เมตร สูงเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 760 ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ
0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนลาดยาง cape seal ขนาดผิว 567,000
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมี

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

มิ.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนไทรโยง

สถานที่
ดาเนินการ

พ.ค.

18

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

เม.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บ้านห้วยยางโนน
มะค่า

มี.ค.

โครงการ/กิจกรรม

1,085,000

ก.พ.

ลาดับ

บ้านหัวทานบ

ม.ค.

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal
บ้านห้วยยางโนนมะค่า ม.
16-ม.4หนองโพธิ์

568,000

ธ.ค.

17

ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape seal ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนนลาดยาง cape seal ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์

พ.ย.

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal
บ้านหัวทานบ

ต.ค.

16

ปัญหาและ
อุปสรรค

99
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
21

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองปลาไหล

22

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
ทองหลางพัฒนา

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ ย
กว่า 800 ตร.ม พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว
270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นทีไ่ ม่
น้อยกว้า 1,080 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม 17
ตร.ม. ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

413,000

บ้านหนองปลา
ไหล

566,000

บ้านทองหลาง
พัฒนา

584,400

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการบริ หารราชการตามหลักการบริ หารบ้านเมืองที่ดี

1

เงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

2

หมวดค่าครุภัณฑ์

โครงการอุดหนุนการดาเนินการศูนย์รวมการ
จัดซื้อจัดจ้าง อปท. ระดับอาเภอ(อุดหนุน
อบต.สระพระ)
เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

20,000

กองคลัง

20,000

31,000

สนง.ป.อบต.

19,670

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

100
3
4

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทอาคาร
ค่าใช้สอย

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสานักงาน ห้อง
ประชุม ห้องน้า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการประชุม
ประชาคมต่าง ๆ

50,000

กองช่าง

30,000

สนง.ป.อบต.

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการเสริ มสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและปั ญหาความยากจน

1

ค่าใช้สอย

2

ค่าใช้สอย

โครงการดาเนินการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดาเนินการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและพระราชเสาวนีย์

30,000

สนง.ป.อบต.

17,000

50,000

สนง.ป.อบต.

24,182

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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3

เงินอุดหนุน

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

สนง.ป.อบต.

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

1

ค่าใช้สอย

โครงการปลูกป่าชุมชน

20,000

สนง.ป.อบต.

15,650

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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2
3

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในเขต อบต.
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ที่ทาการ อบต.พังเทียม

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตอบต.เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในอบต.ให้ดีขึ้น

50,000

สนง.ป.อบต.

20,000

30,000

สนง.ป.อบต.

13,000

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข

1

งบกลาง

โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

สนง.ป.อบต.

90,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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2

ค่าใช้สอย

โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข

30,000

สนง.ป.อบต.

3

ค่าใช้สอย

โครงการจัดงานวันเด็ก

40,000

ส่วนการศึกษา

33,408

4

เงินอุดหนุน

สนง.ป.อบต.

10,000

5

เงินอุดหนุน

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(อุดหนุนอ. 10,000
พระทองคา)
อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา
10,000

สนง.ป.อบต.

10,000

6

ค่าใช้สอย

เพื่อบารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

5,000

ส่วนการศึกษา

7

ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์

50,000

ส่วนการศึกษา

39,100

8

ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

100,000

ส่วนการศึกษา

100,000

9

โครงการอบรม อปพร.

โครงการอบรมเพื่อทบทวน อปพร.

200,000

สนง.ป.อบต.

10

งบกลาง

437,050

สนง.ป.อบต.

11

ค่าใช้สอย

70,000

สนง.ป.อบต.

12

ค่าใช้สอย

สารองจ่ายกรณีเกิดเหตุที่ไม่คาดการณ์
ล่วงหน้า เช่น ภัยธรรมชาติ
โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวสาหรับผู้
ยากไร้
โครงการป้องกันอุบัติภยั ทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000

สนง.ป.อบต.

13

เงินอุดหนุน

โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน

200,000

สนง.ป.อบต.

200,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

11,795

ปัญหาและ
อุปสรรค

104
14

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ

108,000

สนง.ป.อบต.

108,000

15

สนับสนุนโครงการวันปิยะมหาราชให้แก่ อ.
พระทองคา
สนับสนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวฯ

10,000

สนง.ป.อบต.

10,000

10,000

สนง.ป.อบต.

10,000

สนับสนุนโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราขินีนาถ

10,000

สนง.ป.อบต.

10,000

สนับสนุนงบประมาณตามโครงการบวงสรวง
ท้าวสุรนารีและของดี อ.พระทองคา

70,000

สนง.ป.อบต.

70,000

19

โครงการวันปิยะมหาราช
(สนับสนุนอ.พระทองคา)
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั (สนับสนุน อ.
พระทองคา)
โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(สนับสนุน อ.พระทองคา)
โครงการบวงสรวง
อนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารีและ
ของดี อ.พระทองคา
(สนับสนุน อ.พระทองคา)
วันสงกรานต์

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ

50,000

ส่วนการศึกษา

34,000

20

งานแห่เทียนพรรษา

50,000

ส่วนการศึกษา

70,000

21

ศึกษาธรรม

จัดตกแต่งเทียนพรรษาและขบวนเพือ่ ร่วม
กิจกรรมกับ อ.พระทองคา
โครงการนักเรียนศึกษาธรรม วัดพังเทียม

10,000

ส่วนการศึกษา

10,000

22

โรงเรียนปริยัติธรรม

โครงการโรงเรียนปริยัติธรรม วัดโพนไพล

10,000

ส่วนการศึกษา

10,000

23

โรงเรียนปริยัติธรรม

โครงการโรงเรียนปริยัติธรรม วัดทองหลาง

10,000

ส่วนการศึกษา

10,000

24

โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์
การเรียน

โครงการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนนักธรรม
ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก วัดชายพะเนา

10,000

ส่วนการศึกษา

10,000

16

17

18
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25
26
27
28

โครงการบรรพชา
อุปสมบทสามเณร
ปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ
ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์

โครงการบรรพชาอุปสมบทสามเณรภาคฤดู
ร้อน วัดทองหลาง
ค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันสาคัญ
ของชาติ
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวและ
ชุมชน
โครงการอบรมเพื่อให้ความรู้กบั อาสาสมัคร
ปศุสัตว์หมู่บ้าน

70,000

ส่วนการศึกษา

70,000

50,000

สนง.ป.อบต.

40,000

10,000

สนง.ป.อบต.

10,000

สนง.ป.อบต.

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเกษตรอินทรี ย ์
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2

3

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลและ
อาสาสมัครเกษตรประจาหมู่บ้าน

20,000

สนง.ป.อบต.

26,132

โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000

สนง.ป.อบต.

14,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ครบ 80 พรรษา

10,000

สนง.ป.อบต.

10,150

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

พ.ศ.2555

ก.พ.

หน่วยดาเนินการ งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการอบรมคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล
โครงการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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องค์การบริ หารส่วนตาบลพังเทียม

แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม .
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หรื อไม่

มี
การดาเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่ มี
การดาเนินงาน
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แบบ3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คาชี้ แจง:แบบ3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามยุท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ และมี ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ ง
หลังจากสิ้ นสุ ดงบประมาณ
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ

ไม่ พอใจ
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5.ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
.............................................................................................................................................................
1)ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม10 คะแนน)

1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม

แบบ3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม
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คาชี้แจง:แบบ3/2 เป็ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลพังเทียมในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย ธุ รกิจ
ส่ วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรี ยนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด
ประเด็น
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

ไม่ พอใจ
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แบบ3/3 ประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่
............................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขายธุ รกิจ
ส่ วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรี ยนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................
ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม
ในการพัฒนา........................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลพังเทียมของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม

คะแนน
( 10 คะแนน )
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6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน / กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ พัฒนาขุดลอก คูคลอง จัดสร้างแหล่งน้า
กักเก็บน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๓๖
๒๑
0
๕๗
๖๓.๑๖
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๓๖
๒๑
0
๕๗
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
๑๕
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑๕
๑๕

๒๕๕๙
0
0
0
0
๑๕

รวม

ร้อยละ

0
0
๑๕
0
๑๕

0
0
๔๑.๖๗
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๘,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๐๙๖,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๘,๑๐๐,๐๐๐ ๖,๐๙๖,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๑,๐๐๗,๘๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑,๐๐๗,๘๐๐
-

๒๕๕๙
-

๒๕๕๙
-

รวม

ร้อยละ

๑๔,๑๙๖,๙๐๐
๑๔,๑๙๖,๙๐๐

๕๗.๐๕
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑,๐๐๗,๘๐๐
๑,๐๐๗,๘๐๐

๑๒.๔๔
๑๐๐

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้ ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และมีการกักเก็บน้าเพื่อทาการเกษตร
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา เตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๓๖
๓๖
๓๖
๙๖
๓๗.๕๐
รวม
๓๖
๓๖
๓๖
๙๖
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๖
0
รวม
๖
0

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
0
0
๖

0
0
0
๑๖.๖๗
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ ๔,๘๗๖,๐๐๐ ๓,๖๗๖,๐๐๐ ๓,๖๗๖,๐๐๐
รวม
๔,๘๗๖,๐๐๐ ๓,๖๗๖,๐๐๐ ๓,๖๗๖,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๔๙๔,๓๐๐
รวม
๔๙๔,๓๐๐
-

๒๕๕๙
-

รวม

ร้อยละ

๓๗,๔๕๘,๐๐๐
๓๗,๔๕๘,๐๐๐

๑๓.๐๒
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๔๙๔,๓๐๐
๔๙๔,๓๐๐

๑๐.๑๔
๑๐๐

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- บุคลากร นักเรียน เป็นผู้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
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- มีการเพิ่มทักษะให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับ

๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกร
พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๖๖
๕๑
๔๗
๑๖๔
๔๐.๒๔
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๖๖
๕๑
๔๗
๑๖๔
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒
0

๒๕๕๙
0

รวม

ร้อยละ

๒

๓.๐๓
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

0
0
0
๒

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
๒

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒,๔๒๐,๕๐๐ ๒,๐๑๐,๕๐๐ ๑,๘๓๔,๕๐๐ ๖,๒๖๕,๕๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๒,๔๒๐,๕๐๐ ๒,๐๑๐,๕๐๐ ๑,๘๓๔,๕๐๐ ๖,๒๖๕,๕๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒๘,๐๐๐
-

๒๕๕๙
-

0
0
0
๑๐๐

ร้อยละ
๓๘.๖๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๒๘,๐๐๐

๑.๑๖
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๘,๐๐๐

-

-

๒๘,๐๐๐

๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรไปปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในเขตตาบลเชื่อมั่นในการ
ทาการเกษตรและสามารถเพิ่มรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ

๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขเป็นการมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การป้องกันปัญหายาเสพติด การปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
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ส่วนราชการ
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๗
๕๔
0
0
๒
๕๖

จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๕๔
0
0
๒
๕๖

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๔
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๔
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘

๒๕๕๙
๕๔
0
0
๒
๕๖

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

๒๕๕๙

รวม

ร้อยละ

๑๖๒
0
0
๖
๑๖๘

๓๒.๑๔
0
0
๑.๑๙
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๔
0
0
0
๔

๗.๑๔
0
0
0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ
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๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๓,๐๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๔๐,๐๐๐

๓,๐๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๔๐,๐๐๐

๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑๖๑,๔๒๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๖๑,๔๒๐
-

๓,๐๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓,๐๔๐,๐๐๐

๒๕๕๙
-

๙,๐๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐
๙,๑๒๐,๐๐๐

๓๓.๓๓
๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑๖๑,๔๒๐
๑๖๑,๔๒๐

๕.๓๑
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไปปฏิบัติ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นการมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพอาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตตาบล การป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การรับ
บริการด้านการสาธารณสุข
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑๘
๑๗
๑๗
๕๒
๓๔.๖๒
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๘
๑๗
๑๗
๕๒
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑
0

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๑
0
0
0
๑

๕.๕๖
0
0
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑๑,๓๘๔,๐๐๐ ๑,๐๓๘,๔๐๐ ๑,๐๓๘,๔๐๐ ๑๓,๔๖๐,๘๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๑,๓๘๔,๐๐๐ ๑,๐๓๘,๔๐๐ ๑,๐๓๘,๔๐๐ ๑๓,๔๖๐,๘๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๔๕,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๔๕,๐๐๐
-

๒๕๕๙
-

ร้อยละ
๘๔.๕๗
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๐.๔๐
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เรียนรู้การดูแลสุขภาพและการรับบริการด้าน
การสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังปัญหาและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
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๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ไฟฟ้า
ประปา ทางระบายน้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๑๖๕
๔๗
๒๖
๒๓๘
๖๙.๓๓
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๖๕
๔๗
๒๖
๒๓๘
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
๖๙
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0

๒๕๕๙
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
๖๙
0

0
0
๔๑.๘๒
0
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รวม

๖๙

0

0

๖๙

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๑๘๔,๗๓๗,๑๕๐ ๗๕,๖๗๖,๐๐๐ ๘,๓๕๒,๐๐๐ ๒๖๘,๑๖๕,๑๕๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๘๔,๗๓๗,๑๕๐ ๗๕,๐๗๖,๐๐๐ ๘,๓๕๒,๐๐๐ ๒๖๘,๑๖๕,๑๕๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๘,๙๕๘,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
-

๒๕๕๙
-

๑๐๐

ร้อยละ
๖๘.๘๙
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๘,๙๕๘,๐๐๐
-

๓.๗๖
-
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รวม

๘,๙๕๘,๐๐๐

-

-

๘,๙๕๘,๐๐๐

๑๐๐

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- มีการก่อสร้างถนนและการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้
ประชาชนได้มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
- มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๗. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเป็น
การมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชน
ในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
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๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๗
๑๔
0
0
๒๕
๓๙

๒๕๕๘
๑๔
0
0
๒๕
๓๙

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๒
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๕
0
รวม
๗
0

๒๕๕๙
๑๔
0
0
๒๕
๓๙

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๔๒๕,๐๐๐
๔,๒๕๐,๐๐๐ ๔,๒๕๐,๐๐๐

๔๒
0
0
๗๕
๑๑๗

๓๓.๓๓
0
0
๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๒
0
0
๕
๗

๕.๑๕
0
0
๑๒.๘๒
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑,๒๗๕,๐๐๐

๓๓.๓๓
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๑,๔๗๐,๐๐๐
๑,๘๙๕,๐๐๐

๑,๔๗๐,๐๐๐
๑,๘๙๕,๐๐๐

๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๙๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๒๔๔,๓๗๐
รวม
๓๓๔,๓๗๐
-

๑,๔๗๐,๐๐๐
๑,๘๙๕,๐๐๐

๒๕๕๙
-

๔,๔๑๐,๐๐๐
๕,๖๘๕,๐๐๐

๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๙๐,๐๐๐
๒๔๔,๓๗๐
-

๔.๗๕
๑๒.๙๐
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬาไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
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๘. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เป็นการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒๑
๑๙
๑๗
๕๗
๓๖.๘๔
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๒๑
๑๙
๑๗
๕๗
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

๑๔.๒๙
0
0
0
๑๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒,๑๔๙,๕๐๐ ๑,๔๙๙,๕๐๐ ๙๙๙,๕๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๒,๑๔๙,๕๐๐ ๑,๔๙๙,๕๐๐ ๙๙๙,๕๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑๙๘,๒๓๒
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๙๘,๒๓๒
-

๒๕๕๙
-

รวม

ร้อยละ

๔,๖๔๘,๕๐๐
๔,๖๔๘,๕๐๐

๔๖.๒๔
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๑๙๘,๒๓๒
๑๙๘,๒๓๒

๐.๙๒
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย
- การบริหารจัดการของ อบต.สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆได้เป็นอย่างดีในระ
ดับหนึ่ง
- ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน คน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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๙. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการมุ่งเน้น การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดอุบัติเหตุการรักษาพยาบาล การป้องกันภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๓๕
๓๕
๓๕
๑๐๕
๓๓.๓๓
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๓๕
๓๕
๓๕
๑๐๕
๑๐๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๔
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0

๒๕๕๙
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๔
0
0

๑๑.๔๓
0
0
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๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

0
๔

0
0

0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐ ๑,๓๑๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๘๓๙,๐๔๕
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
-

๒๕๕๙
-

0
๔

0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๓,๙๓๐,๐๐๐
๓,๙๓๐,๐๐๐

๓๓.๓๓
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๘๓๙,๐๔๕
-

๖๔.๐๕
-
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รวม

๘๓๙,๐๔๕

๘๓๙,๐๔๕

๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปปฏิบัติ ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในชุมชน มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

๑๐. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน มุ่งแก้ไขและป้องกันสภาวะแวดล้อม และบาบัดพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๑๓
๑๓
๒ กองคลัง
0
0

๒๕๕๙
๑๓
0

รวม

ร้อยละ

๓๙
0

๓๓.๓๓
0
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๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

0
0
๑๓

0
0
๑๓

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

0
0
๑๓

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๘๘๐,๐๐๐
๘๘๐,๐๐๐
๘๘๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
-

0
0
๓๙

0
0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

๒๓.๐๘
0
0
0
๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๒,๖๔๐,๐๐๐
-

๓๓.๓๓
-
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๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๘๘๐,๐๐๐

๘๘๐,๐๐๐

๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑ สานักปลัด
๔๓,๕๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๔๓,๕๐๐
-

๘๘๐,๐๐๐

๒๕๕๙
-

๒,๖๔๐,๐๐๐

๑๐๐

รวม

ร้อยละ

๔๓,๕๐๐
๔๓,๕๐๐

๔.๙๔
๑๐๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้น
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ

1

โครงการวางท่อ คสล.

2

โครงการวางท่อ คสล.

3

41,000

บ้านยางสามต้น

54,000

บ้านยางสามต้น

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 2 แถว ๆ
ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน
วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 2 แถว ๆ
ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน
วางท่อ คสล. 0.60 เมตร จานวน 7 ท่อน

26,000

4

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.60 เมตร จานวน 10 ท่อน

32,000

5

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.40 เมตร จานวน 9 ท่อน

24,000

6

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.60 เมตร จานวน 9 ท่อน

34,000

บ้านโกรกช้าง
น้อย(ทางไป
บ้านเมืองเก่า)
บ้านโกรกช้าง
น้อย(ทางไปบ้าน
หัวทานบ)
บ้านโกรกช้าง
น้อย(บ้านนาย
เทียน)
บ้านโพนไพล

7

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 18 ท่อน

61,600

8

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 18 ท่อน

93,000

9

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมริมฝั่งห้วย

ลงดินถมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
สูงเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมปรับเกรดบดอัด
แน่นให้เรียบร้อย

9,000

บ้านบึงน้อย(เส้น
บ่อปลา)
บ้านโนนไทรโยงบ้านบึงน้อย
บ้านโนนไทรโยง
(ริมฝั่งห้วยจัน
ราช)

41,000

34,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. 0.40 เมตร จานวน 55 ท่อน ร

99,800

14

โครงการก่อสร้างเครื่อง
กว้านบานระบายน้า
โครงกาขุดลอกสระน้า
และขุดลอกคลอง

ก่อสร้างเครื่องกว้านบายระบายน้า จานวน 1 71,000
จุด
ขุดลอกสระน้า ขุดลอกคลอง
97,000

15

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

บ้านพังเทียม

99,800

บ้านทองหลาง

66,000

บ้านหัวถนน

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ก.ย.

13

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

96,700

ส.ค.

ลาดับ

96,700

ก.ค.

โครงการวางท่อ คสล.

มิ.ย.

12

พ.ค.

บ้านสระตาล(ใน
คลอง)
บ้านหนองแห้ว

เม.ย.

86,800

มี.ค.

โครงการวางท่อ คสล.

ก.พ.

11

ม.ค.

บ้านทองหลาง

ธ.ค.

83,000

โครงการ/กิจกรรม

วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 3 แถว ๆ
แถวละ 9 ท่อน รวม 27 ท่อน
วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 3 แถว ๆ
แถวละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน
วางท่อ คสล. 0.80 เมตร จานวน 6 ท่อน
รวม 12 ท่อน
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการวางท่อ คสล.

ต.ค.

10

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านพัฒนาการศึกษา

2
3
4

5

6

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.

99,000

บ้านทองหลาง

99,000

ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.

99,000

บ้านหนองกก

99,000

ก่อสร้างรั้วศูนย์เด็กบ้านโพนไพล 1 แห่ง

94,000

บ้านโพนไพล

94,000

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 19 ตร.ม.

66,000

บ้านพังเทียม

66,000

ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพืน้ ที่ไม่
น้อยกว่า 19 ตร.ม.

56,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

80,300

56,000

อบต.พังเทียม

80,300

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการปรับปรุงห้องน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการปรับปรุงห้องน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
เด็ก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

20,000

5

ก.ย.

อบต.พังเทียม

ส.ค.

20,000

ก.ค.

ดาเนินการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและพระราชเสาวนีย์

มิ.ย.

8,000

พ.ค.

อบต.พังเทียม

พ.ศ.2557

เม.ย.

8,000

พ.ศ.2556

มี.ค.

จัดซื้อเครื่องวัดความเค็มและเป็นกรดด่างใน
ดิน

4

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เครื่องวัดความเค็มในดิน
เครื่องวัดความเป็นกรด
ด่างในดิน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริและพระราช
เสาวนีย์

3

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1

2

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านพัฒนาสังคม

2
3
4
5

ดาเนินการอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจใน
เขต อบต.
โครงการจัดซื้อผ้าห่มกัน
จัดซื้อเครื่องกันหนาวสาหรับเด็ก ผู้สูงอายุ
หนาว
คนพิการ ผู้ยากไร้
โครงการตรวจหาสารเสพ จัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขและเฝ้าระวัง
ติด
ปัญหายาเสพติด
โครงการประชุมประชาคม ดาเนินการประชุมประชาคมของ อบต. เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี

30,000

อบต.พังเทียม

51,320

50,000

อบต.พังเทียม

70,000

50,000

อบต.พังเทียม

30,000

30,000

ในเขต อบต.

10,100

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านพัฒนาการสาธารณสุ ข

1
2
3
4
5

ป้องกันโรคไข้เลืดออกและ จัดซื้อทรายอะเบทและน้ายาพ่นหมอกควัน
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

45,000

ในเขต อบต.

45,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1
2

3
4
5
6

บ้านโพนไพล

358,000

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 79 เมตร หนา
0.15 เมตร(สายที่ 1)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 35 เมตร หนา
0.15 เมตร(สายที่ 2)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร(สายที่ 3)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 313 เมตร

124,000

บ้านชายพะเนา

80,000

71,000

บ้านชายพะเนา

47,000

205,000

บ้านชายพะเนา

196,800

478,000

บ้านหนองโพธิ์

295,000

ก.ย.

573,000

ส.ค.

390,000

ก.ค.

บ้านพังเทียม

มิ.ย.

557,000

พ.ค.

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 357 หนา 0.15
เมตร
ขนาดกว้าง 4 เมคร ยาว 250 เมตร

พ.ศ.2557

เม.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ
Asphaltic Concrete
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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14
15
16
17

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

100,000

บ้านหนองกก

68,000

147,000

บ้านหนองกก

70,000

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สถานที่
ดาเนินการ

132,000

บ้านหนองกก

109,000

บ้านหนองกก

508,000
327,000

บ้านโกรกช้าง
น้อย
บ้านบึงน้อย

207,000

บ้านบึงน้อย

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

340,000

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ก.ย.

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 86 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านนายตู่)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 66 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านนายสนั่น)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว ยาว 1,215 เมตร
สูง 1 เมตร เมตร
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 155 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านนางแอ๊ด)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร (ซอยบ้านนายเบิ้ม)

262,000

55,000

บ้านหนองปลา
ไหล
บ้านหนองกก

ส.ค.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนนดิน

411,000

ก.ค.

13

37,800

มิ.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

บ้านหัวถนน

พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

55,000

เม.ย.

ลาดับ

119,000

มี.ค.

12

บ้านหัวถนน

ก.พ.

11

189,000

ม.ค.

10

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 118 เมตร
หนา 0.15 เมตร(สายที่ 1)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 118 เมตร
หนา 0.15 เมตร(สายที่ 2)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 36 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านนายทุย)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 65 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านนายสุชาติ)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 72 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านนางเสน่ห์)

ธ.ค.

9

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ย.

8

หนา 0.15 เมตร

ต.ค.

7

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ปัญหาและ
อุปสรรค
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27
28

บ้านโนนทอง

486,000

บ้านหัวทานบ

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

309,000

บ้านสระตาล

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ cape
seal
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ cape
seal
โครงการ/กิจกรรม

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร

439,000

บ้านห้วยยางโนน 278,000
มะค่า

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

473,000

บ้านยางสามต้น

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านผู้ใหญ่ 2)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยบ้านผู้ใหญ่ 1)

92,000
268,000

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านทองหลาง
พัฒนา
บ้านทองหลาง
พัฒนา

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
59,900
168,000

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ก.ย.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

300,000

ส.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

310,000

ก.ค.

ลาดับ

121,000

มิ.ย.

26

บ้านโนนทอง

พ.ค.

25

321,000

เม.ย.

24

126,000

บ้านตลุกผักไรบ้านมาบค่าย
บ้านตลุกผักไร

มี.ค.

23

44,000

ก.พ.

22

บ้านตลุกผักไร

ม.ค.

21

302,000

ธ.ค.

20

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว ยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร (คุ้มหนองไม้แดง)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 200 เมตร
หนา 0.10 เมตร (คุ้มหนองไม้แดง)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว ยาว 460 เมตร
หนา 0.10 เมตร (เส้นรอบหมู่บ้าน)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 152 เมตร
หนา 0.15 เมตร (เส้นรอบหมู่บ้าน)
ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว ยาว 78 เมตร หนา
0.15 เมตร (คุ้มโนนสะเดา)
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ยาว 250 เมตร

พ.ย.

19

โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุก
โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุก
โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ cape
seal
โครงการก่อสร้างถนนดิน

ต.ค.

18

ปัญหาและ
อุปสรรค
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29
30

31
32

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแบบ cape
seal
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้ น
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

33

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

34

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

35
36
37
38
39

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
0.15 เมตร(ซอยกอไฝ่)
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร

138,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น ขนาด 10 ลบ.
ม.
ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิมกว้าง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว
1,380 เมตร หนา 0.15 ม.
ปรับเกรดเกลี่ยถนนเดิมกว้าง 5 เมตร ยาว
3,200 เมตร ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 300
เมตร หนา 0.15 ม.
ลงดินถมกว้าง 6 เมตร ยาว 33 เมตร สูง
0.30 เมตร
ลงดินถมกว้าง 6 เมตร ยาว 350 เมตร สูง
0.40 เมตร(เส้นบ่อปลา)
ลงดินถมกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร สูง
1.50 เมตร(คุ้มบุกรวดไปถนนสุรนารายณ์)
ลงลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
0.10 เมตร(เส้นไปหลังอาเภอ)
ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.20 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.20 เมตร(สายไปบ้านหนองโพธิ์)

288,000

บ้านโนนไทรโยง

277,350

296,000

บ้านพังเทียม

190,000

96,000

บ้านหัวทานบ

96,000

79,000

บ้านโนนไทรโยง

94,000

94,000

30,000

บ้านบึงน้อยบ้านโนนไทรโยง
บ้านชายพะเนา

70,000

บ้านชายพะเนา

70,000

40,000

บ้านพังเทียม –
บ้านหนองแห้ว
บ้านหนองแห้ว

40,000

477,000

43,000

บ้านทองหลาง
พัฒนา
บ้านป่าเพกาโนน 300,000
พุดซา

43,000
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ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร
หนา 0.15 เมตร

99,000

บ้านยางสามต้นแยกบ้านโคก
เพชร

99,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
วัดกระโบน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

40

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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46
47
48
49
ลาดับ

96,000

บ้านหัวทานบ

52,000

98,000

94,000

บ้านโพนไพลบ้านหัวถนน
บ้านยางสามต้น
– บ้านหนองปลา
ไหล
บ้านพังเทียม99,000
บ้านชายพะเนา
บ้านโพนไพล
94,000

98,000

98,000

97,000

บ้านโนนทองบ้านหัวถนน
92,000
บ้านโกรกช้าง
น้อย
งบประมาณ
สถานที่
ที่ตั้งไว้
ดาเนินการ

92,000
งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ก.ย.

45

92,000

ส.ค.

99,000

44

บ้านโพนไพล

ก.ค.

ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร(เส้นเชื่อมถนนลาเชียงไกร)
ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 450 เมตร หนา
0.15 เมตร
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

45

92,000

มิ.ย.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันดินคลอง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการ/กิจกรรม

44

52,000

พ.ค.

90,000

เม.ย.

ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร หนา
0.15(สายเลียบคลอง)
ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา
0.15 เมตร (สายเลียบคลองบ้านนางตุ้มทอง)
ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
0.15 เมตร
ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร หนา
0.15 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงลูกรังกว้าง 5 เมตร ยาว 360 เมตร หนา
0.10 เมตร

มี.ค.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

ก.พ.

42
43

บ้านโกรกช้าง
น้อย-ตาบลสระ
พระ
บ้านป่าเพกาโนน 90,000
พุดซา
บ้านพังเทียม

ม.ค.

96,000

ธ.ค.

ลงลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 7 เมตร หนา
0.15 เมตร

พ.ย.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

ต.ค.

41

ปัญหาและ
อุปสรรค
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนดิน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง
โครงการก่อสร้างถนนลง
ลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
อีสานเขียว
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ลงดินถมกว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนา
0.50 เมตร
ซ่อมแซมถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

97,000

บ้านทองหลาง

98,000

บ้านชายพะเนา

98,000

ลงหินคลุก 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร
ลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนา
0.20 เมตร
ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร หนา
0.15 เมตร(สายบ้านช่างเชียร)
ลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 740 เมตร หนา
0.15 เมตร
ลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 895 เมตร หนา
0.30 เมตร
ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,277 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
0.15 เมตร
ลงหินคลุก 3 เมตร ยาว 285 เมตร หนา
0.20 เมตร(ซอยข้างเหมือง)
ลงลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,050 เมตร
หนา 0.15 เมตร

60,000

บ้านหนองแห้ว

60,000

53,400

บ้านบึงน้อย

53,400

95,000

95,000

99,700

บ้านโกรกช้าง
น้อย
บ้านพังเทียม

92,800

บ้านหนองแห้ว

92,800

97,200

บ้านหนองโพธิ์

99,000

บ้านหนองกก

81,000

บ้านทองหลาง

98,000

บ้านหนองปลา
ไหล

ลงหินคลุก 5 เมตร ยาว 330 เมตร หนา
0.10 เมตร(แยกวัดกระโบน)

91,000

บ้านสระตาล

99,700

99,000

91,000
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63
64

65
66
67
68
69

ลงหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 125 เมตร
หนา 0.20 เมตร
วางท่อประปา วางท่อพีอี ติดตั้ง
Submersible pump จานวน 1 ชุด

95,000

บ้านหัวทานบ

41,000
179,600

บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา
บ้านบึงน้อย

ลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 1,580 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 8 เมตร ยาว 560 เมตร
หนา 0.05 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร
หนา 0.15 เมตร

96,000

บ้านหนองแห้ว

17,000

บ้านพังเทียม

1,299,000

บ้านยางสามต้น

94,000

บ้านตลุกผักไร

40,000

บ้านหัวทานบ

95,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการวางท่อประปา
pvc พร้อมติดตั้ง
Submersible pump
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

62

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์
อุดหนุนการดาเนินการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

50,000

อบต.พังเทียม

40,000

50,000

อบต.พังเทียม

50,000

เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

70,000

อ.พระทองคา

61,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน

70,000

อ.พระทองคา

43,875

6
7

ก.ย.

โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ
โครงการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ โคราชเกมส์
โครงการแห่เทียนพรรษา

60,000

ส.ค.

64,495

50,000

สนาม ร.ร.พัง
เทียม
อ.พระทองคา

ก.ค.

100,000

มิ.ย.

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าเงินรางวัล
จัดกิจกรรมงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

พ.ค.

15,000

พ.ศ.2557

เม.ย.

ม. 3

พ.ศ.2556

มี.ค.

20,000

5

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

จัดงานประเพณีลอยกระทง

4

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการลอยกระทง
ประจาปี ๒๕๕๗
โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด
พิธีบวงสรวงย่าโม

3

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1
2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1

2
3

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ดาเนินการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี จัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดทาแผนที่ภาษี

100,000

อบต.พังเทียม

108,232

80,000

อบต.พังเทียม

70,000

โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขอรับเงิน
ศูนย์รวมข่าวสารการ
อุดหนุน
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับ
อาเภอ

20,000

อบต.ทัพรั้ง

20,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

1

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบตั ิภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3แรงม้า

50,000

อบต.พังเทียม

11,795

24,560

อบต.พังเทียม

28,250

3

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
วัสดุป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

60,000

อบต.พังเทียม

50,000

4

กล้องวงจรปิด CCTV

จัดซื้อกล้องวงจรปิด

749,000

อบต.พังเทียม

749,000

2

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ ด้านพัฒนาการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหน้าเสาธง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.

50,000

อบต.พังเทียม

30,000

จัดกิจรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.

10,000

อบต.พังเทียม

3,500

ก.ย.

2

ส.ค.

10,000

ก.ค.

อบต.พังเทียม

มิ.ย.

50,000

พ.ค.

จัดกิจรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.

พ.ศ.2557

เม.ย.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

3

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม .
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หรื อไม่

มี
การดาเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่ มี
การดาเนินงาน
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แบบ3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คาชี้ แจง:แบบ3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามยุท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ และมี ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ ง
หลังจากสิ้ นสุ ดงบประมาณ
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ

ไม่ พอใจ

5.ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
.............................................................................................................................................................
1)ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
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(เต็ม10 คะแนน)
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
แบบ3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม

คาชี้แจง:แบบ3/2 เป็ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลพังเทียมในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย ธุ รกิจ
ส่ วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรี ยนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด
ประเด็น
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

แบบ3/3 ประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่
............................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า

ไม่ พอใจ

159

4. อาชีพหลัก

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี

 อื่น ๆ

 รับราชการ

 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

 ค้าขายธุ รกิจ

 รับจ้าง

 นักเรี ยนนักศึกษา

 เกษตรกร

ส่ วนตัว
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม
ในการพัฒนา........................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลพังเทียมของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
( 10 คะแนน )

1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน / กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการที่ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาบางโครงการไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็น
โครงการเดียวกัน ทาให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. การตั้งงบประมาณบางครั้งกาหนดไว้ในภาพรวมและกว้างเกินไป ทาให้การวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งแยกโครงการเพื่อจัดทาเข้าในแต่ละยุทธศาสตร์ไม่ชัดเจน
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๓. เพื่อให้ประสิทธิภาพของภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น ขอให้ใส่โครงการในปีปัจจุบัน
ที่จะปฏิบัติจริง ๆ เพราะโครงการในแผนสามปีเยอะมาก แต่ปฏิบัติจริงทาได้น้อย เพราะ
งบประมาณที่จากัดทาให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน

ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
๑. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อเดียวกันกับโครงการที่ระบุในแผนสามปี
๒. การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
๓. อบต.ไม่ควรเน้นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป ควรให้ความสาคัญกับ
โครงการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพต่างๆ
๔. อบต. ควรเน้นการพัฒนาการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ พัฒนาขุดลอก คูคลอง จัดสร้างแหล่งน้า
กักเก็บน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๑๙
๑๔
๑๒
๔๕
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๙
๑๔
๑๒
๔๕
๔๒.๒๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
๘
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๘
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
๘
0
๘

0
0
0
0
๔๒.๑๑
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๗,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๓๙๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๗,๕๕๐,๐๐๐ ๓,๓๙๐,๐๐๐ ๓,๗๕๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๑,๐๑๔,๕๐๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑,๐๑๔,๕๐๐
-

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๑๔,๖๙๐,๐๐๐
๑๔,๖๙๐,๐๐๐

๕.๑๔

รวม

ร้อยละ

๑,๐๑๔,๕๐๐
๑,๐๑๔,๕๐๐

๑๓.๔๔

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้ ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และมีการกักเก็บน้าเพื่อทาการเกษตร
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา เตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๒๑
๑๗
๑๖
๕๔
0
รวม
๒๑
๑๗
๑๖
๕๔
๓๘.๘๙
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0

๒๕๖๐
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
0

0
0
0

164
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๑๒
๑๒

0
0

0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ ๒,๑๔๕,๐๐๐ ๑,๘๙๐,๐๐๐ ๑,๘๙๐,๐๐๐
รวม
๒,๑๔๕,๐๐๐ ๑,๘๙๐,๐๐๐ ๑,๘๙๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๔๒๔,๐๑๘
รวม
๔๒๔,๐๑๘
-

๒๕๖๐
-

๑๒
๑๒

0
๕๗.๑๕

รวม

ร้อยละ

๕,๙๒๕,๐๐๐
๕,๙๒๕,๐๐๐

๓๖.๒๑

รวม

ร้อยละ

๔๒๔,๐๑๘
๔๒๔,๐๑๘

๑๙.๗๗
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๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- บุคลากร นักเรียน เป็นผู้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น
- มีการเพิ่มทักษะให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับ

๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกร
พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒๐
๑๘
๑๑
๔๙
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
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รวม

๒๐

๑๘

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑
0

๑๑

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๙๔๓,๓๐๐
๖๔๒,๐๓๐
๓๔๘,๒๓๓
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๙๔๓,๓๐๐
๖๔๒,๐๓๐
๓๔๘,๒๓๓

๔๙

๔๐.๘๒

รวม

ร้อยละ

๑
0
0
0
๑

0
0
0
0
๕.๐๐

รวม

ร้อยละ

๑,๙๓๓,๕๖๓
๑,๙๓๓,๕๖๓

๔๘.๗๙
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๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑๔,๔๓๒
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๔,๔๓๒
-

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๑๔,๔๓๒
๑๔,๔๓๒

๑.๕๓

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรไปปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในเขตตาบลเชื่อมั่นในการ
ทาการเกษตรและสามารถเพิ่มรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ

๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขเป็นการมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การป้องกันปัญหายาเสพติด การปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๑๙
๑๓
๘
๔๐
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๙
๑๓
๘
๔๐
๔๗.๕๐
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๔
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๔
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๔
0
0
0
๔

0
0
0
0
๒๑.๐๖
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๑,๑๒๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑,๑๒๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑๐๒,๑๔๗
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๐๒,๑๔๗
-

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๒,๒๐๐,๐๐๐
-

-

๒,๒๐๐,๐๐๐

๕๐.๙๑

รวม

ร้อยละ

๑๐๒,๑๔๗
๑๐๒,๑๔๗

๙.๑๒

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไปปฏิบัติ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นการมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพอาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตตาบล การป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การรับ
บริการด้านการสาธารณสุข
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๑๔
๑๓
๕
๓๒
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๔
๑๓
๕
๓๒
๔๓.๗๕
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๑
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๑
0
0
0
๑

0
0
0
0
๗.๑๕
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๕๔๕,๒๐๐
๒,๕๔๐,๔๐๐ ๓๕๙,๘๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๕๔๕,๒๐๐
๒,๕๔๐,๔๐๐ ๓๕๙,๘๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๙๕,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๙๕,๐๐๐
-

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๓,๔๔๕,๔๐๐
๓,๔๔๕,๔๐๐

๑๕.๘๓

รวม

ร้อยละ

๙๕,๐๐๐
๙๕,๐๐๐

๑๗.๔๓
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การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เรียนรู้การดูแลสุขภาพและการรับบริการด้าน
การสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังปัญหาและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ไฟฟ้า
ประปา ทางระบายน้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๙๒
๗๔
๓๓
๑๙๙
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๙๒
๗๔
๓๓
๑๙๙
๔๖.๒๔
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
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ส่วนราชการ
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๘
0
0
๕๘
0
๕๘

จานวนโครงการ
๒๕๕๙
0
0
0
0
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0

0
0
0
0
๖๓.๐๕

0
๕๘

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๑๐๔,๖๒๗,๐๔๐ ๖๔,๐๘๑,๕๘๐ ๓๒,๐๖๘,๐๐๐ ๒๐๐,๗๗๖,๖๒๐
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๐๔,๖๒๗,๐๔๐ ๖๔,๐๘๑,๕๘๐ ๓๒,๐๖๘,๐๐๐ ๒๐๐,๗๗๖,๖๒๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ

รวม

ร้อยละ
๕๒.๑๒

ร้อยละ
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๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๘
๑๒,๔๐๘,๘๐๐
๑๒,๔๐๘,๘๐๐

๒๕๕๙
-

๒๕๖๐
-

๑๒,๔๐๘,๘๐๐
๑๒,๔๐๘,๘๐๐

๑๑.๘๖

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- มีการก่อสร้างถนนและการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้
ประชาชนได้มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
- มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๗. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเป็น
การมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชน
ในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๑๓
๑๒
๑๔
๓๙
0
รวม
๑๓
๑๒
๑๔
๓๙
๓๓.๓๔
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๙
0
รวม
๙
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
0
๙
๙

0
0
0
0
๖๙.๒๓
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๗๐๕,๐๐๐
๕๙๐,๐๐๐
๕๙๐,๐๐๐
รวม
๗๐๕,๐๐๐
๕๙๐,๐๐๐
๕๙๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
๔๑๖,๖๖๐
รวม
๔๑๖,๖๖๐
-

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๑,๘๘๕,๐๐๐
๑,๘๘๕,๐๐๐

๓๗.๔๐

รวม

ร้อยละ

๔๑๖,๖๖๐
๔๑๖,๖๖๐

๕๙.๑๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬาไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
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๘. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เป็นการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒๐
๒๐
๓
๔๓
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๒๐
๒๐
๓
๔๓
๔๖.๕๒
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๒
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๒
0
0
0
๒

0
0
0
0
๑๐.๐๐
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒,๐๙๑,๕๐๐ ๒,๐๑๙,๕๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๒,๐๙๑,๕๐๐ ๒,๐๑๙,๕๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๑๒๘,๒๓๒
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๒๘,๒๓๒
-

๒๕๖๐
๙๔,๐๐๐
๙๔,๐๐๐

๒๕๖๐
-

รวม

ร้อยละ

๔,๒๐๕,๐๐๐
๔,๒๐๕,๐๐๐

๔๙.๗๔

รวม

ร้อยละ

๑๒๘,๒๓๒
๑๒๘,๒๓๒

๖.๑๔

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย
- การบริหารจัดการของ อบต.สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆได้เป็นอย่างดีในระ
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ดับหนึ่ง
- ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน คน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๙. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการมุ่งเน้น การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดอุบัติเหตุการรักษาพยาบาล การป้องกันภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๕
๑๓
๑๑
๒๙
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๕
๑๓
๑๑
๒๙
๑๗.๒๕
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ

รวม

ร้อยละ
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๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๘
๓
0
0
0
๓

๒๕๕๙
0
0
0
0
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๑๕๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๕๓,๒๗๘
-

๒๕๖๐
-

๓
0
0
0
๓

0
0
0
0
๖๐.๐๐

รวม

ร้อยละ

๓๕๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๔๒.๘๖

รวม

ร้อยละ

๕๓,๒๗๘

-
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๕๓,๒๗๘

-

-

๕๓,๒๗๘

๓๕.๕๒

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปปฏิบัติ ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในชุมชน มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

๑๐. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน มุ่งแก้ไขและป้องกันสภาวะแวดล้อม และบาบัดพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ

รวม

ร้อยละ
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๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๘
๓
0
0
0
๓

๒๕๕๙
๓
0
0
0
๓

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๒
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ ส่วนการศึกษาฯ
0
0
รวม
๒
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๖๐,๐๐๐
๓๕๐,๐๐๐

๒๕๖๐
๑
0
0
0
๑

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

๒๕๖๐
๒๐,๐๐๐

๗
0
0
0
๗

0
0
0
0
๔๒..๘๖

รวม

ร้อยละ

๒
0
0
0
๒

0
0
0
0
๖๖.๖๗

รวม

ร้อยละ

๔๒๐,๐๐๐

-
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม

๖๐,๐๐๐

๓๕๐,๐๐๐

๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๕๔,๕๘๒
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ ส่วนการศึกษาฯ
รวม
๕๔,๕๘๒
-

๒๐,๐๐๐

๒๕๖๐
-

๔๒๐,๐๐๐

๑๑.๙๑

รวม

ร้อยละ

๕๔,๕๘๒
๕๔,๕๘๒

๙๐.๙๗

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้น

184
โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ

1

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล. จานวน 3 จุด

บ้านหนองโพธิ์

103,000

2

โครงการขุดลอกสระน้า

ขุดลอกสระน้า

บ้านยางสามต้น

155,000

3

โครงการขุดลอกคลอง

ขุดลอกคลอง

บ้านหัวถนน

285,000

4

โครงการขุดลอกสระน้า

ขุดลอกสระน้า

บ้านหนองกก

99,000

5

โครงการวางท่อ คสล.

วางท่อ คสล.

บ้านหนองแห้ว

51,000

6

โครงการขุดลอกเหมือง
ส่งน้า
โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ
โครงการขุดลอกคลอง

ขุดลอกเหมืองส่งน้า

บ้านโพนไพล

17,000

ขุดลอกคลองสาธารณะ

บ้านยางสามต้น

105,000

ขุดลอกคลอง

บ้านหัวถนน

199,500

7
8

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

185

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านพัฒนาการศึกษา

35,947

อบต.พังเทียม

80,300

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

80,300

ก.ย.

ส่วนการศึกษา

ส.ค.

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

ก.ค.

97,803

มิ.ย.

ศพด.

พ.ค.

49,968

พ.ศ.2558

เม.ย.

อบต.พังเทียม

พ.ศ.2557

มี.ค.

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์,จัดซื้อของรางวัล,
จัดซื้อน้าดื่ม
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

4

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียนสาหรับ
ศพด.
จัดซื้อวัสดุสานักงาน,วัสดุ
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน

3

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1
2

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

186

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

30,000

อบต.พังเทียม

14,432

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการส่งเสริมเกษคร
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

187

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านพัฒนาสังคม

ดาเนินการอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจใน
เขต อบต.

30,000

อบต.พังเทียม

25,875

จัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
ดาเนินการประชุมประชาคมของ อบต. เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
จัดซื้อวัสดุและน้าดื่มตามโครงการ อบต.
เคลื่อนที่

50,000

อบต.พังเทียม

45,000

30,000

ในเขต อบต.

14,380

30,000

บ้านป่าเพกา,
บ้านโนนทอง,

16,892

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

4

2

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

3

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
(ไม้กวาด,พับดอกกุหลาบ
,ถักเปล)
โครงการตรวจหาสารเสพ
ติด
โครงการประชุมประชาคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

188

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านพัฒนาการสาธารณสุ ข

1

จัดซื้อทรายอะเบทและ
น้ายาพ่นหมอกควัน

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

120,000

อบต.พังเทียม

95,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

189

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

150,000

บ้านชายพะเนา

119,000
1,299,000

5

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal

ก่อสร้างถนนลาดยาง

6

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย
บ้านนางสุทิน)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

341,000

บ้านหนองปลา
ไหล-บ้านยาง
สามต้น
บ้านยางสามต้นบ้านหนองปลา
ไหล
บ้านพังเทียม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

163,000

บ้านโพนไพล

156,000

7

1,063,000

324,000

ก.ย.

393,000

ส.ค.

บ้านโนนไทรโยง

ก.ค.

400,000

มิ.ย.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ค.

179,600

พ.ศ.2558

เม.ย.

บ้านบึงน้อย

พ.ศ.2557

มี.ค.

300,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

ติดตั้งระบบประปา พร้อมท่อ pvc และปั้ม
ซัมเมอร์ส

4

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการติดตั้งวางท่อ
ระบบประปา pvc พร้อม
supmersble pump
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

3

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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บ้านนายชั้น)

12
13
14
15
16
17

บ้านบึงน้อย

510,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

401,000

บ้านทองหลาง
พัฒนา

395,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น

500,000

บ้านสระตาล

302,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

บ้านตลุกผักไร

436,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

บ้านทองหลาง

17,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

บ้านทองหลาง

81,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

บ้านหนองแห้วบ้านชายพะเนา
บ้านหนองปลา

96,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง

98,000

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ก.ย.

519,000

ส.ค.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก.ค.

315,000

มิ.ย.

บ้านหนองโพธิ์

พ.ค.

319,000

เม.ย.

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายเสาร์)
โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บา้ น
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มี.ค.

11

242,000

ก.พ.

โครงการ/กิจกรรม

บ้านโพนไพล

ม.ค.

ลาดับ

254,000

ธ.ค.

10

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ย.

9

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
หลังโรงเรียน)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายชานาญ ใจซื่อ)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

ต.ค.

8

ปัญหาและ
อุปสรรค
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23
24

25

26

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

บ้านชายพะเนา

95,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

บ้านโนนทอง

93,000

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
(สายไปโกรกช้างน้อย)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้น
ลาเชียงไกร
โครงการปรับปรุงถนนลง
หินคลุก(วัดกระโบนแยก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
98,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

บ้านทองหลาง
พัฒนา
บ้านหัวทานบ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

บ้านทองหลาง

99,900

ปรับปรุงถนนลงหินคลุก

บ้านสระตาล

95,800

94,000

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ก.ย.

95,000

ส.ค.

บ้านโพนไพล

ก.ค.

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

มิ.ย.

41,000

พ.ค.

บ้านป่าเพกา

เม.ย.

ลาดับ

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

มี.ค.

22

94,000

ก.พ.

21

บ้านตลุกผักไร

ม.ค.

20

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ธ.ค.

19

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
(สายไปหนองตะค่า)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
(จากโรงปุ๋ย)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
(สายไปบ้านหนองไทร)
โครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

18

ไหล

ต.ค.

ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง

ปัญหาและ
อุปสรรค
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บ้านโคกเพ็ชร)

บ้านโพนไพล

94,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง

บ้านพังเทียม

96,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

บ้านยางสามต้น

21,000

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบคลอง

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านทองหลาง
พัฒนา

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ
93,000

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

ก.ย.

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

ส.ค.

99,000

ก.ค.

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
(คลองจันราช)

บ้านทองหลาง

มิ.ย.

33

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

พ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

89,000

เม.ย.

ลาดับ

บ้านโกรกช้าง
น้อย

มี.ค.

32

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง

ก.พ.

31

97,000

ม.ค.

30

บ้านโพนไพล

ธ.ค.

29

ปรับปรุงถนนลงลูกรัง

พ.ย.

28

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรังสาย
ไปบ้านเมืองเก่า
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
ลาเชียงไกร
โครงการปรับปรุงวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้า
โรงเรียน)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนเลียบคลอง
(คลองท่าวังวน)
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงลูกรัง
(รอบสระน้า)

ต.ค.

27

ปัญหาและ
อุปสรรค
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ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

บ้านทองหลาง

83,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองกก

39,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองกก

97,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านบึงน้อย

198,000

บ้านโนนทอง

194,000

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

สถานที่
ดาเนินการ

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

ก.ย.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

390,000

ส.ค.

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก.ค.

ลาดับ

95,000

มิ.ย.

42

บ้านทองหลาง

พ.ค.

41

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

86,900

เม.ย.

40

96,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน

บ้านโกรกช้าง
น้อย
บ้านบึงน้อย

มี.ค.

39

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ก.พ.

38

61,000

ม.ค.

37

บ้านชายพะเนา

ธ.ค.

36

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

พ.ย.

35

โครงการก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้น
ลาเชียงไกร
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยางเส้น
ลาเชียงไกร
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายทุย)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนางเสน่ห์)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนางแอ๊ด)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
ศาลตาปู่)
โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

34

ปัญหาและ
อุปสรรค
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43

44

45
46
47

48
49

50
51

52
53

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายตู่)
โครงการวางท่อประปา
pvc พร้อมติดตั้ง
submersible pump
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองกก

85,000

บ้านบึงน้อย

179,600

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านชายพะเนา

73,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านโนนไทรโยง

233,000

ก่อลสร้างถนนลาดยาง

บ้านหนองปลา
ไหล-บ้านยาง
สามต้น
บ้านทองหลาง

730,000

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal(
สายที่ 1)
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง cape seal
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายสงัด)
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Sel
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Sel

ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง

429,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

288,000

บ้านห้วยยาง
โนนมะค่า

198,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

451,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

147,000

บ้านป่าเพกาโนน 330,000
พุดซา
บ้านหัวถนน
100,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

490,000

บ้านหัวทานบ

360,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

440,000

บ้านโนนไทรโยง

330,000

วางท่อประปา pvc พร้อมติดตั้ง ระบบ
ซัมเมอร์ส

300,000

290,000

195

55
56

57

58

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Sel
โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Sel

ก่อสร้างถนนลาดยาง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายชั้น)
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอย
หลังโรงเรียน)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

423,000

336,000

163,000

บ้านโกรกช้าง
น้อย
บ้านหนองปลา
ไหล-บ้านยาง
สามต้น
บ้านโพนไพล

254,000

บ้านโพนไพล

156,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

344,500

103,000

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ศ.2557

พ.ค.

พ.ศ.2556

เม.ย.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

มี.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

190,000

ก.พ.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

บ้านชายพะเนา

ม.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

241,000

ธ.ค.

โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้างถนนลาดยาง

พ.ย.

ลาดับ

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง Cape Sel

ต.ค.

54

ปัญหาและ
อุปสรรค
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จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์
เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

50,000

อบต.พังเทียม

37,535

70,000

อ.พระทองคา

60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงาน
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

80,000

อ.พระทองคา

44,950

100,000

อบต.พังเทียม

100,000

โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั้งที่ 33
โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี

อุดหนุนในการดาเนินการแข่งขันกีฬาคน
พิการแห่งชาติ

50,000

จ.นครราชสีมา

50,000

จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี

30,000

อบต.พังเทียม

30,000

6
7
8

9

ก.ย.

โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ
โครงการแห่เทียนพรรษา

14,930

ส.ค.

64,495

60,000

สนาม ร.ร.พัง
เทียม
อ.พระทองคา

ก.ค.

120,000

มิ.ย.

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าเงินรางวัล
จัดกิจกรรมงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

พ.ค.

14,750

พ.ศ.2558

เม.ย.

บ้านชายพะเนา

พ.ศ.2557

มี.ค.

20,000

5

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

จัดงานประเพณีลอยกระทง

4

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการลอยกระทง
ประจาปี ๒๕๕๘
โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด
พิธีบวงสรวงย่าโม

3

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1
2

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1

3

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ดาเนินการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
โครงการขอรับเงินอุดหนุน เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขอรับเงิน
ศูนย์รวมข่าวสารการ
อุดหนุน
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับ
อาเภอ

100,000

อบต.พังเทียม

108,232

20,000

เทศบาลต.พระ
ทองคา

20,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2557

เม.ย.

พ.ศ.2556

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

2
3

50,000

อบต.พังเทียม

8028

24,560

อบต.พังเทียม

28,250

35,000

อบต.พังเทียม

17,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบตั ิภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝึกอบรมทบทวน อปพร.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล
วัสดุป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โครงการฝึกอบรม อปพร.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ ด้านพัฒนาการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

1

โครงการคลองสวยน้าใส

ดาเนินการขุดลอกคลอง

20,500

บ้านชายพะเนา

20,352

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

จัดกิจรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.

50,000

อบต.พังเทียม

34,230

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2558

เม.ย.

พ.ศ.2557

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ชื่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม .
ประเด็นการประเมิน
ส่ วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดตั้งประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคระกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่ วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปั ญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของจังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
13. มีการกาหนดเป้ าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของจังหวัด
16. มีการอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรู ปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ หรื อไม่

มี
การดาเนินงาน
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ไม่ มี
การดาเนินงาน
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แบบ3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คาชี้ แจง:แบบ3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นตามยุท ธศาสตร์ ที่ ก าหนดไว้ และมี ก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ ง
หลังจากสิ้ นสุ ดงบประมาณ
ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ /
กิจกรรม
ภาพรวม

พอใจ

ไม่ พอใจ

5.ผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่
.............................................................................................................................................................
1)ความพึงพอใจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเด็น

คะแนนความพึงพอใจ
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(เต็ม10 คะแนน)
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน

ท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ภาพรวม
แบบ3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม

คาชี้แจง:แบบ3/2 เป็ นการสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลพังเทียมในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
 อื่น ๆ
4. อาชีพหลัก  รับราชการ
 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ
 ค้าขาย ธุ รกิจ
ส่ วนตัว
 รับจ้าง
 นักเรี ยนนักศึกษา
 เกษตรกร
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวมมาก
น้อยเพียงใด
ประเด็น
1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ /
กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน/กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8. การแก้ไขปั ญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

พอใจมาก

พอใจ

แบบ3/3 ประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานของ
องค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียมในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ที่
............................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 20 – 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 – 60 ปี
 มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า  อนุปริ ญญาหรื อ
เทียบเท่า

ไม่ พอใจ
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4. อาชีพหลัก

 ปริ ญญาตรี

 สู งกว่าปริ ญญาตรี

 อื่น ๆ

 รับราชการ

 เอกชน / รัฐวิสาหกิจ

 ค้าขายธุ รกิจ

 รับจ้าง

 นักเรี ยนนักศึกษา

 เกษตรกร

ส่ วนตัว
 อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................................................................

ส่ วนที่ 2 ความพึงพอใจต่ อผลการดาเนินงานขององค์ การบริหารส่ วนตาบลพังเทียม
5. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลพังเทียม
ในการพัฒนา........................................... โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลพังเทียมของท่านเท่าใด
ความพึงพอใจ

คะแนน
( 10 คะแนน )

1.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในโครงการ/กิจกรรม
2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของโครงการ / กิจกรรม
3.มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดาเนิ นงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินตามโครงการ / กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินงาน / กิจกรรมนาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๑. ชื่อโครงการที่ตั้งงบประมาณกับโครงการตามแผนพัฒนาบางโครงการไม่ตรงกัน ทั้งที่เป็น
โครงการเดียวกัน ทาให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. งบประมาณในแผนพัฒนาสามปี มีจานวนมากแต่ปฏิบัติจริงมีจานวนน้อย เปอร์เซ็นต์ใน
การติดตามจึงได้น้อยไม่ถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์
๓. โครงการที่ได้งบประมาณมาจากหน่วยงานอื่น เช่น อบจ. จะดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลได้ยาก
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ข้อเสนอแนะในการปฏิบตั ิงาน
๔. การตั้งงบประมาณ ชื่อโครงการควรเป็นชื่อเดียวกันกับโครงการที่ระบุในแผนสามปี
๕. การตัง้ งบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจง มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น
๖. อบต.ไม่ควรเน้นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป ควรให้ความสาคัญกับ
โครงการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มอาชีพต่างๆ
๗. เพื่อให้ประสิทธิภาพของภาพรวมแต่ละยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น ขอให้ใส่โครงการในปีปัจจุบัน
ที่จะปฏิบัติจริง ๆ เพราะโครงการในแผนสามปีเยอะมาก แต่ปฏิบัติจริงทาได้น้อย เพราะ
งบประมาณที่จากัดทาให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผน
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๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ พัฒนาขุดลอก คูคลอง จัดสร้างแหล่งน้า
กักเก็บน้าเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาน้าท่วมน้าแล้ง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๗๑
๗๑
๗๑
๒๑๓
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๗๑
๗๑
๗๑
๒๑๓
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
๒
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๒
0

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
๒
0
๒

0
0
0
0
๒.๘๑
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๑๑๑,๐๓๐,๐๐๐
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๓๗,๐๑๐,๐๐๐ ๑๑๑,๐๓๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔๗๙,๐๐๐
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๔๗๙,๐๐๐
-

๒๕๖๑
-

ร้อยละ
๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๔๗๙,๐๐๐
๔๗๙,๐๐๐

๑.๒๙

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้ ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และมีการกักเก็บน้าเพื่อทาการเกษตร
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๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการศึกษา เตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
๒๑
๒๑
๒๑
๖๓
0
รวม
๒๑
๒๑
๒๑
๖๓
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
๘
0
รวม
๘
0

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

0
0
0
๘
๘

0
0
0
0
๓๘.๐๙
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ ๕,๐๑๕,๐๐๐ ๕,๐๑๕,๐๐๐ ๕,๐๑๕,๐๐๐
รวม
๕,๐๑๕,๐๐๐ ๕,๐๑๕,๐๐๐ ๕,๐๑๕,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
๒,๒๐๒,๑๘๔
รวม
๒,๒๐๒,๑๘๔
๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

๑๕,๐๔๕,๐๐๐
๑๕,๐๔๕,๐๐๐

๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๒,๒๐๒,๑๘๔
๒,๒๐๒,๑๘๔

๔๓.๙๑
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การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- บุคลากร นักเรียน เป็นผู้มีศักยภาพ ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
- มีการเพิ่มทักษะให้ความรู้กับประชาชนทุกระดับ

๓. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกร
พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืช เมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิต
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๔๖
๔๖
๔๖
๑๓๘
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๔๖
๔๖
๔๖
๑๓๘
๓๓.๓๓
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๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๖๐
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

0
0
0
0
๖.๕๒

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๕๘,๒๐๐,๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๑,๙๔๐,๐๐๐ ๕๘,๒๐๐,๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง

ร้อยละ
๓๓.๓๓
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ส่วนราชการ
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม

จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๖๙,๐๓๒
๖๙,๐๓๒
-

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

๖๙,๐๓๒
๖๙,๐๓๒

๓.๕๕

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรไปปฏิบัติ ส่งผลให้ประชาชนในเขตตาบลเชื่อมั่นในการ
ทาการเกษตรและสามารถเพิ่มรายได้เพื่อเลี้ยงชีพ

๔. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขเป็นการมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การป้องกันปัญหายาเสพติด การปลูกจิตสานึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชนในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๓๕
๓๕
๓๕
๑๐๕
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๓๕
๓๕
๓๕
๑๐๕
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๕
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๕
0

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๕
0
0
0
๕

0
0
0
0
๑๔.๒๘
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐ ๑,๖๔๐,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒๕๒,๔๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๒๕๒,๔๐๐
-

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

๔,๙๒๐,๐๐๐
๔,๙๒๐,๐๐๐

๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๒๕๒,๔๐๐
๒๕๒,๔๐๐

๑๕.๓๙

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขไปปฏิบัติ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
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๕. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขเป็นการมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพอาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในเขตตาบล การป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ การรับ
บริการด้านการสาธารณสุข
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๔๒
๔๒
๔๒
๑๒๖
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๔๒
๔๒
๔๒
๑๒๖
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๓
0

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓
0
0
0
๓

0
0
0
0
๗.๑๔
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๕,๓๘๗,๖๐๐ ๕,๓๘๗,๖๐๐ ๕,๓๘๗,๖๐๐ ๑๖,๑๖๒,๘๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๕,๓๘๗,๖๐๐ ๕,๓๘๗,๖๐๐ ๕,๓๘๗,๖๐๐ ๑๖,๑๖๒,๘๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒๔๖,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๒๔๖,๐๐๐
-

๒๕๖๑
-

ร้อยละ
๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๒๔๖,๐๐๐
๒๔๖,๐๐๐

๔.๕๖

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุขไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน เรียนรู้การดูแลสุขภาพและการรับบริการด้าน
การสาธารณสุข มีการเฝ้าระวังปัญหาและการควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ

217

๖. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับถนน สะพาน ไฟฟ้า
ประปา ทางระบายน้า ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
0
0
0
0
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
๒๒๓
๒๒๓
๒๒๓
๖๖๙
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๒๒๓
๒๒๓
๒๒๓
๖๖๙
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0

๒๕๖๑
0

รวม

ร้อยละ

0

0
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม

0
๒๓
0
๒๓

0
0
0
0

0
0
0
0

0
๒๓
0
๒๓

0
0
0
๑๐.๓๑

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๖๗๘,๗๗๒,๗๒๕
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๒๒๖,๒๕๗,๕๗๕ ๖๗๘,๗๗๒,๗๒๕ ๓๓.๓๓
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
-

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

-

-
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม

๖,๐๗๒,๒๐๐
๖,๐๗๒,๒๐๐

-

-

๖,๐๗๒,๒๐๐
๖,๐๗๒,๒๐๐

๒.๖๘

๒ การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานไปปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- มีการก่อสร้างถนนและการปรับปรุงถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้
ประชาชนได้มีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร
- มีการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าเพื่อป้องกันปัญหาน้าท่วม
- มีการปรับปรุงระบบประปาทาให้ประชาชนมีน้าสะอาดใช้
- มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๗. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬาเป็น
การมุ่งเน้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทานุบารุงศาสนา การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในตาบล การสนับสนุนด้านกีฬา การปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้ประชาชน
ในท้องถิ่น
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
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ส่วนราชการ
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม

๒๕๕๙
0
0
0
๓๑
๓๑

จานวนโครงการ
๒๕๖๐
0
0
0
๓๑
๓๑

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
0
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
๖
0
รวม
๖
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
-

๒๕๖๑
0
0
0
๓๑
๓๑

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

0
0
0
๙๓
๙๓

0
0
0
0
๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

0
0
0
๖
๖

0
0
0
0
๑๙.๓๕

รวม

ร้อยละ

-

-
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๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม

๑,๖๓๕,๐๐๐
๑,๖๓๕,๐๐๐

๑,๖๓๕,๐๐๐
๑,๖๓๕,๐๐๐

๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
๓๙๙,๐๐๒
รวม
๓๙๙,๐๐๒
-

๑,๖๓๕,๐๐๐
๑,๖๓๕,๐๐๐

๒๕๖๑
-

๔,๙๐๕,๐๐๐
๔,๙๐๕,๐๐๐

๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๓๙๙,๐๐๒
๓๙๙,๐๐๒

๒๔.๔๐

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬาไปปฏิบัติ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
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๘. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
เป็นการ
พัฒนาที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสามารถให้บริการ
ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมภายใต้การกากับดูแลและตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑๘
๑๘
๑๘
๕๔
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๑๘
๑๘
๑๘
๕๔
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๔
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๔
0

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๔
0
0
0
๔

0
0
0
0
๒๒.๒๒
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๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ ๕,๒๐๘,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ ๑,๗๓๖,๐๐๐ ๕,๒๐๘,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒๑๐,๘๕๒
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๒๑๐,๘๕๒
-

๒๕๖๑
-

ร้อยละ
๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๒๑๐,๘๕๒
๒๑๐,๘๕๒

๑๒.๑๔

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีไป
ปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ดังนี้
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามหลักประชาธิปไตย
- การบริหารจัดการของ อบต.สามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆได้เป็นอย่างดีในระ
ดับหนึ่ง
- ปรับปรุง พัฒนาระบบงาน คน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
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๙. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นการมุ่งเน้น การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดอุบัติเหตุการรักษาพยาบาล การป้องกันภัย
ธรรมชาติและภัยพิบัติต่าง ๆ
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
รวม
ร้อยละ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๒๖
๒๖
๒๖
๗๘
0
๒ กองคลัง
0
0
0
0
0
๓ กองช่าง
0
0
0
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
0
0
0
รวม
๒๖
๒๖
๒๖
๗๘
๓๓.๓๓
๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๓
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0

๒๕๖๑
0
0
0

รวม

ร้อยละ

๓
0
0

0
0
0
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๔ กองการศึกษาฯ
รวม

0
๓

0
0

0
0

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑,๓๑๕,๐๐๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๑,๓๑๕,๐๐๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐ ๑,๓๑๕,๐๐๐
๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๗๗,๓๕๖
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๗๗,๓๕๖
-

๒๕๖๑
-

0
๓

0
๑๑.๕๓

รวม

ร้อยละ

๓,๙๔๕,๐๐๐
๓,๙๔๕,๐๐๐

๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๗๗,๓๕๖
๗๗,๓๕๖

๕.๘๘
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๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไปปฏิบัติ ส่งผล
ให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ด้วยการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดในชุมชน มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการฝึกอบรมของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

๑๐. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน มุ่งแก้ไขและป้องกันสภาวะแวดล้อม และบาบัดพื้นฟูสิ่งแวดล้อม
๑ การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
๑.๑ จานวนโครงการตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๑๗
๑๗
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0

๒๕๖๑
๑๗
0
0

รวม

ร้อยละ

๕๑
0
0

0
0
0
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๔ กองการศึกษาฯ
รวม

0
๑๗

0
๑๗

๑.๒ จานวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
ส่วนราชการ
จานวนโครงการ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๒
0
๒ กองคลัง
0
0
๓ กองช่าง
0
0
๔ กองการศึกษาฯ
0
0
รวม
๒
0

0
๑๗

๒๕๖๑
0
0
0
0
0

0
๕๑

0
๓๓.๓๓

รวม

ร้อยละ

๒
0
0
0
๒

0
0
0
0
๑๑.๗๖

๑.๓ จานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
รวม
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๑ สานักปลัด
๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๑,๐๒๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐

ร้อยละ
๓๓.๓๓
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๑.๔ จานวนงบประมาณที่ใช้จริง
ส่วนราชการ
จานวนงบประมาณ
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๑ สานักปลัด
๗๐,๐๐๐
๒ กองคลัง
๓ กองช่าง
๔ กองการศึกษาฯ
รวม
๗๐,๐๐๐
-

๒๕๖๑
-

รวม

ร้อยละ

๗๐,๐๐๐
๗๐,๐๐๐

๖.๘๖

๒. การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
การนายุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลอย่างยั่งยืนไปปฏิบัติ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลดีขึ้น
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ

1

โครงการขุดลอกสระน้า

ขุดลอกสระน้าสาธารณะ

130,000

บ้านโนนทอง

130,000

2

โครงการขุดลอกสระน้า

ขุดลอกสระน้า

349,000

บ้านโพนไพล

155,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านพัฒนาการศึกษา

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์สาหรับที่
อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน

80,300

อบต.พังเทียม

80,300

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

116,300

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน
ทองหลาง

154,300

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

232,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านพังเทียม

232,000

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

180,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโพนไพล

180,000

5

6

ก.ย.

1,333,500

ส.ค.

ศพด.

ก.ค.

1,333,500

มิ.ย.

49,884

พ.ค.

อบต.พังเทียม

พ.ศ.2559

เม.ย.

50,000

พ.ศ.2558

มี.ค.

จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์,จัดซื้อของรางวัล,
จัดซื้อน้าดื่ม
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)

4

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ
โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)โรงเรียนสาหรับ
ศพด.
โครงการจัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ประจา
หมู่บ้าน
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทองหลาง
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านพังเทียม
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโพนไพล

3

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1
2

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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31,000

ศูนย์พัฒนา
อนุบาลสามขวบ
ชายพะเนา

41,000

ก.ย.

ส.ค.

พ.ศ.2559

ก.ค.

พ.ศ.2558

มิ.ย.

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

พ.ค.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา อนุบาลสาม
ขวบบ้านชายพะเนา

สถานที่
ดาเนินการ

เม.ย.

8

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

มี.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

131,200

ก.พ.

โครงการ/กิจกรรม

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนอง
กก

ม.ค.

ลาดับ

131,200

ธ.ค.

เพื่อสนับสนุนการดาเนินการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

พ.ย.

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองกก

ต.ค.

7

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร

2
3

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร

30,000

อบต.พังเทียม

30,000

ฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ประจาหมูบ่ า้ น

20,000

อบต.พังเทียม

19,032

ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจา
ตาบลและอาสาสมัครเกษตรประจาหมูบ่ ้าน

20,000

อบต.พังเทียม

20,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

โครงการส่งเสริมเกษคร
อินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการอบรมอาสาสมัคร
ปศุสัตว์ประจาหมูบ่ ้าน
โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบล

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านพัฒนาสังคม

ดาเนินการอบรมให้แก่ประชาชนผู้สนใจใน
เขต อบต.

30,000

อบต.พังเทียม

25,875

50,000

อบต.พังเทียม

44,000

30,000

ในเขต อบต.

30,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่

จัดกิจกรรมตามโครงการแก้ไขและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
ดาเนินการประชุมประชาคมของ อบต. เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาสามปี
จัดซื้อวัสดุตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่

30,000

อบต.พังเทียม

20,000

โครงการเงินกองทุน
เศรษฐกิจชุมชน

เพื่อเป็นเงินชดใช้เงินกู้กองทุนเศรษฐกิจ
ชุมชน

137,400

อบต.พังเทียม

128,400

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

5

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

4

2

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

3

โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
(ไม้กวาด,พับดอกกุหลาบ
,ถักเปล)
โครงการตรวจหาสารเสพ
ติด
โครงการประชุมประชาคม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

1

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านพัฒนาการสาธารณสุ ข

1

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

เป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000

อบต.พังเทียม

66,000

2

โครงการอบรมเพื่อป้องกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
โรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันโรค
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
ไข้เลือดออก

10,000

อบต.พังเทียม

10,000

170,000

อบต.พังเทียม

170,000

3

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1
2
3
4
5
6
7

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3 สายบ้านนางกล่า
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 สายบ้านนายยงยุทธ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 สายบ้านนายสนั่น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 สายบ้านนายประเสริฐ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.16

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนลาดยาง

235,000

บ้านชายพะเนา

226,000

63,000

บ้านบึงน้อย

61,000

42,000

บ้านพังเทียม

40,000

108,000

บ้านโพนไพล

103,000

215,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ม.16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.10 ซอยบ้านนายแจ่ม

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

487,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

320,000

บ้านห้วยยางโนน 202,000
มะค่า
บ้านห้วยยางโนน 465,000
มะค่า
บ้านบึงน้อย
308,000

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 ซอยบ้านนายพรชัย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 ซอยบ้านนางทองเมี้ยน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.2 ซอยบ้านนายศุภกร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.7 ซอยบ้านนายณรงค์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.1 ซอยบ้านนางละมัย ค้าของ
โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ม.18

ลาดับ

โครงการ/กิจกรรม

14

โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง ม.16
สายเลียบคลอง
โครงการถนนดินลงลูกรัง ม.9

ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง

351,000

ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง

393,000

โครงการถนนลาดยาง ม.3 เส้นไปหลัง
อาเภอ
โครงการถนนลาดยาง ม.8

ก่อสร้างถนนลาดยาง

346,000

บ้านห้วยยางโนน 351,000
มะค่า
บ้านโกรกช้าง
392,000
น้อย
บ้านชายพะเนา 293,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง

346,000

บ้านหนองกก

300,000

โครงการถนนลาดยาง ม.4
ทางไปบ้านสระตาล
โครงการซ่อมถนนสายลาเชียงไกร

ก่อสร้างถนนลาดยาง

366,000

บ้านหนองโพธิ์

325,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

449,000

บ้านทองหลาง

449,000

15
16
17
18
19

บ้านโพนไพล

62,000

379,000

บ้านโพนไพล

379,000

316,000

316,000

195,000

บ้านหนองปลา
ไหล
บ้านพังเทียม

355,000

บ้านยางสามต้น

354,000

ก.ย.

ส.ค.

พ.ศ.2559

ก.ค.

พ.ศ.2558

มิ.ย.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

พ.ค.

สถานที่
ดาเนินการ

เม.ย.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

190,000

มี.ค.

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม

63,000

ก.พ.

12

197,000

ม.ค.

11

บ้านพังเทียม

ธ.ค.

10

201,000

พ.ย.

9

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง

ต.ค.

8

ปัญหาและ
อุปสรรค
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20
21
22
23

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ม.9-บ้านปะคาใต้ ม.10 ต.สระพระ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ม.8 – ม.11
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ม.14
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
ม.12

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

122,000

122,000

30,200

บ้านโกรกช้าง
น้อย
บ้านหนองกก

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

72,000

บ้านหัวทานบ

72,000

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
ตามแบบ

955,000

บ้านหนองแห้ว

850,000

30,200

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

50,000

อบต.พังเทียม

40,535

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

จัดกิจกรรมรดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์

60,000

พ.ค.

โครงการรดน้าดาหัว
ผู้สูงอายุ

3

119,680

60,000

สนาม ร.ร.พัง
เทียม
อ.พระทองคา

พ.ศ.2559

เม.ย.

120,000

พ.ศ.2558

มี.ค.

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าเงินรางวัล
จัดกิจกรรมงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

โครงการกีฬาต้านยาเสพ
ติด
พิธีบวงสรวงย่าโม

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

1
2

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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4

โครงการแห่เทียนพรรษา

5

โครงการแข่งขันกีฬา
เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
ท้องถิ่นสัมพันธ์
หน่วยงาน
โครงการจัดงานเนื่องในวัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

6

เข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

70,000

อ.พระทองคา

69,925

80,000

อ.พระทองคา

79,465

30,000

อบต.พังเทียม

29,397

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๘ ด้านการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1

โครงการอบรมศึกษาดูงาน ดาเนินการอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง

120,000

อบต.พังเทียมศึกษาดูงาน จ.
ระยอง

119,452

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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3

4
5

โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับ
อาเภอ
โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดเทอม
โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการขอรับเงิน
อุดหนุน

20,000

เทศบาลต.พระ
ทองคา

20,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างนักเรียนนักศึกษา
ช่วงปิดเทอม
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาโครงการแผนที่
ภาษี

30,000

อบต.พังเทียม

21,400

100,000

อบต.พังเทียม

50,000

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

1

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบตั ิภัย
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

50,000

อบต.พังเทียม

17,424

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค
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2

โครงการฝึกอบรม อปพร.

ฝึกอบรมทบทวน อปพร.

50,000

อบต.พังเทียม

50,000

3

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติภยั ทางถนน

ดาเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันอุบตั ิภัย
ทางถนน

10,000

อบต.พังเทียม

9,932

โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑๐ ด้านพัฒนาการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

พ.ศ.2559

เม.ย.

พ.ศ.2558

มี.ค.

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ก.พ.

สถานที่
ดาเนินการ

ม.ค.

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

ธ.ค.

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

พ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.

ลาดับ

ปัญหาและ
อุปสรรค

241
1

โครงการคลองสวยน้าใส

ดาเนินการขุดลอกคลอง

30,000

บ้านชายพะเนา

30,000

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

จัดกิจรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอบต.

40,000

อบต.พังเทียม

40,000

70

สรุปการติดตามและประเมินผลแยกตามยุทธศาสตร์

ส่วนที่ ๓
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
การจั ดท าแผนพั ฒ นาขององค์ การบริห ารส่ ว นต าบลจะต้ องมีค วามสั ม พั น ธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกาลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อ ยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)
สรุปย่อได้ ดังนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวัน ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็ นชอบให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ช าติ มีอานาจหน้ าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)
และกรอบการปฏิ รู ป ในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็ น ต้น ไป) คณะกรรมการจัดท ายุท ธศาสตร์ช าติ ได้ แต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดาเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยได้มีการนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ
รวมถึงได้พิจารณานาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อ มูลใน
การยกร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ ว ย และได้ น าเสนอร่ า งกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ ๒๐ ปี ต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติจะนาเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนาเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้ห น่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ซึ่งเป็ น แผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่ แผนปฏิ บัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทาให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ ง ตนเอง” ต้ อ งปรั บ ตั ว และเปลี่ ย นไปเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ “พึ่ ง พา

อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามลาดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้ านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งทาให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จ ในภู มิภ าคน าไปสู่ ความเชื่ อมโยงทุ กระบบในขณะที่ ศู นย์ รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑
– ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้ สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดาเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒ นาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มี แนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒ นาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒ นา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว

ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่ าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สาคัญจากการปรับดุลอานาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อ คานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทาให้ บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิ
ภาคีและพหุภาคีเป็น องค์ประกอบสาคัญในการกาหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญสาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้ งเกิด การเชื่อมต่อและการบรรจบกัน ของเทคโนโลยีก้าวหน้ าอุตสาหกรรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
การผลิ ต และการบริ โภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล้ อ มก็ จ ะเป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานที่ ก ดดั น ให้ ป ระเทศไทยต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลั งงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
สาคัญ สาหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามมาด้วยการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สาหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันทาให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี

๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิ กส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี
๒๕๕๐ เป็ น ร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณ ภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลาดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไก
และช่องทางในการสนับสนุนการพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก
รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทาให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กาหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็ นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น
แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้า งประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสาคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่ มมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒ นานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการดาเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่

สมบู รณ์ และล่ าช้า การบั งคั บ ใช้กฎหมายยังขาดประสิ ท ธิผ ล และกฎระเบี ยบต่างๆ ล้ าสมั ยไม่ ทัน กับ การ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญขณะที่ความเหลื่อมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สาคัญ
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กาลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดี ยวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจาเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทาให้จาเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดี
โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิ
วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพั ฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น
กฎเกณฑ์ แ ละกฎระเบี ย บของสั งคมโลกจึ งมี ค วามเข้ ม งวดมากขึ้ น ทั้ งในเรื่ อ งการปลดปล่ อ ยมลพิ ษ สิ ท ธิ
มนุษยชน และกฎระเบี ยบทางการเงิน เป็ นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่ าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเท ศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่
สามารถยกระดับ ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่า และปัญหาความเหลื่อมล้าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพั ฒ นาประเทศไทยอย่ างมากโดยเฉพาะอย่ างยิ่ งลั ก ษณะในเชิ งโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด

ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จาเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้ านขณะเดีย วกัน ต้องวิเคราะห์ ศักยภาพภายในประเทศ เพื่ อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ ย งและภั ย คุก คามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์ สุขให้ กับ คนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็ นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสั งคม การลงทุนเพื่อพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน
และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่าง
เป็นเอกภาพมีการจัดลาดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้ นๆ ซึ่งการดาเนิ นการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศในระยะยาว เพื่อ
กาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การกาหนดตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับ การ
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมอง
ภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่ อเนื่อง
ถือเป็ นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว
และเพื่อเป็น การกาหนดให้ ฝ่ายบริห ารมีความรับผิ ดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศเหมาะสมกับ ภูมิทัศน์ ใหม่ของโลกยืดหยุ่น ปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือ กับความเสี่ ยงและภั ย
คุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน

ชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่ การปฏิบั ติอย่ างจริ งจั งจะช่ว ยยกระดับคุณ ภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ
ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและบริห ารจัดการกับ ความเสี่ยงที่จะเกิ ดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ ยนผ่านประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทาให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวที
โลก สามารถดารงรักษาความเป็ น ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สั งคม และวัฒ นธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติกาลังดาเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดาเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกาลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมื อ งต่ างประเทศเศรษฐกิ จ สั งคมจิ ต วิท ยา การทหาร วิท ยาศาสต ร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน์
วิสั ย ทั ศน์ “ประเทศไทยมีค วามมั่ น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรั กษาผลประโยชน์ ของชาติภ ายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อ ม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่ างมีเกีย รติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จาเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิ ดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดย
มีสาระสาคัญ
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่ ว ยลดและป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามจากภายนอก รวมทั้ งสร้ างความเชื่ อ มั่ น ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและ
ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรั ก ษาความมั่ น คงภายในและความสงบเรีย บร้อ ยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพั ฒ นาระบบการเตรียมพร้อมแห่ งชาติและระบบบริห ารจัดการภัยพิบั ติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ
รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุก
ด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(๒) การพั ฒ นาภาคการผลิ ตและบริการ บนฐานของการพัฒ นานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ

ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริม สร้างฐานการผลิ ต ให้ เข้ม แข็ งและยั่ งยื น เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมและรวมกลุ่ ม เกษตรกรในการพัฒ นาอาชีพ ที่เข้มแข็ง และการพั ฒ นาสิ นค้ าเกษตรที่ มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้ มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ
เป็นต้น
(๓) การพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการและเศรษฐกิจชุ มชน พั ฒ นาทั กษะผู้ ประกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒ นาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒ นาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(๕) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้า งพื้ น ฐาน ในด้ านการขนส่ ง ด้ านพลั งงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ อ ย่ า งมี เหตุ ผ ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณ ธรรมจริย ธรรม รู้คุ ณ ค่ าความเป็ น ไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั ว ไทยเสริ ม สร้ า งบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้ างความเข้ ม แข็ งของสถาบั น ทางสั งคมทุ น ทางวั ฒ นธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เร่ งอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ละสร้ างความมั่ น คงของฐานทรัพ ยากรธรรมชาติ และมี ค วามมั่ น คงด้ า นน้ า รวมทั้ ง มี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ
(๑) การปรั บ ปรุ งโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ ของหน่ ว ยงานภาครัฐ ให้ มี ขนาดที่
เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล

(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ จ ะเป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ กระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้ มีความสอดคล้องกันตามห้ วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่ นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั ก รไทยจะได้ มี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ บทบาทของยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด
เป้ าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ ชัดเจนและเป็ นที่ เข้าใจ รับ รู้ และยอมรับ เป็ นเจ้าของร่ว มกั น
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มี กฎหมายรองรับ มี ก ลไกเชื่ อ มโยงกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกาหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ลไกที่ ส อดรั บ /สอดคล้ อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ การจั ด ทา
ยุทธศาสตร์ การนาไปสู่การปฏิบัติ และการติ ดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ
สามารถกาหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
เนื่ องด้ ว ยในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น ขององค์ การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น จะต้ อ ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒

อยู่ร ะหว่างการดาเนิ น การและยั งไม่ป ระกาศใช้ แต่ได้กาหนดทิ ศทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลพังเทียม มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนตาบลพังเทียม จึงได้นาทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบใน
การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้ สู ง อายุ การเกิ ด ภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรง ประกอบกั บ สภาวการณ์ ด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณ ภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม เป็นต้น ทาให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ ดังนี้
(๑) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita)
ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่
ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่า
ระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวม
ต่ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อ ยละ ๔๑.๓ ในช่ ว งปี

๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็ นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทีย บกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ ๔.๙ ต่ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภ าคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุน ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้น ฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทาให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของกาลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกาลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับ ต่าทาให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒ นาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิ ตรวม ลดลงจากร้ อยละ ๓.๓๒ ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๙ เป็ น ร้อยละ ๒.๐๕ ในช่ วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปัจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อ
การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึง
สองครั้ งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ ความส าคัญ กับการรักษาวินัยทางการเงิน และการคลั งท้ าให้
เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใน

ระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐
เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการ
คลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็น
ข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒ นาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป
๒.๑.๕ อันดั บความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่ มี ค วามได้เปรี ย บด้ านต้น ทุ น แรงงานและการผลิ ต และประเทศที่ มีค วามก้ าวหน้ าและ
ความสามารถในการแข่งขัน ทางนวัต กรรมและความคิ ด สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดาเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกาลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สู ง โดยในปี ๒๕๕๗ อั น ดับ ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลาดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปี ที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒ นาแล้ว เช่น เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ
๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลาดับ
ขณะเดีย วกันบุ คลากรด้านการวิจัยและพัฒ นาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจั ย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนา
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณ์ ด้านโครงสร้างพื้น ฐานยังคงมีปัญ หาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาด

การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่าและมีข้อจ้ากัด ยัง
ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้
ในการดาเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น
๒.๒ ด้านสังคม
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพั ฒนาการไม่สมวัย
และการตั้ งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น ที่ มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญ พันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓
คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป กาลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑
ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐
ปี ที่ผ่ านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยั งต่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่ าตัว และสิงคโปร์ ๕
เท่าตัว และกาลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ากว่า นอกจากนี้ กาลังแรงงาน
กลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจานวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้
ความสาคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศ
ในอนาคต
(๓) กลุ่ มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมี แ นวโน้มเพิ่ มสู งขึ้น สะท้ อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี
๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกาลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่ สุ ด ในช่ ว งปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่ งผลให้ ค วามสั ม พั น ธ์ท างสั งคมและครอบครั ว เปลี่ ย นแปลงไปท าให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม
คนไทยได้รับ โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสารวจ
ต่างๆ พบว่าปั ญ หาส าคัญ ที่ สุ ด คือ ความซื่อสั ตย์สุ จริต และการทุ จริต คอร์รัป ชัน โดยเห็ น ว่ าต้องส่ งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน
๒.๒.๔ สถานการณ์ ค วามยากจนมีแ นวโน้ม ลดลง แต่ยังคงมีค วามเหลื่ อมล้าของการ
กระจายรายได้ สั ดส่ วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลื อร้อยละ ๑๐.๙ ในปี
๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนื อและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้า
ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก
๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวย
ที่สุดกับ กลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกัน ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครอง
รายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ
๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สาคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่ อ มล้ าระหว่ า งกลุ่ ม คนยั ง คงเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ของสั ง คมไทย อั น
เนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อ มล้า ด้านสิน ทรัพ ย์ทั้ งด้ านการเงิน และการถือครองที่ดิน ยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ
๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ
(๒) เด็ กยากจนยังเข้า ไม่ ถึงการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ขณะที่ โอกาสในการเข้า ถึ ง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร

ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า
(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖
เท่า
(๔) ความเหลื่อมล้าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทาให้แรงงานในระบบมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี
๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่ อ มล้ าด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม เนื่ อ งจากประชาชนไม่ เข้ า ใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทางาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้ อ ยละ ๑๖.๗ และระบบสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ า ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ ร้ อ ยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน
อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่า งๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลาง
ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่
อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒ นธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒ นธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
บู ร ณาการเป็ น แผนต าบลเพื่ อ เชื่ อมโยงกับ แผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แผนพั ฒ นาอ าเภอ และ
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทั้ งในด้ า นองค์ ค วามรู้ และงบประมาณในกิ จ กรรมที่ เกิ น
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗
๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ในช่วงระยะเวลากว่ า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นาไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม
๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพั ฒ นาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย
พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของ
พื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖
(๒) ทรั พ ยากรดิ น เสื่ อมโทรม ท าให้ ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพถู ก คุ กคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สู งชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจากัดในการนาไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน
(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จานวนมาก เช่น การเพาะเลี้ย งชายฝั่ ง โดยเฉพาะการทานากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท้าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุ ญ าตการต่อสั มปทานบั ตรทั้ งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ ามการใช้ป ระโยชน์ อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง
๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้าที่เพิ่มมากขึ้น

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพี ยงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิ ช ย์เพื่ อการบริโภคภายในประเทศไม่เพี ยงพอกับความต้องการ ท้าให้ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน้าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการ
น้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้ นในปี
๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ากว่าอัตราขยายตัวของ
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะทีม่ ีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖
(๕) ทรัพยากรน้ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้าหลัก น้าทาตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การ
พัฒ นาแหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การสูบน้า และการดาเนินการสารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจานวน
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา
การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่กาจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนามูลฝอย
กลั บ ไปใช้ป ระโยชน์ เพี ย งร้อยละ ๑๘ ทาให้ มีปริมาณขยะสะสมตกค้ างเพิ่มสู งขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้ านตัน ในปี
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจ
ต้องประสบปัญหาการกาจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิล
ขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ
๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้ง
กากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกาจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสาคัญได้แก่ฝุ่นละออง
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง

ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดา อย่างไรก็ตาม ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสาหรับมลพิษจากหมอกควัน ใน
พื้นที่ภ าคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทางานระหว่างภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง ๑๐
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสาคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบาบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจานวน
ไม่เพียงพอต่อการบาบัดน้าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณ
น้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อย
ละ ๓๑
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ ว่าประเทศไทยมีการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดาเนินงาน
เพิ่ม มากขึ้น ในประเทศ ประกอบกับ การกักเก็บ ก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน มี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสาคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภั ยพิ บั ติ ท างธรรมชาติโดยเฉพาะอย่า งยิ่ งอุ ทกภั ยเกิด ขึ้ น บ่ อ ยครั้งและมี ค วาม
รุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิ ตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย
และดินถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทยเป็นประจาทุกปีในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะ
พบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจานวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้า
ท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก
๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจาเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสาคัญกับเรื่องธรร
มาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรร
มาภิบาล ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับ ชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง มีการทุจริตเพื่อให้ ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทาการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริห ารจั ดการทรัพ ย์ สิ น ของส่ วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่ อยให้ คนบางกลุ่ ม ใช้ศาสนาเป็ นเครื่องมื อ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสานักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้
(๒) ภาคเอกชนมีการประเมิ น หลักบรรษั ทภิ บาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สารวจการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาล
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒%
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความสาคัญในการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้า งความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล
๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ
บริห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริห ารราชการแผ่ นดิ นแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อานาจที่ส่วนกลางได้มอบอานาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดาเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ใ นการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกาหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป

ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกาหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอานาจเกิดผลสาเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญ หาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอานาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดาเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น
มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดาเนินงานของ อปท.
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สั ดส่ว นของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็ นร้อยละ ๑๓.๓๑
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกาหนดขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จานวน
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒
จานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่ งเป็ น ข้ า ราชการ ๑,๓๗๘ คน บุ ค ลากรทางการศึก ษา ๕,๒๙๕ คน
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจาอยู่ที่สถานีอนามัย จานวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจา ๓,๐๙๘ คน
อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอานาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตาบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด
แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่น จัดเก็บเองในภาพรวมมีสั ดส่วนเพี ยงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้
รัฐบาลในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่น
จาเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลาดับ ส่งผลให้
อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ
การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด
๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง
มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัด
จ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้าน
บาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและ

การตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์ รั ป ชั่ น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์ ก รเพื่ อ ความโปร่งใสนานาชาติ
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใต้ส มมติฐ าน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ ยร้อยละ ๓.๘
ในช่วงแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ และร้ อยละ ๔.๒ ในช่ว งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บที่ ๑๓ (๒) การลงทุน ภาครัฐ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวม
ขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๕ และ (๖) กาลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
และ ๑๓ ตามลาดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทาให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะ
ขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑)
การลดลงของกาลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็น สิ่งจ้าเป็น ในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของ
สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้า
ให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖)
เกณฑ์รายได้ขั้นต่าสาหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์
สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสาคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้า
ให้ป ระเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒ นา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ
๑ คน การขาดแคลนกาลังแรงงานทาให้ต้องนาเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จาเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทาง
สังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคานวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจาลองเสร็จสมบูรณ์
เกณฑ์ขั้นต่าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้า
ความเหลื่อมล้าเป็นปัญหาสาคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒ นาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็ นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทาให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐
ของประชากรกั บ กลุ่ ม คนจนร้ อ ยละ ๑๐ ของประชากร มี ค วามแตกต่ า งกั น ถึ ง ๓๔.๙ เท่ า ในปี ๒๕๕๖
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัด
ของเมื องหลวงและเมือ งหลั ก อัน เป็ น การกระจายความเจริญ สู่ พื้ นที่ นั้ น ๆ จึงจาเป็น ที่ จะต้องมีการลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้ อ งถิ่ น ทั้ งปั จ จั ย การผลิ ต และแรงงานไปสู่ ภ าคการค้ า บริก าร และอุ ต สาหกรรม ตลอดจน การแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จ ะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒ นธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทาให้
จาเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจานวน
มาก

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ร่ า งรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้ านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ มีมาตราสาคัญๆ ที่จะช่วยสนับ สนุ นให้ การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการ
พัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดาเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบ
มาตรา ๘๒ รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่ อมล้าและสร้างความเป็น
ธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอานาจและจัดภารกิจ อานาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดาเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้ม ค่า จั ดให้ มีร ะบบการเงิน การคลั งเพื่อสั งคม มี ระบบภาษีอากรที่ มีความเป็ นธรรม มีป ระสิท ธิภ าพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสาคัญกับการบริห ารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอานาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก
องค์ ก ารสหประชาชาติ ป ระเมิ น สถานการณ์ ว่ า ในช่ ว งปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ.
๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐
ของประชากรรวมทั่ว โลก โดยประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว จะใช้ระยะเวลาที่ ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่ สั งคม
ผู้สู งอายุเช่น ญี่ ปุ่ น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ มประเทศกาลังพัฒ นาจะมีระยะเวลาเปลี่ ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้น
กว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ
และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
มากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสาหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการ
ไปทางานในประเทศที่พัฒนาแล้ว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว

การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในรู ป แบบการผลิ ตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่ว ยในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่ เ รี ย กว่ า Internet of Things (เทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ เ ชื่ อ มอุ ป กรณ์ และ เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน ) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค
รายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโน้ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศเพื่ อ นบ้ า นมี ก ารพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจ พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผ ลต่อทิศทางการวางแผนพัฒ นาด้านโครงสร้าง
พื้ น ฐานของประเทศไทย ตลอดจนการปรั บ เปลี่ ยนกฎ ระเบี ยบ กติ กา ด้านการค้าการลงทุ น ที่มุ่ งเน้ น ให้
ความสาคัญกับเรือ่ งความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนามา
ซึ่งโอกาสที่สาคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อ
จ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสาหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้ านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะ
ต่อไป
(๓) การเปิ ด เสรีท างการค้ ากั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ว จะมี การน าประเด็ นด้ าน
มาตรฐานของการค้าและบริก ารมาเป็ น ข้ อกี ดกั น ทางการค้ าซึ่งผู้ ป ระกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตร
และสิน ค้าขั้น ปฐม แรงกดดัน จากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุ
ภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้
มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth)
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนา
ฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการ
สั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสาคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและ
สร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสาคัญๆ ของ
โลกไม่ประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริ โภคของคนใน
ประเทศ
๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) จะส่ งผลกระทบ
ซ้าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณ หภู มิ ข องโลกเพิ่ ม ขึ้น ท าให้ เกิ ด ความแห้ งแล้ งเป็ น ระยะเวลายาวนาน เกิ ด ฝนขาดช่ ว ง และมี ฤ ดู กาล
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ย งต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็ น ส าคั ญ ของวาระการพั ฒ นาโลกภายหลั ง ค.ศ. ๒๐๑๕ คื อ การจั ด ท า
เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่ว ง
เวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์

(Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มี
ความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้ างพื้นฐานที่รองรับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิต
และการบริโภคแบบยั่งยื น เตรียมความพร้ อมในการรับมือการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรั พยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้
การกาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่ น้ อ มน้ าและประยุก ต์ใช้ ห ลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ยึด คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒ นาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒ นาที่ ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒ นาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
๔.๒ การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทาขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและ โลจิสติกส์ ของภูมิภ าคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation)
เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๓ เป้าหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี)

๔.๓.๒ การพัฒ นาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญ เติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(๓) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
๕ แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้

ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน
การเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ
ดาเนิ นธุรกิจท่ามกลางการดาเนิน นโยบายและมาตรการการกีดกั นทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็น
ของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ
และอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานเร่ งลงทุ น และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจ ในประเทศและต่ างประเทศ ทั้ งการพั ฒ นาและปรับ ปรุงโครงข่ายรถไฟให้ เป็ น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อ มบารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
การเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น
ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับ ที่จาเป็ นสาหรับ การสร้ างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพื้น ที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และ
แหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การท่องเที่ยวของไทยสู่ส ากลและรองรับ การพัฒ นาการท่องเที่ยวให้ส ามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
รวมทั้งส่ งเสริ มการพั ฒ นาเชิงพื้ น ที่ ในลั กษณะกลุ่ มคลั ส เตอร์ท่ องเที่ ยว โดยสนั บ สนุ น การพั ฒ นาด้านการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต /วัฒ นธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒ นาธุ ร กิจ เชิงสร้างสรรค์ การลงทุน ที่ใช้เทคโนโลยีขั้น สูงและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสานักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้ าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒ นายกระดับ สมรรถนะฝี มือแรงงานเพื่อสร้างผลิ ตภาพเพิ่มให้ กับประเทศ วัยผู้ สูงอายุให้ มีการท้างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีร ายได้ในการดารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณ ภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
โดย
(๑) ปฏิ รู ป ระบบบริ ห ารจั ด การทางการศึ ก ษา โดยปรั บ ระบบบริ ห ารจั ด การ
การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ

(๔) ปฏิรูป ระบบการเรียนรู้ โดยมุ่ งจัดการเรียนรู้เพื่ อสร้างสมรรถนะกาลั งคนทั้ ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้
๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒ นาระบบข้อมู ล สารสนเทศเพื่ อการบริห ารทรัพ ยากรด้านสาธารณสุ ข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การ
เป็ น ศู น ย์ กลางสุ ขภาพนานาชาติ ทั้ งในด้านศู น ย์ กลางบริก ารสุ ขภาพ (Medical Service Hub) ศู น ย์ก ลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และ
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณ ภาพบริการ
สาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health
in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่
มีต่อสุขภาพของประชาชน
๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดย
การปรับ ปรุ งสภาพแวดล้ อมและความจาเป็ นทางกายภาพให้ เหมาะกับ วัย และการพัฒ นาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒ นานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับ
ผู้สูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชี พ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลั กดันให้ การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับ พื้ น ที่ สร้ างหลั กประกั น รายได้ แ ทนการอุ ด หนุ น ด้ านราคาสิ น ค้าเกษตร ลดต้ น ทุ น ทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒)

สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กาหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการร่วมกับ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชน และ (๓) การจั ด รู ป แบบสวั ส ดิ ก ารพื้ น ฐานที่ จ าเป็ น และเหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ าหมาย
(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร
สนับสนุนให้ เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดิน ทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน
ปฏิรูป ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน
พรบ.ทรั พ ยากรน้ า พ.ศ. .... และบู ร ณาการแผนงานและงบประมาณร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงาน และสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ ง ระบบบริ ห ารจั ดการสิ่ งแวดล้ อ ม ระบบการศึ กษาและระบบสาธารณสุ ขที่ ได้ม าตรฐาน มี
คุณ ภาพ และเพี ย งพอต่อความต้ องการของคนในเมื อง รวมทั้ งเสริมสร้างความสามารถในการบริห ารจั ด
การเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคานึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Logistics) สนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน และปรั บ ปรุ งกฎหมาย
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุน
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้ าน รวมทั้งส่ งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญ กับ การลงทุน โครงสร้างพื้น ฐาน การส่งเสริมการลงทุ นและสิ ทธิป ระโยชน์ การบริห ารจัดการ

แรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการ
ผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ
โดยคานึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วน
นาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่
ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานข้อมูลที่ดิน
เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กาหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้าในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์ คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีป ระสิ ทธิภ าพ ขับ เคลื่ อนสู่ Zero Waste Society ผ่ านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรู ประบบภาษี และ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น
๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green
Value Chain) ส่งเสริมการทาการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบ
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ
มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน

และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัด การเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒ นาระบบฐานข้อมูล และระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่ งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการ
ป้ อ งกั น น้ าท่ วม วางแผนป้ องกั น เมื องและพื้ น ที่ ช ายฝั่ ง พั ฒ นาเมื องที่ ส ามารถปรับ ตัว และยืด หยุ่น ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับ มือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่อง
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูล โครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุค ลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
(๑) แผนพัฒนาภาค
➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนพัฒ นาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่ วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพี ยง” โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ซึง่ องค์การบริหารส่วน
ตาบลพังเทียมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ตาบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว
การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัว เรื อน มีสั มมาอาชีพ ที่ มั่ น คง สามารถพึ่ งพาตนเองและดู แลครอบครัวได้อ ย่างอบอุ่น ฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ
ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒
บัญ ญั ติให้ จั งหวัด และกลุ่ มจั งหวัด ทาแผนพั ฒ นาจั งหวัด และแผนพั ฒ นากลุ่ มจังหวัดให้ส อดคล้ องกับ แนวทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔
ภู มิภ าคขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น จังหวัด และกลุ่ ม จังหวั ดให้ สามารถใช้ เป็ น กรอบแนวทางในการจัด ท าแผนพั ฒ นาจังหวัด และ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึ ด แนวคิ ด การพั ฒ นาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง” ให้ เกิ ด การพั ฒ นาที่ ส มดุ ล เป็ น ธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ
องค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย
(๑) กาหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(๒) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นผลให้จาเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้

๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
๒.๑.๑ พั ฒ นาพื้ น ที่ เชื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวตะวั น ออก – ตะวั น ตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศสระแก้ ว -ปราจี น บุ รี พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ระนอง-ชุ ม พร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิ จ พั ง งา-กระบี่ -สุ ร าษฎร์ ธ านี นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุ โลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี -ขอนแก่น นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร
๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒ นาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภ าพการขนส่งทางน้า และเพิ่ มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่
พัฒ นาแหล่งน้าให้ เพี ยงพอต่อการเกษตร พั ฒ นาสิ่ งแวดล้ อมเมื องและแหล่งอุ ตสาหกรรม และการจัดให้ มี การจัด การใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและ
เอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น
(๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้า พัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทาเกษตรอินทรีย์
๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู และเลย
เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความสาคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่
ชลประทาน การทาปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ

(๓) กลุ่มภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(๔) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภู มิ บุ รีรัม ย์ สุริน ทร์
มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาระบบชลประทานให้ เต็ ม ศั ก ยภาพ การเตรีย มการรองรับ อุ ต สาหกรรมพลั งงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(๕) กลุ่ ม ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ าง ๒ ประกอบด้ ว ย อุ บ ลราชธานี ศรีส ะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและขาดแคลนน้า การสร้างงาน
และรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
๓.๓ โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้าชีตอนบนและลุ่มน้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม โดยมีรายละเอียดดังนี้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี ัมย์ สุรนิ ทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)
ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน สังคมทั้ง ๔ จังหวัด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน
และโครงการจากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ จึงได้กาหนดตาแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
๑) เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม
๓) เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน
๔) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่อ งเที่ ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่ม
อาเซียน”

เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก
๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน
๓. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมภิ าคและประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสูค่ รัวโลก
เป้าประสงค์
๑. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒. มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูอาหารและพลังงานทดแทน
๓. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสูโ่ รงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
๔. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสตั ว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหมและการค้าชายแดน
เป้าประสงค์
๑. เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมภิ าคและประเทศอาเซียน
เป้าประสงค์
๑. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน

➢ แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า เศรษฐกิจ
อาเซียน การท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ
๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่วตั กรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
เป้าประสงค์รวม
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของ
ชาติ
๕. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์
เป้าประสงค์เชิง
ยุทศาสตร์ที่
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่๑:
๑. เพื่อขยายอัตรา ๑. อัตราการ
๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
การพัฒนาและ
การเจริญเติบโตทาง เปลี่ยนแปลงของรายได้ รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เพิ่มศักยภาพการ เศรษฐกิจ
เฉลี่ยของครัวเรือนใน เศรษฐกิจพอเพียง
แข่งขันเศรษฐกิจ
จังหวัด (%)
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
๒. อัตราการ
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง
เปลี่ยนแปลงของ
กลางทางและปลายทาง
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
จังหวัด (%)
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานนวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด

๕. ส่งเสริมการนาวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและกีฬา
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน

๓. จานวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่(ครัวเรือน)
๔. อัตราการว่างงาน
(%)
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า)

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ
ผู้ว่างงาน
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(%)
๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/
คน)

๑๐.ส่งเสริมการออมของครัวเรือน

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
๘. จานวนผู้ประกอบการด้าน ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovative Entrepreneurship
เพิ่มขึ้น (ราย)
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. เพื่อลดความ
๒ ยกระดับ ยากจนและความ
สังคม ให้เป็น เลื่อมล้า
เมืองหน้าอยู่

๑.ร้อยละของประชากรที่อยู่
ใต้เส้นความยากจน (%)
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient)

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม

๓.ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสานักงาน
แรงงาน(%)
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%)

ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

๓. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม

จังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการ
๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอานวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอื้อต่อการกระจายเศรษฐกิจ
๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม

ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๕. จานวนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย์)
๖. ระดับความสาคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง)

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา
๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม

๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา ๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
บริการทางกฎหมาย (%)
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กาหนด
๔. เพื่อให้ประชาชน ๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์
เข้าถึงโอกาสทาง
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
เศรษฐกิจและสังคม ๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) ๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ทันตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) ผู้สูงอายุของจังหวัด
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
เพิ่มขึ้น
ประชากร (พยาบาล/คน)
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโยลีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ สาขาอาชีพ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
ความรู้และประโยชน์จาก
และนอกระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน)
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
๑๒. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ย เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี พื้นที่ ในทุกด้าน
(ปี)

ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๑๓. อัตราการได้รับงานทา
ของบัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี
(%)

กลยุทธ์
๑๔.ส่งเสริมและแนะนาความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่
จบใหม่
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัด

๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%)
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net
ม. ๓ (คะแนน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
๑. เพื่ออนุรักษ์
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยืน

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด

๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)

๓. การจัดการน้าเสีย (จานวน
ระบบ)
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้า
เพิ่มขึ้น (ไร่)

๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร)
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่
ระบบป้องกันน้าท่วมในพื้นที่
ชุมชน (%)
ยุทศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง

ตัวชี้วัด

พบแรงงาน เพื่อลดอัตราการ
ว่างงานของประชาชน
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการ
สอนของครูเพื่อให้นักเรียน มี
ความรู้ความสามารถ ตาม
หลักสูตรที่กาหนด
๑. ปลูกจิตสานึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรป่าไม้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ป่า
ไม้
๓.การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการสานึก
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การลดปริมาณขยะ
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกาจัด
ขยะ
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้าเสีย
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้าทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขต
ชลประทาน
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้า
ลาคลองสายหลักของจังหวัด
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้า
ท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์
๒.เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุก
มิติเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของ
ชาติ

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร
(ลิตร/คน)
๘.สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกิโลวัตต์/คน/
ปี)
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/
ล้านบาท)
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นา
มันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท)

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยานพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณะแทน
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

๑. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความสาคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ
(ตาบล)

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสาคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดาริ

๒. เป็นศูนย์บริหาร ๒. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
จัดการเครือข่าย
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข การป้องกันและแก้ไขปัญหา

๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า

๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา

๔.การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ

ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

ทุกมิติ (ตาบล)

ตัวชี้วัด

๓. จานวนตาบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตาบล) (ต่อ)

๓. เสริมสร้างความ ๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง
ปองดองและความ (ตาบล)
สมานฉันท์ในชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๑. เพิ่ม
การพัฒนาระบบ ประสิทธิภาพการ
การบริหาร
ปฏิบัติราชการ
จัดการภาครัฐ

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์

กลยุทธ์
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัติ
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย
๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย

ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค
๑.ร้อยละของสถานพยาบาล ๑.เพิ่มขีดความสามารถการ
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ให้บริการภาครัฐ
HA (%)
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้าประปา (%)

๓. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า (%)
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%)

ยุทธศาสตร์ที่

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์

๒. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร

รวม
๕ ยุทธศาสตร์

รวม
๑๕ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
๕. จานวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน เชิงรุก (ครั้ง)
๖. ร้อยละความสาเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%)
๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร (%)

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๓. การพัฒนาบุคลากร
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร
๖. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร
รวม ๖๑ กลยุทธ์

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
การจัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมมีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสาน
ต่อแนวทางพระราชดาริ ด้านการศึกษา การเกษตร พัฒ นาสังคม ด้านการพัฒ นาสาธารณสุข ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑) ประสานและบริหารจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘
เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
๒.๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๒.๓) สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประนะชาคม
อาเซียนในทุกด้าน
๒.๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร
๓.๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ด พันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๒) ลดต้ น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม มู ล ค่ า ผลผลิ ต ทางการเกษตร ปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ผลให้ มี คุ ณ ภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓) ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นาด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร
๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๓.๕) สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๖) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วยและเพื่อการ
อนุรักษ์
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมูบ่ ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง

๔.๒) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๔.๓) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔.๔) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๔.๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่
๔.๗) ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ( อสม.)
๕.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการของประชาชน
๖.๒) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๖.๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๔) ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕) ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗.๑) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒) พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓) สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพื่อ
พัฒ นาคุ ณ ภาพสิ นค้ าและบริก าร โดยการจั บคู่ ธุรกิจ พัฒ นาคุ ณ ภาพสินค้ าและขยายตลาดสิ นค้ าทั้ งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
๗.๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
๘) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๘.๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๘.๒) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
๘.๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
๘.๔) บู รณาการการจัด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ร่วมกัน ระหว่างหน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชนองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๙) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
๙.๒) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
ทุกระดับ
๑๐.๓) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ พังเทียมเยี่ยมการเกษตร เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลไว้ ๑๐ ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) ด้านการบริหารจัดการน้าตามแนวทางพระราชดาริ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้าสงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๒) ด้านการพัฒนาการศึกษา
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แนวทางที่ ๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา(ครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียน) ให้เป็นผู้มีการ
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓) ด้านการพัฒนาการเกษตร
แนวทางที่ ๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต
แนวทางที่ ๒ สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก และสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่ อจาหน่ายและเพื่อ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๔) ด้านการพัฒนาสังคม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้า น ให้พึ่งตนเองได้ตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชี วิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพื่อดาเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุ ณ ภาพชี วิต อย่ างต่ อ เนื่ อ ง รวมตลอดถึ งการพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ค วามช านาญในวิ ช าชีพ ที่ เหมาะสม เพื่ อ
พึ่งตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
๕) ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
แนวทางที่ ๑ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การเฝ้าระวังและการควบคุม
โรคติดต่อ
๖) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางที่ ๑ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
แนวทางที่ ๒ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจ
ในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความ
ต้องการของประชาชน
๗) ด้านการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และกีฬา
แนวทางที่ ๑ พัฒนาพื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราชเพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
๘) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของ อบต. เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๒ การพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานภายในองค์กรและการให้บริการกับ
ประชาชน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสาคัญ
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย
เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
แนวทางที่ ๔ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย และความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
๙) ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ ๑ สนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยและจัดหาอุปกรณ์การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย
อุบัติภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อสร้าง
ความอบอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แนวทางที่ ๓ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุน
เจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
๑๐) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาพื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนในการทาระบบกาจัดขยะรวมเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ
๒.๓ เป้าประสงค์
๑) มีถนนที่ได้มาตรฐาน มีแหล่งกักเก็บน้า ระบบน้าประปาสะอาดมีคุณภาพ

๒) ประชาชนในตาบลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงชีพ และสามารถ
พึ่งตนเองได้
๓) สภาพแวดล้อมในชุมชนน่าอยู่ ไม่มีมลพิษ ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด
๔) พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ รักษาวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
๕) ประชาชนในตาบลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรค และมีสุขภาพจิตดี
๖) การบริการประชาชนมีมาตรฐาน บริการประทับใจ สะดวกรวดเร็วและเสมอภาค
๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมมีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๕
๒) ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ ๖๐
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐ และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) หมู่บ้านในเขต อบต.ร้อยละ ๗๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของ อบต.มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๒.๔ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
- ค่าเป้าหมาย จานวน ๒๐ โครงการ
๒) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ โครงการ
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
- ค่าเป้าหมาย จานวน ๓ โครงการ
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
- ค่าเป้าหมาย จานวน ๒ โครงการ
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
- ค่าเป้าหมาย จานวน ๑ โครงการ
๒.๖ กลยุทธ์
๑) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
๔) พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช และเมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ที่ ดี มี คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด เกษตร
อุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
๕) ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๖) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
๗) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจาหน่วย
และเพื่อการอนุรักษ์
๘) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
๑๐) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๑๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น
๑๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๑๓) ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่
๑๔) พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม)
๑๕) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์
๑๖) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความต้องการของประชาชน
๑๗) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
๑๘) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๑๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๐) นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร

๒๑) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
๒๒) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๒๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๒๔) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๒๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สาคัญ
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒๖) สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
๒๗) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลองและป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์
๒๘) รณรงค์สร้างจิตสานึกเพื่อป้องกันและแก้ไ ขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
๒๙) จัดทาระบบกาจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพั ฒ นาชุมชนให้ น่ าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับ บริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียมได้ใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
➢ ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
➢ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
➢ มีเส้ นทางสัญ จรเป็นไปด้วยความสะดวก เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่ นดิน
หมายเลข ๒๐๕ ถนนลาดยางเชื่อมกับจังหวัดชัยภูมิ
➢ มีรถโดยสารประจาทางสายจังหวัดนครราชสีมา – จังหวัดชัยภูมิ ผ่านเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม

➢ ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
➢ มีแหล่งเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ๒ แห่ง ได้แก่ อ่างกระโบน อ่างเก็บ
น้าหนองกก
➢ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่
ข้าว ข้าวโพด อ้อยและมันสาปะหลัง เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๔ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอนุบาลสามขวบ ๑ แห่ง
➢ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลพังเทียม และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
➢ มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการใน
พื้นที่
➢ มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัย
➢ ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
➢ มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี
➢ องค์การบริห ารส่วนตาบลพังเทียม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
➢ มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ จานวน ๑ แห่ง หอประชุมอเนกประสงค์ ๑ แห่ง
ห้องสมุดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จานวน ๑ แห่ง
➢ มีวัด ๙ แห่ง
➢ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
➢ มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที และมีสัญญาณโทรศัพท์ไร้สาย
ของเอกชน
➢ มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ธนาคารข้าว ฯลฯ
➢ มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
➔ คนในวัยทางาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาในเมืองและต่างประเทศ
➔ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง
เดียวทาให้ขาดรายได้
➔ ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
➔ ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
➔ ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก

ฤดูกาล
➔ ขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
➔ แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ มีน้อยประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อ
๓) โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดนคราชสีมา สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบล
พังเทียม ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง
เศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการทาให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๔) ข้อจากัด (T : Threat)
 ปั จ จุ บั น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลพั ง เที ย ม เป็ น อบต.ขนาดกลาง มี
งบประมาณจากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของ อบต.ตาม
กฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
 การพั ฒ นาบางด้ า นต้ อ งเป็ น ไปตามกฎหมาย จึ ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การ
แก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
๖) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม ได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
เพื่ อ ชี้ ให้ เห็ น ถึ งศั ก ยภาพ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน โดยได้ ด าเนิ น การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
ดังต่อไปนี้
(๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
➢ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สามารถจาแนกได้ดังนี้

๑) มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ อบต.ที่เป็นถนนลาดยาง ร้อยละ
๖๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายหลั ก ทุกสาย ปั ญ หาคือ อบต.ไม่ส ามารถดาเนินการได้เนื่ องจากงบประมาณมีจากัด จะ
ดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น งบจากจังหวัด การแก้ปัญหาคือ ประสาน
ความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้ ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพือ่ ที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมี ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ อบต. จึงไม่สามารถดาเนินการได้ การแก้ปัญหาคือ ประสานความ
ร่วมมือกัน ในหลายๆ ฝ่ าย เพื่อที่จะทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้ อบต. ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไป
๓) การประปา อบต.มี กิ จ การประปาเป็ น ของ อบต. และมี
กิจการประปาของหมู่บ้านซึ่งให้หมู่บ้านบริหารจัดการเอง ยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
คิดเป็ น ๘๐ เปอร์เซ็น ต์ และมี น้ าใช้ ไม่เพี ยงพอตลอดทั้ งปี ปั ญ หาคื อ มี ข้อร้องเรียนเรื่องน้ าประปาขุ่ น
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้า และไม่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปา
ต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาของ อบต. ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน้าประปาสาหรับ
บริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดาเนินการ ปัจจุบัน อบต. ยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้า
สามารถที่จะจัดหาน้าดิบสาหรับผลิตประปาให้ได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิด
ปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้น เช่น โครงการขยายเขตระบบ
ประปา ฯลฯ อบต. ก็ได้น าบรรจุ ในแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ ปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไป เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็ น ก็ส ามารถดาเนิน โครงการได้ ต่อเนื่ อง เพื่ อตอบสนองต่อ ความต้องการของ
ประชาชนต่อไป
➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศัย
ที่มั่นคง ปัญหาคือ มีครัวเรือน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือ อบต.
ได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน แต่งบประมาณมีจากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ อบต.ก็จะดาเนินการให้
ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนมากมีค วามเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในชุมชนมีการเกิดมลพิษ เพราะในเขต อบต.มีโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุในถัง หรือขวด แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้าที่
ได้จากน้าฝน ทาให้เกิดปัญหาน้าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มี
การปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้าฝนหรือการต้มน้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม

(๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ร้อย
ละ ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสาปะหลัง ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร และมี
รายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๙๐
มีอาชีพและมีรายได้ ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗ ถือว่าอัตราการว่างงานของ
ประชากรในเขต อบต. มีอัตราที่ต่ากว่ามาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอก
พื้นที่ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ อบต. ไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
ร้อยละ ๗๕ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่าค่าครองชีพสูง มีเงินแต่ซื้อ
ของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้าท่วมเป็นประจา บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้ง
ช่วง มีพื้นที่ในการทาการเกษตรน้อย การแก้ปัญหาคือ ทาให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยั งขาดความรู้ด้าน
การบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
(๓) การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
➢ ด้านแรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ใน
กาลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงใน
พื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน
ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางาน
นอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มี
การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน
เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้ เลื อ ดออก มื อ -ปาก-เท้ า ในเด็ ก และโรคอื่ น ๆ อี ก มาก มี ส ถิ ติ เข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ
อบต. และหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญใน
เรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกปี สาหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการ
สารวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบาบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม การออกกาลังกายยังไม่สม่าเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้
อบต.พยายามอย่ างยิ่ งที่ จ ะแก้ ไข โดยร่ ว มมื อกั บ โรงพยาบาลส่ งเสริม สุ ขภาพต าบลพั งเที ย ม หน่ ว ยงาน
สาธารณสุขอาเภอพระทองคา กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

➢ ด้านการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ
๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ ด้าน
การศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของ อบต.
ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูน ย์พัฒ นาเด็กเล็ก การสนับสนุ นอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทาง
โรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)
และประชากรบางรายที่ไปร่วมทากิจกรรมของศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลามด้วย ประชากรในเขต อบต.ให้
ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือน
มีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่ น การแก้ปัญหาของ อบต.คือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่ม
สุรา ให้ ชุมชนเห็ นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด แอโรบิคแด๊นส์ งาน
ประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น
➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จากการส ารวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานพบว่ า ส่ ว นมากครั ว เรื อ นมี ก ารป้ อ งกั น
อุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามี บางครัวเรือน
ที่ไม่มีการป้ องกันอุบั ติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญ หาของ อบต. ที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ ทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มี
วันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของ
กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การ
แก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผล
เสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก
ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ท าง อบต.จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนต่อไปตามอานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
➢ ด้านยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ อบต. จากการที่ทางสถานีตารวจภูธรอาเภอ
พระทองคาได้แจ้งให้กับ อบต. ทราบนั้นพบว่าในเขต อบต. มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่า
น้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานของรัฐที่
ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาของสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การ

ณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็น
เรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต. ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ของ อบต. ส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้แก่
ดิน น้า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็
เป็นน้ากร่อย ไม่สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น
และน้าฝน น้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหา
แหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้น ที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อ
ขยะมากขึ้ น ก็ มี ปั ญ หาด้ านการก าจั ด ขยะ การแก้ ไขปั ญ หา อบต.ได้ จั ด ท าโครงการเพื่ อ แก้ ปั ญ หาให้ กั บ
ประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ของ อบต.ให้ร่ม
รื่นสวยงาม น่าอยู่
(๕) ด้านการเมือง – การบริหาร
อบต.มีหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด ๒๐ หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาซึ่ง
เป็นตัวแทนของหมู่บ้านจานวน ๒ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต. ประชาชนให้ความ
ร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น คน
คิดเป็นร้อยละ
จานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คน จากผู้มี
สิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
คน คิดเป็นร้อยละ
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่
น่าสั งเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่ว งที่จ ะมีการเลื อกตั้ง ไม่ว่ าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของ อบต.คือ ขอความร่วมมือ ผู้นา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอาเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทาได้และทาไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อบต.ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต อบต. ใน
การจัดทาแผนพัฒนา อบต. จากผลการประชุมทุกครั้งที่ อบต.จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้ อบต.ดาเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชน
ได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา อบต. นอกจากนี้ อบต.ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงาน ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตาบล โครงการอื่นๆ สาหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนา อบต.ให้เจริญเท่าเทียมกับ อบต.อื่นๆ และ อบต.มีโครงการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจากัดด้านงบประมาณ มีอัตรากาลังพนักงาน อบต.จากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในด้านบริการ

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ดท าแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริห ารส่ว นตาบลนั้น ได้ทาการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟ้า
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด

๓) ระบบระบายน้ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความราคาญ
เกิดปัญหาน้าท่วม

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค

- ราง/ท่อระบายน้า

๔) ประชาชนต้องการ
- เส้นทางคมนาคม
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดาเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขตอบต.

- ประชาชนมีแหล่งน้า
และมีน้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น
- ทางและที่สาธารณะ - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตอบต.
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้
- พื้นที่ในเขต อบต.
- มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ราคาญ
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนมีความ
ประชาชนได้รับความ
ต้องการให้ดาเนินการ สะดวกในการสัญจร
ไปมา

- ในเขต อบต.

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน
ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้ ่วย

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ในเขต อบต.

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
อบต.

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผูส้ ูงอายุบาง
ครอบครัว ผูส้ ูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ประชาชนในเขต
อบต.

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต.

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ประชาชนบริโภคน้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี

ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ผู้พิการในเขต อบต.

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นใน - เยาวชนและวัยรุ่นมี
เขต อบต.
อนาคตที่ดี

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนอายุตั้งแต่ ๓๕
ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี จานวน ๒๙๑ คน
๖) ประชากรทีส่ ูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จานวน ๑๗๑ คน
๓. ด้านการวางแผน ๑) ประชาชนไม่มีการ
การส่งเสริมการลงทุน วางแผนในการดาเนินงาน
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

- ประชาชนในเขต
อบต.ที่อายุ ๓๕ ขึ้น
ไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดืม่ สุรา

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา

- การวางแผน

- ประชาชนในเขต
อบต.

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
อบต.

- การพาณิชยกรรม

- ร้านค้าแผลงลอย

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนใน
การทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า

ดาน

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
ปี ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การท่องเที่ยว

- การจราจร

๒) มีการทาลายและลักขโมย - การรักษาความ
ทรัพย์สินของประชาชนและ ปลอดภัยในชีวิตและ
ราชการ
ทรัพย์สินของประชาชน
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย
- ในเขตอบต.

ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน

- ประชาชนและส่วน
ราชการ

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต.และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด
การให้ผู้นา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ดาน

๖. ด้านศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้าใต้ดินเป็นน้าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภคบริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้า
เสียเพิม่ มากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ราคาญ

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก

- ดินและน้าใต้ดิน

- พื้นที่ในเขต อบต.

- ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้า
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น

- สิ่งแวดล้อม

- ผู้ประกอบการใน
เขตพื้นที่ อบต.

- ปัญหาขยะและน้า
เสียลดลง
ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะ
และน้าเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป

ยธ ๐๒

๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์
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พังเทียมเยีย่ มการเกษตร เศรษฐกิจก้ าวหน้ า การศึกษาก้ าวไกล ใส่ใจรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

วิสยั ทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

สุ

พัฒนาสาธารณูปโภค

พัฒนาด้านความ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สนับสนุนด้านการศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนา

พัฒนาการบริการ

สาธารณูปการและ

เข้มแข็งของสังคมและ

และส่งเสริมคุณภาพ

และส่งเสริมวัฒนธรรม

ด้ านสาธารณสุขใน

ประชาชน และการ

โครงสร้างพื้นฐานอย่าง

เศรษฐกิจชุมชน

ชีวิต

และประเพณีของท้องถิ่น

ชุมชน

บริหารงาน อบต. ตาม

ทั่วถึง

สนับสนุนและพัฒนา
ด้านการเกษตร

1 มีเส้นทางคมนาคมที่ได้
มาตรฐาน

2 ประชาชนในตาบลมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี

3 สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนน่าอยู่ ไม่มีมลพิษ

4 พัฒนาการศึกษา ให้มี
คุณภาพ รักษาวัฒนธรรม

5 ประชาชนในตาบลมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง

6 การบริการประชาชนมี
มาตรฐาน บริการ

รายได้เพียงพอในการ

ปลอดภัย ห่างไกลยา

ประเพณีที่ดีงามของ

ห่างไกลโรคและมี

ประทับใจ สะดวกรวดเร็ว

เลี้ยงชีพ

เสพติด

ท้องถิ่น

สุขภาพจิตดี

และเสมอภาค

หลักธรรมาภิบาล

1

ยุทธศาสตร์

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อ

2 ยุทธศาสตร์การ

3 ยุทธศาสตร์การ

4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

5 ยุทธศาสตร์การ

6 ยุทธศาสตร์การ

ด้านแนวทางตาม

พัฒนาการศึกษา

พัฒนาเกษตร

สังคม

พัฒนาด้าน

พัฒนาด้านโครงสร้าง

สาธารณสุข

พื้นฐาน

พระราชดาริ

แนวทางการพัฒนา

1 ก่อสร้างแหล่งน้าตาบล
ดูแลรักษาแหล่งน้าเดิม
ก่อสร้างฝาย ขยายแก้มลิงให้
สามารถเก็บกักน้าได้

3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในตาบลเพิ่มเติม

1ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาในตาบล

3 สนับสนุนโครงการ

1ส่งเสริมอาชีพให้กับ

ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประชาชน สนับสนุน
อาชีพเดิม เพิ่มคุณภาพ

1ป้องกันและรณรงค์
เกี่ยวกับโรคติดต่อ/โรค
ระบาด

1 ก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน

ผลผลิต
2 สนับสนุน
2 ส่งเสริมอาชีพเสริมให้
ประชาชน เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับครอบครัว
1ส่งเสริมการ
สงเคราะห์ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
สนับสนุนงบประมาณ
เงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้

งบประมาณเพื่อ
ป้องกันโรคระบาด

2 ก่อสร้าง ปรับปรุง

3 สนับสนุนและ
ส่งเสริมประสานการ
ดาเนินการจัดตั้ง รพ.
สต.แห่งที่ 2

สะอาด

ระบบประปา ดูแลเรื่อง
คุณภาพน้าให้มีความ

3 ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

2

ยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

8 ยุทธศาสตร์การ

9 ยุทธศาสตร์การ

10ยุทธศาสตร์การ

การศึกษา ศาสนา

พัฒนาด้านการ

รักษาความปลอดภัย

พัฒนาด้านการรักษา

วัฒนธรรมประเพณี

บริหารจัดการ

4 สนับสนุนและส่งเสริม
การกีฬาต้านยาเสพติด

2 จัดกิจกรรมเพื่อลด
ช่องว่างระหว่าง
ข้าราชการและ ปชช.

2 สนับสนุนส่งเสริมให้
มีสถานที่และอุปกรณ์
ออกกาลังกายของ
ชุมชนเพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

สิ่งแวดล้อม

3 จัดให้มีศูนย์ อปพร.

4 ส่งเสริมการ

บริการฉุกเฉิน กู้ชีพ
กู้ภัยเพือ่ ช่วยเหลือ

บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประชาชนและบริการ
3 สนับสนุนการ
ฝึกอบรมการศึกษาต่อ
ของข้าราชการเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้

สาธารณะ

2 ส่งเสริมสนับสนุนด้าน
ศาสนกิจ จัดกิจกรรม
เผยแพร่พระพุทธศาสนา
4 สนับสนุนการจัดงานสืบ
สานศิลปวัฒธรรม

3

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์

ยท ๐๒
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วิสยั ทัศน์

ตาบลพังเทียมมีสภาพแวดล้ อมน่าอยู่ สังคมดีมคี วามสุข เศรษฐกิจเข้ มแข็ง การเกษตรมีประสิทธิภาพ
1 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

2 ยุทธศาสตร์

3 ยุทธศาสตร์

4 ยุทธศาสตร์

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

6
ยุทธศาสตร์

7
ยุทธศาสตร์

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน

9
ยุทธศาสตร์

10ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

สาธารณสุข

การพัฒนา

ด้านการ

การบริหาร

การรักษา

รักษาสิ่งแวดล้อม

ด้าน
โครงสร้าง

ศาสนา
วัฒนธรรม

จัดการ

ความ
ปลอดภัย

สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ห่างไกลโรคและมี

พื้นฐาน

ประเพณี

สุขภาพจิตดี

มีเส้นทาง

การสานต่อด้าน

การพัฒนา

การพัฒนา

การพัฒนา

แนวทางตาม

การศึกษา

เกษตร

สังคม

พระราชดาริ
เป้าประสงค์

มีแหล่งกัก
เก็บน ้า

พัฒนา

ประชาชนใน

การศึกษา
ให้มีคุณภาพ

ตาบลมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี

ระบบน ้า

รายได้เพียงพอใน

สะอาดมี

การเลี้ยงชีพ

ประชาชนในตาบลมี

คมนาคมที่

คุณภาพ

ค่าเป้าหมาย

และกีฬา

ได้มาตรฐาน

รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
งามของ

สภาพแวดล้อม
การบริการ

ในชุมชนน่าอยู่ ไม่

ประชาชนมี

มีมลพิษ ปลอดภัย

มาตรฐาน

ห่างไกลยาเสพติด

บริการ
ประทับใจ
สะดวกรวดเร็ว

มลภาวะ

สภาพแวดล้ อม

และ

ในชุมชนน่าอยู่

สิ่งแวดล้ อม

ไม่มีมลพิษ ค่า

การบริการ

ไม่เป็ นพิษ

เป้าหมาย ๑๗

ของท้ องถิ่น ค่า

ประชาชนมี

ทาให้ ชมุ ชน

โครงการ

และมี

เป้าหมาย ๑๗

มาตรฐานบริการ

น่าอยูอ่ ย่าง

ป้องกันแก้ ไข

สุขภาพจิตดี

โครงการ

ประทับใจสะดวก

สงบสุข ค่า

ปั ญหายาเสพ

ค่าเป้าหมาย

รวดเร็วและเสมอ

เป้าหมาย

ติด ค่า

๑๗

ภาคค่าเป้าหมาย

๑๔

เป้าหมาย ๑๔

โครงการ

๑๔ โครงการ

โครงการ

มีแหล่งกักเก็บ

พัฒนา

ประชาชนมี

สร้ างความ

ประชาชนมี

มีถนนที่ได้

น ้า น ้าสะอาดมี

การศึกษา

ความรู้ ความ

เข้ มแข็งของ

สุขภาพ

มาตรฐาน

คุณภาพ ค่า

ให้ มี

เป็ นอยูท่ ี่ดีขึ ้น

ชุมชนพัฒนา

ร่างกาย

เพิ่มขึ ้น ค่า

รักษาวัฒนธรรม

เป้าหมาย ๑๔

คุณภาพ

มีรายได้

คุณภาพชีวิต

แข็งแรง

เป้าหมาย

ประเพณีที่ดีงาม

โครงการ

ค่า

เพียงพอใน

ของเด็ก สตรี

ห่างไกลโรค

๒๐ โครงการ

เป้าหมาย

การเลี ้ยงชีพ

เยาวชน

๒๖

ค่าเป้าหมาย

โครงการ

๑๗ โครงการ

โครงการ

ท้องถิ่น

และเสมอภาค

4

กลยุทธ์

พัฒนาขุด

ส่งเสริมและ

สนับสนุน

ส่งเสริม

มีการณรงค์

ก่อสร้ าง

ส่งเสริม

มีการจัด

ส่งเสริม

อนุรักษ์

ลอกคลอง

พัฒนาระบบ

อาชีพเดิมคือ

โครงการ

การป้องกัน

ถนนใน

สนับสนุน

กิจกรรมเพื่อ

สนับสนุนและ

ทรัพยากรธรรม

และกัก

การศึกษาให้

การเกษตร

พัฒนาระดับ

โรคติดต่อ โรค

หมูบ่ ้ าน

การจัดงาน

ลดช่องว่าง

เตรียมความ

ชาติในชุมชน

เก็บน ้า

เป็ นไปตาม

สนับสนุนการ

หมูบ่ ้ าน จัด

ระบาด

ปรับปรุง

อนุรักษ์

ระหว่าง

พร้ อมในการ

สนับสนุนการ

เพื่อ

มาตรฐาน

ใช้ เทคโนโลยี

กิจกรรมที่

สนับสนุนการ

ซ่อมแซม

วัฒนธรรม

ข้ าราชการ

ป้องกันภัย

ปลูกป่ า ต้ นไม้

การเกษตร

การศึกษา

ในการทา

เหมาะสมกับ

ให้ ความรู้

ถนนให้ ใช้

ท้ องถิ่น

และประชาชน

สนับสนุนการ

ถาวร

พัฒนาและ

เกษตรและ

เด็ก สตรี

อบรมให้ กบั

งานได้ ดี

สนับสนุนให้

ติดตังกล้
้ อง

เตรียมบุคลากร

สนับสนุน

ผู้ด้อยโอกาส ผู้

อสม.

ข้ าราชการ

วงจรปิ ดในเขต

ด้ านการศึกษา

อาชีพเสริม

พิการ

ศึกษาต่อเพื่อ

ชุมชน สนับสนุน

ให้ เป็ นผู้มี

เพิ่มพูน

การฝึ กอบรม

ทักษะและ

ความรู้

อปพร.

ศักยภาพตาม
มาตรฐาน

แผนงาน

การเกษตร

การศึกษา

การเกษตร

สังคม

สังคม

งานอนุรักษ์

สงเคราะห์

สาธารณสุข

เคหะและ

การศาสนา

บริหารงาน

การรักษา

การเกษตร

สงเคราะห์

ชุมชน

วัฒนธรรมและ

ทัว่ ไป

ความสงบ

งานอนุรักษ์ แหล่ง

แหล่งน ้าและ

สร้ างความ

อุตสาหกรรม

นันทนาการ

ภายใน

น ้าและป่ าไม้

ป่ าไม้

เข้ มแข็งของ

และการโยธา

ชุมชน

5

1

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. ๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางตามพระราชดาริ
๑.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

๑

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการขุดลอกบ่อ เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการขุดลอก
สระทาน บ้าน
น้าเพื่อการอุปโภค บ่อบริเวณสระทาน
หนองแห้ว
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
โครงการขุดลอก
เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการขุดลอก
คลองยาง
น้าเพื่อการอุปโภค คลองบริเวณคลอง
บ้านหนองแห้ว
บริโภค และแก้ไข ยาง
ปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
โครงการขุดลอก
เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการขุดลอก
คลองระกา
น้าเพื่อการอุปโภค คลองระกา
บ้านหนองแห้ว
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้าเพื่อการ
มีความพึงพอใจร้อย อุปโภคบริโภคและไม่
ละ ๖๐
ประสบปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้าเพื่อการ
มีความพึงพอใจร้อย อุปโภคบริโภคและไม่
ละ ๖๐
ประสบปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

ประชาชนในหมู่บ้าน ประชาชนมีน้าเพื่อการ
มีความพึงพอใจร้อย อุปโภคบริโภคและไม่
ละ ๖๐
ประสบปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง

2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้น
บ้านหนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

๕

โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้น
บ้านหนองแห้ว

๖

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองแห้ว

๗

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันคู บ้านชาย
พะเนา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๘

โครงการซ่อมแซมเหมือง
คอนกรีต(คลองอีสานเขียว
ฝั่งตะวันออก) บ้านชาย
พะเนา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการก่อสร้างฝายน้า
ล้นบริเวณบ่อสระทาน

ดาเนินการก่อสร้างฝายน้า
ล้นบริเวณคลองยาง

ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า ภายในหมูบ่ ้าน
ขนาดกว้าง
๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร
ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมคันคูจากบุ
กรวดถึงอาเภอ ขนาด
กว้าง ๓ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร
ดาเนินการซ่อมแซม
เหมืองคอนกรีตเดิม คลอง
อีสานเขียวฝั่งตะวันออก
กว้าง ๓เมตรลึก ๒ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
470,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

470,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐
300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

400,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

3

ที่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

โครงการ

โครงการขุดลอกลา
ห้วย บ้านชายพะเนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการก่อสร้างราง เพื่อให้การระบายน้า
ระบายน้าภายใน
เสียของหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านชายพะเนา
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ซ่อมแซมเหมืองส่งน้า เพื่อการอุปโภค
บ้านชายพะเนา
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการขุดลอกริม เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ฝั่งอ่างเก็บน้า บ้าน
เพื่อการอุปโภค
ชายพะเนา
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการวางท่อข้าม เพื่อให้ประชาชนมีน้า
คลองอีสานเขียว(ตรง เพื่อการอุปโภค
ข้ามอ่างเก็บน้าบ้าน บริโภค และแก้ไข
บุกรวด) บ้านชายพะ ปัญหาภัยแล้งให้แก่
เนา
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ดาเนินการขุดลอกลาห้วย ขนาด
กว้าง ๓๐ เมตร ลึก ๓ เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้า
บริเวณหน้าบ้านนายกุศล เจียม
สันเทียะ-หน้าวัดชายพะเนา

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

มีการระบายน้าที่ถกู
สุขลักษณะและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เหมืองส่งน้า ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว ๒ กิโลเมตร

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

มีการระบายน้าที่ถกู
สุขลักษณะและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้า

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบปัญหา
ภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการวางท่อข้ามคลอง
อีสานเขียว

80,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

4

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะ
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

๑๔

โครงการขุดลอกคลอง
(บ้านตลุกผักไร-ยอดน้า
โตน)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกคลอง
จากบ้านตลุกผักไร-ยอด
น้าโตน ระยะทาง ๒,๐๐๐
เมตร

200,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

๑๕

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะหมู่บา้ น
ตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณะหมู่บา้ น ๓ ลูก

200,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

๑๖

โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้า บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้า บ้านตลุกผักไร

500,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

๑๗

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านตลุกผักไร

ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า ภายในหมูบ่ ้าน

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

๑๘

โครงการขุดลอกสระน้า
ประจาหมู่บา้ นโนนทอง

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
ขนาดกว้าง ๕๐เมตรยาว
๑๐๐ เมตร

200,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

5

ที่

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการขุดคลองส่งน้า เพื่อให้ประชาชนมีน้า
(เข้าสระวัดโนนทอง)
เพือ่ การอุปโภค
บ้านโนนทอง
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการก่อสร้างราง
เพื่อให้การระบายน้า
ระบายน้าภายใน
เสียของหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้าน บ้านโนนไทร ระเบียบและถูก
โยง
สุขลักษณะ
โครงการขุดลอกคลอง เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ลาห้วยจันราช บ้าน
เพื่อการอุปโภค
โนนไทรโยง
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการซ่อมแซมฝาย เพื่อให้ประชาชนมีน้า
น้าล้น บ้านโนนไทรโยง เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการก่อสร้างฝาย เพื่อให้ประชาชนมีน้า
ชะลอน้าลาห้วยจันราช เพื่อการอุปโภค
บ้านโนนไทรโยง
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

ดาเนินการขุดคลองส่ง
น้าเข้าสระวัดโนนทอง

ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง ๐.๕๐
เมตร ยาว ๑,๐๐๐เมตร
ดาเนินการขุดลอก
คลอง ขนาดกว้าง ๒.๕
เมตร ยาว ๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
200,000

300,000

300,000

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการซ่อมแซม
ฝายน้าล้น

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการสร้างฝาย
ชะลอน้าบริเวณลาห้วย
จันราช

500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
200,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

๒๔

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณประโยชน์ บ้าน
โนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณประโยชน์ ลึก ๒
เมตร

๒๕

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะแห่งที่ ๒คุ้มโนน
พุดซา บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ

๒๖

โครงการเจาะบ่อบาดาล
คุ้มป่ารวก บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดบ่อบาดาล
บริเวณคุ้มป่ารวก

๒๗

โครงการสร้างท่อส่งน้า
(คลองป่าเพกา – สระ
หลวงโนนพุดซา)
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกเหมือง
ส่งน้า คลองป่าเพกา -สระ
หลวงโนนพุดซา

700,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๒๘

โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ บ้านทองหลาง
พัฒนา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระ
สาธารณะ

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

200,000

400,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

7

ที่

โครงการ

๒๙

โครงการขุดลอกสระ
ประปา
บ้านทองหลางพัฒนา

๓๐

โครงการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดอ่างเก็บน้าหนอง
สาโรง-หนองจิก(ด้าน
นอก) บ้านทองหลาง
พัฒนา
โครงการซ่อมแซมฝายน้า
ล้นท่าจาน บ้านทองหลาง
พัฒนา

๓๑

๓๒

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านหนองโพธิ์

๓๓

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านทองหลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระ
ประปา

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการซ่อมแซม
ฝายน้าล้น

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๒๕๖๑
(บาท)

ดาเนินการก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้า

ก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย๑ศาลากลางบ้านสระประปา
ซอย๒บ้านผู้ใหญ่-สระ
ประปา
ก่อสร้างรางระบายน้า
ซอย๑ศาลากลางบ้านสระประปา
ซอย๒บ้านผู้ใหญ่-สระ
ประปา

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000

500,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

200,000

300,000

ตัวชี้วัด

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐
ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๔

โครงการก่อสร้างเหมือง
ส่งน้า
บ้านทองหลาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการก่อสร้างเหมือง
ส่งน้าจาก ม.๑๗ถึงสระ
หนองจิก ม.๖ ความยาว
๒,๕๐๐ เมตร

๓๕

โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้า บ้านทองหลาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกคลอง
ส่งน้าจาก ม.๑๔ – ม.๖
โนนเผาผี ความยาว
๓,๐๐๐ เมตร

๓๖

โครงการสร้างอ่างเก็บน้า
สาธารณะ บ้านทองหลาง

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการสร้างอ่างเก็บ
น้า ๗๒ ไร่โนนเผาผี

๓๗

โครงการขุดลอกคลอง
บ้านหัวถนน

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกคลอง

๓๘

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านหัวถนน

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างรางระบายน้า
ภายในหมูบ่ ้าน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000

300,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

1,500,000

300,000

ตัวชี้วัด

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

9

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๙

โครงการขุดลอกบ่อ
ประปา
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกบ่อ
ประปา

๔๐

โครงการวางท่อระบายน้า
ภายในหมูบ่ ้านหัวทานบ

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

๔๑

โครงการขุดลอกคลอง
บ้านสระตาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการวางท่อระบาย
น้า ๕ เมตร
จุดที่ ๑ บ้านนายสาน
พอพันดุง
จุดที่ ๒ บ้านนายอนันต์
เจนหนองแวง
จุดที่ ๓ สวนนายพร
สักสันเทียะ
ดาเนินการขุดลอก
อ่างกระโบน

๔๒

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ บ้านสระตาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ(จากบ่อเดิม)

๔๓

โครงการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว บ้านสระตาล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
300,000

300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐
200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

10

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
60,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภคและไม่
ประสบปัญหาภัย
แล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

๔๔

โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
สระตาล

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ดาเนินการปรับปรุงฝาปิด
รางระบายน้าในหมูบ่ ้าน
ทั้งสองฝั่ง ความยาว 600
เมตร

๔๕

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ บ้านหนองกก

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณะข้างโรงเรียน
หนองกกตลุกผักไร

๔๖

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะประโยชน์
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
สาธารณะประโยชน์
ความลึก ๑.๕๐ เมตร

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๔๗

โครงการเจาะบ่อบาดาล
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการเจาะบ่อน้า
บาดาล

40,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๔๘

โครงการก่อสร้างฝายกั้น
น้า
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้าคลองจันราช –คลอง
สาธารณะ

200,000

1,500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๙

โครงการขุดลอกเหมือง
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๕๐

โครงการซ่อมเหมือง
คอนกรีตพร้อมประตูเปิด
ปิดน้า บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๕๑

โครงการขุดลอกสระน้า
บ่อป่าช้า บ้านพังเทียม

๕๒

โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส บ้านพังเทียม

๕๓

โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้น
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการขุดลอกเหมือง
จุดที่ ๑ นานายชม รัก
งาม-สุดเขตบึงสาธารณะ
จุดที่ ๒ นานายสมหมาย
ผงขาว
ดาเนินการซ่อมเหมือง
คอนกรีตบริเวณบึงบ้านพัง
เทียมพร้อมประตู
เปิดปิดน้าใกล้หมู่บ้าน
ธันวาแลนด์
ดาเนินการขุดลอกสระน้า
บ่อป่าช้า(บ่อสาธารณะ)

ดาเนินการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สท่าบ้านยาง

ดาเนินการก่อสร้างฝายน้า
ล้นท่าวังวน

๒๕๖๑
(บาท)
500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

1,500,000

300,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐
ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้า
เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้า
เพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

๕๔

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น
บ้านพังเทียม

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายในหมู่บา้ น

๕๕

โครงการขุดลอกลาห้วย
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกลาห้วย

๕๖

โครงการขุดลอกเหมืองน้า เพื่อให้ประชาชนมีน้า
บ้านพังเทียม
เพือ่ การอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกเหมือง
น้าจากนานายชม รักงาม
ขึ้นไปถึง ม.๓บ้านชายพะ
เนา

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

๕๗

โครงการขุดลอกสระน้าลา เพื่อให้ประชาชนมีน้า
คลอง บ้านหนองโพธิ์
เพือ่ การอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขุดลอกสระน้า
ภายในหมูบ่ ้าน
หนองโพธิ์

300,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

๕๘

โครงการก่อสร้างฝายน้า
ล้น
บ้านหัวถนน

ดาเนินการก่อสร้างฝายน้า
ล้นที่คลองจันราชบริเวณ
นานายเชิด
อินทร์จานงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

200,000

1,500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๕๙

โครงการวางท่อระบาย
น้า
บ้านพังเทียม

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๖๐

โครงการขุดลอกสระน้า
สาธารณะ บ้านโกรก
ช้างน้อย

๖๑

โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้า
บ้านโกรกช้างน้อย
เพือ่ การอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๖๒

โครงการขุดลอกอ่าง
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ห้วยยางโนนมะค่า

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๖๓

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านทองหลาง
พัฒนา

๖๔

โครงการวางท่อระบาย
น้า
บ้านทองหลางพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน
ดาเนินการขุดลอกสระ
น้าสาธารณะ ขนาด
กว้าง ๒๒ เมตร ยาว
๕๐ เมตร ลึก ๑.๕
เมตร
ดาเนินการเจาะบ่อน้า
บาดาลพร้อมพลังงาน
แสงอาทิตย์

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

กองช่าง
อบต.

400,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการขุดลอกอ่าง
ประปาหมู่บา้ น

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้าน

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้การระบายน้า
ของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

ดาเนินการวางท่อ
ระบายน้าตามจุดที่น้า
ท่วมขัง

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
อบต.
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๖๕

โครงการก่อสร้างเหมือง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

๖๖

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านโพนไพล

๖๖

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านโพนไพล

เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ

๖๗

โครงการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว บ้านโพน
ไพล

๖๘

โครงการขุดลอกสระ
หนองตะค่า บ้านโพน
ไพล

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค บริโภค
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีตส่งน้า
จากสระหนองตะค่า
และสระป่าช้า-สระ
ประปาวัดบ้านโพนไพล
ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้าจากหน้าบ้าน
นายสุริยา แซ่ฉวั่ -นา
นางกว่าง โปกสันเทียะ
ดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้าจากหน้าบ้าน
นายจานอง งาม
สันเทียะ- เหมืองส่งน้า
สระวัดบ้านโพนไพล
ดาเนินการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว กว้าง ๖
เมตร
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
ดาเนินการขุดลอกสระ
หนองตะค่า กว้าง ๙ ไร่
ลึก ๓ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
1,800,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
มีการระบายน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

300,000

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

300,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

500,000

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีความพึงพอใจร้อย
ละ ๖๐

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๖๙

โครงการขุดลอกสระ
ป่าช้าที่สาธารณะ
บ้านโพนไพล

๗๐

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้าภายใน
หมู่บ้านโพนไพล

๗๑

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส บ้าน
โพนไพล

๗๒

โครงการก่อสร้างฝาย
น้าล้น
บ้านโพนไพล

๗๓

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส บ้าน
พังเทียม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้การระบายน้า
เสียของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ดาเนินการขุดลอก
สระป่าช้าที่สาธารณะ
กว้าง ๙ ไร่ลึก ๔ เมตร

ดาเนินการก่อสร้าง
รางระบายน้าจากบ้าน
นางประเสริฐ แร่
สันเทียะ-นานาง
กว่าง โปกสันเทียะ
ดาเนินการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส
ภายในหมูบ่ ้านโพน
ไพล

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

300,000

ดาเนินการก่อสร้าง
ฝายน้าล้น บ้านโพน
ไพล

ดาเนินการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิร์สจุดนา
นางทองพูน ภาค
สันเทียะ

๒๕๖๔
(บาท)
500,000

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
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๗๔

โครงการวางท่อ
บ้านพังเทียม

๗๕

โครงการวางท่อ
บ้านพังเทียม

๗๖

๗๗

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการขุดลอก
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
คลองประปา บ้าน
เพื่อการอุปโภค
หนองปลาไหล
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการขุดลอก
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
คลอง บ้านหนองปลา เพื่อการอุปโภค
ไหล
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการวางท่อจาก
ท่าตระกร้าผ่าน
ถนนลาดยาง
-จุดนานายประสาสน์
แน่นสันเทียะและนา
นายพรมมา คงสุขและ
จุดคลองอีสานเขียว
ดาเนินการวางท่อจุด
ที่ดินนางอุ่น เด็ดพุดซา
ถึงจุดระบายน้านานาย
ยรรยง ใจชอบงาม
ดาเนินการขุด
ลอกคลองประปา
ความลึก ๑ เมตร

ดาเนินการขุดลอก
คลองตลอดสายของ
หมู่บ้านยาว ๓,๐๐๐
เมตร กว้าง ๓ เมตร

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

200,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)
800,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

400,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

17

ที่

โครงการ

๗๘

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวริ์ส บ้าน
หนองแห้ว

๗๙

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ส
บ้านหนองแห้ว

๘๐

โครงการวางท่อ
ระบายน้า บ้านหนอง
แห้ว

๘๑

โครงการขุดลอกสระ
น้า บ้านบึงน้อย

รวม

๘๑ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้การระบายน้า
ของหมู่บ้านเป็น
ระเบียบและถูก
สุขลักษณะ
เพื่อให้ประชาชนมีน้า
เพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิร์ส
คลองระกาบริเวณ
ถนนข้ามบ้านหนอง
แห้ว-พังเทียม
ดาเนินการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิร์ส
คลองยาง บริเวณบ้าน
นายมิตร
ดาเนินการวางท่อ
ระบายน้า คลองยาง
บริเวณสระทาน
ดาเนินการขุดลอกสระ
น้า บ้านบึงน้อย

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

1,500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

500,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง
ประชาชนมีน้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

300,000

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

๒๕๖๕
(บาท)
50,000

100,000

๑

โครงการวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของเด็กและ
เยาวชนในการแสดงออกถึง
ความสามารถด้านต่าง ๆ

ดาเนินการจัดกิจกรรมใน
งานวันเด็กแห่งชาติ

๒

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องเล่นให้แก่ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็ก
ในด้านต่าง ๆ

ดาเนินการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

100,000

100,000

100,000

100,000

๓

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ทองหลาง

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ดาเนินการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

200,000

200,000

210,000

215,000

ตัวชี้วัด

220,000

มีการจัดกิจกรรม
ต่อเนื่องทุกปี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีอุปกรณ์เครื่อง
เล่นที่มีมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
กระตุ้นให้
หน่วยงานต่าง ๆ
ตลอดจนประชาชน
ได้ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
เด็ก
มีอุปกรณ์เครื่อง
เล่นเพียงพอต่อ
ความต้องการของ
เด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพัง
เทียม

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๕

โครงการสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพน
ไพล

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๖

โครงการสนับสนุนศูนย์
เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนอง การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กก

๗

โครงการสนับสนุน
อนุบาลสามขวบบ้านชาย
พะเนา

เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
การศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ดาเนินการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ดาเนินการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ดาเนินการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

๒๕๖๑
(บาท)
270,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
270,000
275,000
280,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
285,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ในด้านต่าง ๆ ที่
จาเป็น

250,000

250,000

255,000

260,000

265,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

190,000

280,000

290,000

2950,000

230,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

90,000

140,000

150,000

170,000

175,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๘

โครงการสร้างที่อ่าน เพื่อให้ประชาชน
หนังสือประจา
ได้รบั ความรู้ข่าวสาร
หมู่บ้าน ป่าเพกาโนน จากการอ่านหนังสือ
พุดซา

๙

โครงการห้องสมุด
บ้านทองหลาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

๑๐

โครงการห้องสมุด
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

๑๑

โครงการอบรมให้
ความรู้
ภาษาต่างประเทศ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

๑๒

โครงการส่งเสริม
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจากที่
อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจาก
ห้องสมุดประจา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจาก
ห้องสมุดประจา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจาก
ห้องสมุดประจา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

20,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

20,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

20,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อเหตุการณ์

กองการศึกษา

80,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓ โครงการจัดซื้อ
หนังสือ
พิมพ์ประจาที่อ่าน
หนังสือประจา
หมู่บ้าน
๑๔ โครงการจัดศูนย์
เรียนรู้
ภายในหมูบ่ ้าน บ้าน
ห้วยยางโนนมะค่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

๑๕ โครงการสร้างที่อ่าน
หนังสือประจา
หมู่บ้าน โพนไพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

๑๖ โครงการศูนย์ศึกษา
นอกโรงเรียน

เพื่อพัฒนาการอ่าน
และส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน
เพื่อให้เด็กเล็กเกิด
การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข
หลากหลายตาม
ความสนใจของ
ตนเอง

๑๗ กิจกรรมจัด
บรรยากาศใน
ห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้ข่าวสาร
จากการอ่านหนังสือ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดซื้อ
หนังสือ
พิมพ์สาหรับที่อา่ น
หนังสือ
พิมพ์ประจาหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจาก
ห้องสมุดประจา
หมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสหาความรู้
เกี่ยวกับข่าวสารจากที่
อ่านหนังสือประจา
หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับความรู้
จากการอ่านหนังสือ
จัดมุมการเรียนรู้อิสระ
ให้แก่เด็กเล็ก อย่าง
หลากหลายภายใน
อาคารศูนย์

๒๕๖๑
(บาท)
80,300

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,300
80,300
80,300

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อ
เหตุการณ์

กองการศึกษา

20,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อ
เหตุการณ์

กองการศึกษา

80,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนมีความรู้
และทันต่อ
เหตุการณ์

กองการศึกษา

๒๕๖๕
(บาท)
80,300

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ประชาชนมีความรู้
และอ่านหนังสือได้

ประชาชนอ่านออก
เขียนได้

กองการศึกษา

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

เด็กเล็กมีการเรียนรู้
ตามความในใจของ
ตนเอง

เด็กเล็กเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมี
ความสุข
สนุกสนานร่าเริง

กองการศึกษา
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ที่
๑๘

๑๙

๒๐

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเยี่ยมบ้าน
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเด็ก(แผนชุมชน)
(เน้นกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชีวิตและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก)

เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง
และครู
ผู้ดูแลเด็ก
เพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยเห็นคุณค่าถึง
ความสามารถของ
ตนเองมีความมั่นใจ
กล้าแสดงออก

ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดี
ต่อครูผู้สอน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เด็กปฐมวัยมีความสุขที่
ได้อยู่กับครอบครัวที่
อบอุ่นและมีสัมพันธ์ที่ดี

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดล้อมรอบ
อาคารศูนย์ฯให้เกิด
ความสะอาด
ปลอดภัย สวยงามน่า
อยู่

จัดสวนหย่อม ปลูก
ต้นไม้และปรับ
สภาพแวดล้อมรอบ
อาคารศูนย์ให้สะอาด
ปลอดภัยสวยงามน่าอยู่

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000

๒๕๖๑
(บาท)
5,000

๒๕๖๒
(บาท)
5,000

๒๕๖๕
(บาท)
5,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู้ดูแลมีการ
ออกเยีย่ มบ้าน
เด็กปฐมวัย

ผู้ปกครองมี
ทัศนคติที่ดีและ
ให้ความสาคัญ
ต่อครูผู้สอน
ผู้ปกครองและ
เด็กปฐมวัยให้
ความสาคัญต่อ
การพัฒนาทักษะ
ชีวิตของเด็ก
ปฐมวัย

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นระเบียบ
สะอาด
ปลอดภัย

กองการศึกษา

พัฒนาการ
ด้านการใช้
ชีวิตของ
เด็กปฐมวัย
เป็นไปในทาง
ที่
ดีขึ้น
สภาพแวดล้อ
มในศูนย์ฯ มี
ความ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น

กองการศึกษา
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๒๕๖๑
(บาท)
13,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
13,000
13,000

๒๕๖๔
(บาท)
13,000

๒๕๖๕
(บาท)
13,000

ส่งเสริมการรับประทาน
อาหารอย่างเหมาะสม
กับวัย

13,000

13,000

13,000

13,000

13,000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ระเบียบและความ
ปลอดภัย จานวน ๕
แห่ง
โครงการติดมุ้งลวดและ เพื่อป้องกันการเกิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็น
ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายใน โรคระบาดจากยุงเป็น ระเบียบและมีความ
อาคารและนอกอาคาร พาหนะและเพื่อความ ปลอดภัย
ปลอดภัย
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็กและบุคลากรภายใน
ซ่อมแซมรั้วรอบศูนย์
เล็กมีความปลอดภัย ศูนย์ฯ
เด็กเล็ก

19,000

19,000

19,000

19,000

180,000

180,000

180,000

48,000

48,000

48,000

ที่
๒๑

โครงการส่งเสริม
สุขอนามัยในช่องปาก
ของเด็กปฐมวัย

๒๒

โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ

๒๓

โครงการกิจกรรม ๕ ส.

๒๔

๒๕

เพื่อสร้างพฤติกรรม
ทันต
สุขภาพที่เหมาะสม
ในช่วงปฐมวัย
เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมด้าน
สุขภาพอนามัยด้าน
โภชนาการที่
เหมาะสมในช่วง
ปฐมวัย
เพื่อให้เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็กเล็ก
ของศูนย์

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

เด็กมีสุขภาพใน
ช่องปาก เช่น
ลิ้น เหงือก ฟัน
ที่ดีขึ้น
พฤติกรรมใน
ด้านสุขภาพ
อนามัยของเด็ก
เป็นไปในทางที่
ดีขึ้น

เด็กมีพฤติกรรม
ทันตสุขภาพที่
เหมาะสม
เด็กมีพฤติกรรม
ด้านการ
รับประทาน
อาหารได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

19,000

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการจัด
กิจกรรม ๕ ส

กองการศึกษา

180,000

180,000

อุปกรณ์ภายใน
ศูนย์ ฯ มีสภาพ
คงทนแข็งแรง

48,000

48,000

รั้วศูนย์ ฯมีความ
แข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเป็นระเบียบ
สะอาด
ปลอดภัย
ศูนย์ฯเป็น
ระเบียบสะอาด
ปลอดภัยจากยุง
เป็นพาหะ
เด็กและบุคลากร
ครูในศูนย์มีความ
ปลอดภัย

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
18,000

๒๕๖๒
(บาท)
18,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)
18,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
18,000

๒๕๖๕
(บาท)
18,000

๒๖

โครงการรักสุขภาพเด็ก
น้อย

เพื่อฝึกให้เด็กทุกคน
รู้จักการล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร
และหลังการ
รับประทาน
อาหาร

เด็กเตรียมอนุบาลมี
สุขภาพอนามัยที่ดแี ละ
สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

๒๗

โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการด้านต่าง ๆ
แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.

จานวนเด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12,000

12,000

12,000

12,000

๒๘

โครงการพัฒนาวิชาการ
หลักสูตรการจัด
การศึกษาฯ การจัด
กิจกรรมตามหลักสูตร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.ให้ได้
มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของ
ศูนย์ให้ได้มาตรฐาน
ตรงกับความต้องการ
ของท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.

12,000

12,000

12,000

๒๙

โครงการท่องโลกกว้าง

เพื่อให้เด็กได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายจาก
ประสบการณ์จริง

จัดให้ครูและเด็กได้ไป
ทัศนศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

47,000

47,000

47,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เด็กเตรียม
อนุบาลทุกคน
รู้จักขั้นตอน
การ
ล้างมือที่ถูกวิธี

เด็กเตรียม
อนุบาลมี
สุขภาพดีขึ้น
และสุขภาพ
แข็งแรง
ขึ้น

12,000

เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์ฯ มี
พัฒนาการทาง
วิชาการที่ดีขึ้น

12,000

12,000

47,000

47,000

เด็กได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
กิจกรรมตาม
หลักสูตร
พัฒนาการ
แห่งวัยอย่าง
เต็ม
ศักยภาพ
เด็กได้ไปทัศน
ศึกษานอก
สถานที่

จานวนเด็ก
ปฐมวัยใน
ศูนย์ฯได้รับ
การพัฒนา
ทักษะทาง
วิชาการตาม
พัฒนาการ
สมวัย
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมี
หลักสูตร
การศึกษาฯ
ปฐมวัยที่ได้
มาตรฐานและ
ตรงกับความ
ต้องการ
ท้องถิ่น
เด็กได้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆ จาก
ประสบการณ์
จริง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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ที่
๓๐

การประเมินผล
พัฒนาการ

๓๑

โครงการหนูน้อยรักการ
อ่าน

๓๒

โครงการเด็กดีมี
มารยาท

๓๓

โครงการหนูน้อยรักการ
ออม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
12,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000
12,000

๒๕๖๕
(บาท)
12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

เพื่อประเมิน
พัฒนาการของเด็กทุก
ด้านและนาผลที่ได้
จากการประเมินมา
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละด้าน
เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้าน
ทักษะการฟัง การพูด
การอ่าน

ประเมินพัฒนาการของ
เด็ก ๔ ด้าน ได้
แก่ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคมและด้าน
สติปัญญา
เด็กได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน
ในการเรียนรู้จากการจัด
กิจกรรม

เพื่อเสริมสร้าง
จริยธรรมที่ดีงามมี
ความอ่อนน้อม
เคารพผู้ใหญ่ รู้จักการ
ไหว้ที่ถูกต้อง
เพื่อให้เด็กได้รู้จักการ
ออมตั้งแต่ยังเล็ก

เด็กๆ รู้จักการทาความ
เคารพผู้ใหญ่

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกคน

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กได้รับการ
ประเมินพัฒนาการ
ผ่านในทุก ๆ ด้าน

สามารถนาผลที่ได้
จากการประเมินมา
ส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กในแต่ละ
ด้าน

กองการศึกษา

เด็กมีพัฒนาการทั้ง
๔ ด้านตามวัยอย่าง
เหมาะสมและ
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
เด็กมีกริยามารยาท เด็กรู้จักการทา
ที่เรียบร้อยมีความ ความเคารพและมี
อ่อนน้อม
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษา

เด็กทุกคนรู้จักการ
ใช้เงินอย่าง
ประหยัด

กองการศึกษา

เด็กมีนิสัยรักการ
อ่านและมีวินัยใน
การเก็บหนังสือ

เด็กทุกคนรู้จัก
การออมและ
ประหยัดในการใช้
เงิน

กองการศึกษา
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วัตถุประสงค์

ที่
๓๔

๓๕

๓๖

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดส่งครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์ฯเข้ารับการ
อบรมตามหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กรมฯและหน่วยงาน
อื่นอบรม
โครงการพัฒนาและเพิ่ม เพื่อพัฒนาและให้
ประสิทธิภาพในการ
ความรู้แก่บุคลากรครู
ปฏิบัติหน้าทีข่ อง
และบุคลากรทางการ
บุคลากรครูและ
ศึกษาอื่นในศูนย์
บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก
อื่นในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการจัดนิทรรศการ เพื่อรณรงค์ให้เด็ก
สัปดาห์วันสาคัญทาง
เยาวชนและ
พระพุทธศาสนา
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลให้ความสาคัญ
กับกิจกรรมวันสาคัญ
ทางศาสนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
25,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,000
25,000
25,000

๒๕๖๕
(บาท)
25,000

บุคลากรครูในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

18,000

18,000

18,000

18,000

จัดนิทรรศการเผยแพร่
แก่เด็กและเยาวชนเพือ่
รณรงค์ฯ

12,000

12,000

12,000

12,000

จัดส่งครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กได้รับการ ผู้ดแู ลเด็กได้
อบรม
พัฒนาทักษะ
และศักยภาพ

กองการศึกษา

18,000

บุคลากรครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการส่งเสริม
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษา

12,000

มีการจัด
นิทรรศการสัปดาห์
วันสาคัญทางพระ
พุทธศาสนา

บุคลากรครูใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีทักษะใน
การจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้แก่เด็ก
อย่างมีคุณภาพ
เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ได้มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรม

กองการศึกษา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓๗

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้าภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กมี
ห้องน้าถูกสุขลักษณะ
และได้มาตรฐาน

เด็กและบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

๓๘

โครงการพัฒนาการ
จัดหาอุปกรณ์การ
ป้องกันอุบัติเหตุอัคคีภัย
ต่าง ๆ
โครงการจัดหายาสามัญ
ประจาบ้าน

เพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในศูนย์ ฯ

จัดซื้อถังดับเพลิง ป้าย
สติ๊กเกอร์และตรวจเช็ค
น้ายาดับเพลิงให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้
จัดซื้อยาสามัญประจา
บ้านและตรวจเช็ควัน
หมดอายุของยา

๓๙

๔๐

โครงการซ่อมแซมเดิน
สายไฟฟ้าพร้อมเสา
ไฟฟ้า

๔๑

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการ
บริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ

เพื่อใช้ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมื่อเกิด
อุบัติภัยภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก เด็ก ๆ และบุคลากร
เล็กมีความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และน่าอยู่
เพื่อให้
คณะกรรมการฯ
บริหารตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
บริหารจัดการศูนย์ฯ

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ คณะกรรมการที่
ปรึกษา
หัวหน้าศูนย์ฯ

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
20,000

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

มีอุปกรณ์ป้องกัน
ภัยได้มาตรฐาน

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

มียาสามัญประจา
บ้านประจาทุก
ศูนย์ฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

อุปกรณ์สายไฟใน
ศูนย์ฯมีความ
ปลอดภัย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
จัดการบริหาร
ศูนย์ฯ

มีห้องน้าที่ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและบุคลากร
ศูนย์ฯมีห้องน้าที่
ถูกสุขลักษณะและ
มีปริมาณที่
เพียงพอ
ครูและเด็กในศูนย์
ได้รับความ
ปลอดภัยจากการ
ป้องกันภัย
เด็ก ๆและ
บุคลากรศูนย์มี
ความปลอดภัย

กองการศึกษา

เด็ก ๆและ
บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ
ตระหนักถึง
ความสาคัญของ
การบริหารจัดการ
ศูนย์ฯ

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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โครงการ

วัตถุประสงค์

ที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๒

โครงการประชุม
ผู้ปกครองเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อแจ้งนโยบายและ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจระหว่าง
ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ

จัดปฐมนิเทศหรือ
ประชุมผู้ปกครอง

๔๓

โครงการครอบครัว
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมครอบครัว
และมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน

ดาเนินการปีละ ๑ ครั้ง

รวม

๔๓ โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

๒๕๖๕
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

มีการจัดปฐมนิเทศ
ประชุมผู้ปกครอง

มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมครอบครัวมี
ส่วนร่วมชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงานของ
ศูนย์ฯ
เกิดความสัมพันธ์
ในครอบครัวและ
การมีส่วนร่วมใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองการศึกษา

กองการศึกษา

29

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาการเกษตร
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

๑

๒

๓

๔

โครงการ

โครงการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านหนองโพธิ์

วัตถุประสงค์

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรและ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
โครงการสนับสนุนเมล็ด
อบรมให้ความรู้
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านสระตาล
เกษตรกรและ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
โครงการสนับสนุนเมล็ด
อบรมให้ความรู้
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านพังเทียม
เกษตรกรและ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
โครงการสนับสนุนเมล็ด
อบรมให้ความรู้
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านห้วยยางโนน เกษตรกรและ
มะค่า
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการผลิต

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
50,000

ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการผลิต
ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการผลิต
ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการผลิต

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

50,000

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

30

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

ประชาขนมีความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น
เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่
สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพเสริม

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

๕

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และรู้จักความ
พอเพียง

สนับสนุนการฝึกอบรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและพึ่งตนเอง

๖

โครงการสนับสนุนเมล็ด
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านโพนไพล

ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการผลิต

50,000

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

๗

โครงการจัดตั้งโรงสีข้าว
ชุมชน บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรกร บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา

จัดการอบรมและศึกษา
ดูงาน และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยใน
การผลิต
อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

50,000

๘

20,000

เกษตรกรมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ
เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

๙

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเกษตรกร บ้าน
ทองหลางพัฒนา

อบรมให้ความรู้
เกษตรกรและ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
มีความรู้และ
สนับสนุนปัจจัย
การผลิตแก่กลุ่ม
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
มีความรู้และ
สนับสนุนปัจจัย
การผลิตแก่กลุ่ม

เกษตรกรมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ
เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

จัดการอบรมและศึกษา
ดูงาน และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยใน
การผลิต

20,000

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ

๑๐

โครงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคในโค – กระบือ

๑๑

โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
หมู่บ้าน บ้านบึงน้อย

๑๒

โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
หมู่บ้าน บ้านพังเทียม

๑๓

โครงการสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเกษตรกร บ้านหัว
ถนน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ อพปม.ให้
ความรู้ก่อนฉีดวัคซีน
แก่เกษตรกรผู้เลี้ยง
โค-กระบือ
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตแก่กลุ่ม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โค-กระบือทุกตัวใน
หมู่บ้านได้รับวัคซีน
ครบทุกตัว

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
50,000

๒๕๖๕
(บาท)
50,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

จานวนสัตว์เลีย้ งที่
ป่วยลดลง

มีการลดอัตราการ
ระบาดของโรค

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

20,000

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

จัดการอบรมและศึกษา
ดูงาน และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ปัจจัยใน
การ
ผลิต

20,000

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอาชีพเสริม

สนง.ปลัด

32

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

๒๕๖๕
(บาท)

๑๔

โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ บ้านทองหลาง
พัฒนา

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ

ดาเนินการจัดอบรม
เกษตรกรให้การสนับ
สนุนปัจจัยการผลิตและ
วิชาการให้แก่เกษตรกร

๑๕

โครงการปรับปรุงสภาพดิน เพื่อเป็นการพื้นฟูสภาพ
เค็มภายในตาบล
ดินให้มีสภาพที่ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรได้
ดีขึ้น

ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์
จากที่ดินที่คุ้มค่าขึ้น

50,000

50,000

50,000

50,000

๑๖

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและประชาชนได้
บริโภคผักปลอดสารพิษ

จัดอบรมเกษตรกรและให้
การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและวิชาการให้แก่
เกษตรกร

30,000

30,000

30,000

30,000

๑๗

โครงการสนับสนุนการปลูก อบรมให้ความรู้เกษตรกร
พืชหมุนเวียนนอกฤดูกาล และสนับสนุนพันธุพ์ ืช
บ้านทองหลาง
ให้กับสมาชิกกลุ่ม

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์
พืชให้กับสมาชิกกลุ่มได้มี
ต้นทุนการผลิต

๑๘

โครงการจัดตั้งโรงสีชุมชน
บ้านหัวถนน

จัดการอบรมและศึกษาดู
งาน และสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ปัจจัยในการผลิต

เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมี
ความรู้และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตแก่กลุ่ม

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

50,000

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ

สนง.ปลัด

30,000

เกษตรกร
ได้รับความรู้ใหม่ใน
การประกอบอาชีพ

เพื่อให้เป็นการ
อนุรักษ์และ
รักษาสภาพดิน
ให้สามารถ
เพาะปลูกได้
เพื่อให้มีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น
เพื่อให้มีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น
เพื่อให้มีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ มีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ
เพิ่มขึ้น
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๑๙

โครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
รั้วกินได้ บ้านห้วยยางโนน เพิม่ ขึ้นและประชาชนได้
มะค่า
บริโภคผักปลอดสารพิษ

๒๐

โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ดินโดยการปลูกปอเทือง
บ้านห้วยยางโนนมะค่า

เพื่อเป็นการพื้นฟูสภาพ
ดินให้มีสภาพที่ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรได้
ดีขึ้น

๒๑

โครงการรณรงค์ไม่เผาตอ
ซังโดยการไถกลบ
บ้านห้วยยางโนนมะค่า

เพื่อเป็นการพื้นฟูสภาพ
ดินให้มีสภาพที่ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรได้
ดีขึ้น

๒๒

โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรู้จกั
ความพอเพียง

ดาเนินการจัดอบรม
เกษตรกรให้การสนับ
สนุนปัจจัยการผลิตและ
วิชาการให้แก่เกษตรกร
ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จากที่ดินที่
คุ้มค่าขึ้น
ดาเนินการจัดอบรมให้
ความรู้แก่เกษตรกร
เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จากที่ดินที่
คุ้มค่าขึ้น
สนับสนุนการฝึกอบรม
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงและพึ่งตนเอง

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
20,000

20,000

20,000

๒๕๖๕
(บาท)
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ใน
การประกอบ
อาชีพ
เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ใน
การประกอบ
อาชีพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เพื่อให้เป็นการ
อนุรักษ์และ
รักษาสภาพดิน
ให้สามารถ
เพาะปลูกได้
เพื่อให้เป็นการ
อนุรักษ์และ
รักษาสภาพดิน
ให้สามารถ
เพาะปลูกได้
ประชาขนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

๒๓

๒๔

โครงการ

โครงการส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร
ปลูกผักปลอด
สารพิษ บ้านหัว
ทานบ
โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหัวทานบ

๒๕

โครงการอุดหนุน
ธนาคารข้าว
หมู่บ้าน บ้านสระ
ตาล

๒๖

โครงการฝึกอบรม
การเลี้ยงสัตว์และ
ปศุสัตว์หมู่บ้าน
บ้านทองหลาง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนมี
จัดการอบรมและ
รายได้เพิ่มขึ้นและ
ศึกษาดูงาน และ
ประชาชนได้บริโภค สนับสนุนวัสดุ
ผักปลอดสารพิษ
อุปกรณ์ปัจจัยใน
การผลิต
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมี ดาเนินการจัดอบรม
ความรู้และสนับสนุน เกษตรกรให้การ
ปัจจัยการผลิตแก่
สนับสนุนปัจจัยการ
กลุ่ม
ผลิตและวิชาการ
ให้แก่เกษตรกร
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมี ดาเนินการจัดอบรม
ความรู้และสนับสนุน เกษตรกรให้การ
ปัจจัยการผลิตแก่
สนับสนุนปัจจัยการ
กลุ่ม
ผลิตและวิชาการ
ให้แก่เกษตรกร
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่ม

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกร
ได้รับความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ
เพิ่มขึ้น

ประชาขนมีความรู้
เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของกลุ่ม
และมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรได้รับความรู้ใหม่
ในการประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

๒๗

๒๘

๒๙

โครงการ

โครงการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพคณะ
กรรมการบริหาร
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจาตาบลและ
อาสาสมัครเกษตร
ประจาหมู่บา้ น
โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง
โนนมะค่า
โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
หมู่บ้าน บ้านหนองโพธิ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้นาประจาศูนย์
และถ่ายทอดให้
กลุ่มอาชีพและ
อาสาสมัคร
เกษตรกร

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการจัดการ
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่วิทยากรประจา
ศูนย์ถ่ายทอดฯผู้นา
กลุ่มอาชีพและ
อาสาสมัครเกษตรกร

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่ม
อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่ม

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

๒๕๖๒
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)
20,000

๒๕๖๔
(บาท)
20,000

20,000

20,000

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกร
ได้รับความรู้ใหม่ใน
การประกอบอาชีพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และเกษตรกรได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทาง
การเกษตรมากขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรมีความรู้
ในการประกอบ
อาชีพ
เพิ่มขึ้น

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

๓๐

๓๑

๓๒

๓๓

โครงการ

โครงการฝึกอบรมการ
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
หมู่บ้าน บ้านตลุกผักไร

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์
โครงการฝึกอบรมการ
เพื่อเป็นการเพิ่ม
เลี้ยงสัตว์และปศุสัตว์
ทักษะในการ
หมู่บ้าน บ้านหนองปลา ประกอบอาชีพด้าน
ไหล
การเกษตรและเลี้ยง
สัตว์
โครงการสนับสนุนเมล็ด อบรมให้ความรู้
พันธุ์,ปุ๋ย บ้านโนนทอง
เกษตรกรและ
สนับสนุนพันธุ์พืช
ให้กับสมาชิกกลุ่ม
โครงการจิตอาสา ปลูก เพื่อเป็นการส่งเสริม
ป่าเฉลิมพระเกียรคิ “จิต และสนับสนุนการ
อาสา สร้างป่า รักษ์นา”
้
ปลูกป่าชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรและทาให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ขอรับการสนับสนุน
พันธุ์พืชให้กับสมาชิก
กลุ่มได้มีต้นทุนการ
ผลิต
มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในชุมชน

50,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เพื่อให้มีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ
มีรายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

เกษตรกรได้รับ
ความรู้ใหม่ในการ
ประกอบอาชีพ

เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
ยกระดับความ
เป็นอยู่
มีปริมาณป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้นและทาให้
ระบบนิเวศน์มี
ความสมดุลมาก
ยิ่งขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

20,000

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ

๓๔

โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช

๓๕

โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตสมุนไพรใน
ครัวเรือน

วัตถุประสงค์

อบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการ
ป้องกันกาจัดโรคและ
แมลงศัตรูพืช
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เกษตรกรในตาบลพัง
เทียม

กลุ่มเกษตรกรใน
ตาบลพังเทียม

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

๒๕๖๕
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนเกษตรกรที่
เข้ารับการอบรม

เกษตรกรมีความรู้
ในการป้องกันโรค
และแมลงศัตรูพืช

สนง.ปลัด

จานวนเกษตรกรที่
เข้ารับการอบรม

กลุ่มเกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
สมุนไพรใน
ครัวเรือน

สนง.ปลัด

38

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔. การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

๑

๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการประชุม
เพื่อให้
คณะกรรมการกลุม่
เครือข่ายออม
คณะกรรมการกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการ
ทรัพย์เพื่อการผลิต ออมทรัพย์เพื่อการ ผลิตประชุมปีละ 2
ผลิตมีความรู้
ครั้ง
ความเข้าใจในการ
ดาเนินงานของ
กลุ่มออมทรัพย์
โครงการสนับสนุน เพื่อเป็นการ
เพื่อให้ประชาชนมี
เงินกองทุน
ส่งเสริมการ
การรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน
รวมกลุม่ ประกอบ ดาเนินกิจกรรม
อาชีพเพื่อเพิ่ม
เพื่อเพิ่มรายได้
รายได้ให้แก่
นอกฤดูการเก็บ
ครอบครัว
เกี่ยว

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

140,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจหลักการ
ทางานของ
กองทุน

150,000

160,000

170,000

180,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

คณะกรรมการ
กลุ่มออมทรัพย์
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
บริหารงาน
ดาเนินงานกลุ่ม
ออมทรัพย์
ประชาชนเข้าใจ ประชาชน
หลักการทางาน ได้รับความรู้ใน
ของกองทุน
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

39

ที่

โครงการ

๓

โครงการร้านค้าชุมชน
บ้าน ตลุกผักไร

๔

โครงการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สินค้า
โอท็อป บ้านพังเทียม

๕

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ
และผู้พิการ บ้าน
ตลุกผักไร

๖

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพแม่บ้าน
บ้านโนนทอง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นการส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มดาเนิน
ประกอบอาชีพเพื่อ
กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
เพิ่มรายได้ให้แก่
รายได้นอกฤดูการ
ครอบครัว
เก็บเกี่ยว
เพื่อเป็นการส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
การรวมกลุ่มดาเนิน
ประกอบอาชีพเพื่อ
กิจกรรมเพื่อเพิ่ม
เพิ่มรายได้ให้แก่
รายได้นอกฤดูการ
ครอบครัว
เก็บเกี่ยว
เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ จัดตั้งงบประมาณ
และผู้ว่างงานได้มี
การฝึกอบรมการ
อาชีพ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้
ผู้สูงอายุและผู้
ว่างงานได้มีอาชีพ
เพื่อให้กลุ่มสตรี
จัดตั้งงบประมาณ
แม่บ้านและผูว้ ่างงาน การฝึกอบรมการ
ได้มีอาชีพ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้
กลุ่มสตรีแม่บ้าน
และผู้ว่างงานได้มี
อาชีพ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก

ประชาชนเข้าใจ
หลักการทางานของ
กองทุน

ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

20,000

ประชาชนเข้าใจ
หลักการทางานของ
กองทุน

ประชาชน
ได้รับความรู้ใน
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

30,000

มีรายได้ต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

30,000

มีรายได้ต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

40

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๗

โครงการสนับสนุนเตา
อบสมุนไพรเพื่อ
สุขภาพ บ้านโนนทอง

เพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงาน
ได้มีอาชีพ

๘

โครงการสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น บ้าน
โนนทอง

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ว่างงานได้มี
อาชีพ

๙

โครงการสนับสนุนกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสตรี
อาชีพแปรรูป
แม่บ้านและผูว้ ่างงาน
ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ได้มีอาชีพ
บ้านหนองโพธิ์

๑๐

โครงการสนับสนุนกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มสตรี
อาชีพแม่บา้ น บ้าน
แม่บ้านและผูว้ ่างงาน
ทองหลาง
ได้มีอาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
30,000

30,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
มีรายได้ต่อ
ประชาชนได้รับความรู้
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

มีรายได้ต่อ
ประชาชนได้รับความรู้
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

30,000

มีรายได้ต่อ
ประชาชนได้รับความรู้
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

30,000

มีรายได้ต่อ
ประชาชนได้รับความรู้
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ในอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๑

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพแม่บ้าน
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ว่างงานได้มี
อาชีพ

๑๒

โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพแม่บ้าน
บ้านพังเทียม

เพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผู้
ว่างงานได้มีอาชีพ

๑๓

โครงการอบรม
อาชีพเสริมให้แก่
ประชาชน

เพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผู้
ว่างงานได้มีอาชีพ

๑๔

โครงการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี

เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและแสดง
แนวทางการพัฒนา
ในช่วงสี่ปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ
จัดตั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมการส่งเสริม
อาชีพเพื่อให้กลุ่มสตรี
แม่บ้านและผูว้ ่างงานได้
มีอาชีพ
ดาเนินการฝึกอบรมการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อให้
กลุ่มสตรีแม่บ้านและผู้
ว่างงานได้มีอาชีพ
ดาเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกาหนดแนวทาง
และจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

สนง.ปลัด

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
อบต.มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพื่อนาไป
ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาชาติ,
แผนพัฒนาจังหวัด

สนง.ปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์

สนง.ปลัด
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ที่

๑๕

๑๖

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการจ้างนักเรียน เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษาช่วงปิดภาค นักศึกษาได้มีงานทา
เรียน
ในช่วงปิดภาคเรียน
และใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์
โครงการต่อต้านผู้
เพื่อเป็นการสนับสนุน
เสพผู้ค้ายาเสพติด
การป้องกันการแพร่
บ้านหัวถนน
ระบาดของยาเสพติด

๑๗

โครงการ อบต.
เคลื่อนที่

๑๘

โครงการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการลด
ช่องว่างระหว่าง
ข้าราชการและ
ประชาชน
เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและแสดงแนว
ทางการพัฒนาในช่วง
ห้าปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการจ้าง
นักเรียนนักศึกษา
ในช่วงปิดภาคเรียน

๒๕๖๑
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

จัดกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีรายได้ต่อครัวเรือน
เพิ่มขึ้น

นักเรียนนักศึกษา
ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
และใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

สนง.ปลัด

10,000

การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดลดลง

สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้านและชุมชน
ได้
ประชาชนผู้เข้ารับ
บริการมีความ
สะดวกในการ
ติดต่องานราชการ
อบต.มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อนาไป
จัดทางบประมาณ
ประจาปีและ
ปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาชาติ,
แผนพัฒนาจังหวัด

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)
30,000

ดาเนินการออก
ให้บริการประชาชน
ตามหมู่บ้านต่าง ๆ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับบริการ
ร้อยละ ๗๐

ดาเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแนวทางและ
จัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

มีแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นรูปเล่มสมบูรณ์

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรมด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของ ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

๑๙

โครงการป้องกันยา
เสพติดในชุมชน
บ้านสระตาล

๒๐

โครงการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
บ้านพังเทียม

เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรมด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของ ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

๒๑

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม ทูบีนัม
เบอร์วัน บ้านพัง
เทียม

เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรมด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของ ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

๒๒

โครงการเฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพื่อเป็นการ
จัดกิจกรรมด้านการ
สนับสนุนการป้องกัน ป้องกันและแก้ไข
การแพร่ระบาดของ ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
10,000

๒๕๖๕
(บาท)
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง

10,000

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง

10,000

50,000

50,000

50,000

50,000

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง

50,000

การแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
ลดลง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้านและชุมชน
ได้
สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้านและชุมชน
ได้
สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้านและชุมชน
ได้
สามารถป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของยาเสพติดใน
หมู่บ้านและชุมชน
ได้

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

๒๓

โครงการ

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
ตาบลและการ
ประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์
จังหวัดและแสดงแนว
ทางการพัฒนาในช่วง
ห้าปี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
และประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กาหนดแนวทางและ
จัดทาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

๒๕๖๒
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
20,000

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีแผนพัฒนา
อบต.มีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นรูปเล่ม ท้องถิ่นเพื่อนาไป
สมบูรณ์
จัดทางบประมาณ
ประจาปีและปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาชาติ,
แผนพัฒนาจังหวัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด

45

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
๕.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วย
สามารถ
๑ ติดเตียง
บ้านพังเทียม
ช่วยเหลือ
ตนเองได้ใน
เบื้องต้น
๒ โครงการอบรมเฝ้า เพื่อเป็นการ
ระวังโรคติดต่อคน ป้องกันและลด
และสัตว์เลี้ยง บ้าน การแพร่ระบาด
โนนทอง
ของโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพใน
ชุมชน
จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนครั้งใน
การเข้าไปดูแล
ผู้ป่วย

ผู้ป่วยและ
ผู้ดูแลได้มีความ
เข้าใจในการ
ดูแลตนเอง

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตรา
การแพร่ระบาด
ของโรคใน
หมู่บ้านจนเข้า
สู่สภาวะปลอด
การระบาด

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

๓

๔

๕

๖

โครงการ

โครงการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
บ้านโนนทอง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของโรค
โครงการส่งเสริม ประชาชนมี
สุขภาพประจา
ความรู้ในการ
หมู่บ้าน หนอง ปฏิบัติตนและ
ปลาไหล
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
โครงการป้องกัน เพื่อเป็นการ
โรคระบาดภายใน ป้องกันและลด
หมู่บ้านโนนไทร การแพร่ระบาด
โยง
ของโรค
โครงการรณรงค์ เพื่อเป็นการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน ป้องกันและลด
โรคพิษสุนัขบ้า
การแพร่ระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้าการฉีดยาคุม
ทาหมันสัตว์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมไม่มี
ใครเป็น
ไข้เลือดออก
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

๒๕๖๕
(บาท)

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพใน
ชุมชน

20,000

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย

20,000

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าฉีดยาคุม
และการทาหมัน
สัตว์
ควบคุมการระบาด
ของโรคสัตว์

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
การแพร่
มีการลดอัตรา
ระบาดของโรค การแพร่ระบาด
ลดลง
ของโรคใน
หมู่บ้านจนเข้าสู่
สภาวะปลอดการ
ระบาด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประจาหมู่บ้าน
ป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน

๘

โครงการป้องกันโรค
ระบาดภายในหมู่บา้ น
หนองโพธิ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๙

โครงการส่งเสริม
สุขภาพประจาหมู่บ้าน
หนองโพธิ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๐

โครงการป้องกัน
โรคติดต่อภายใน
หมู่บ้านทองหลาง

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๑

โครงการกาจัดลูกน้า
ยุงลาย บ้านทองหลาง

เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการแพร่
ระบาดของโรค

จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๒

โครงการส่งเสริม
ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ในการ
สุขภาพผู้สูงอายุประจา ในการปฏิบัตติ นและ ป้องกันโรคกับ
หมู่บ้าน หัวถนน
ป้องกันโรคได้อย่าง กลุ่มเป้าหมาย
ถูกต้อง

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

20,000

20,000

จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

20,000

20,000

ตัวชี้วัด

จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

จานวนผู้ปว่ ย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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๑๓ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูส้ ูงอายุ
และผู้พิการ
ประจาหมู่บ้าน
สระตาล

วัตถุประสงค์

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย

๑๔ โครงการป้องกัน ประชาชนมี
โรคติดต่อภายใน ความรู้ในการ
หมู่บ้านสระตาล ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
๑๕ โครงการอบรม เพื่อเป็นการ
เฝ้าระวัง
ป้องกันและลด
โรคติดต่อคน
การแพร่ระบาด
และสัตว์เลี้ยง
ของโรค
บ้านสระตาล

ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพใน
ชุมชน

๑๖ โครงการรณรงค์
ให้ความรู้แก่
เยาวชนในการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร

อบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนในการ
ป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

สนง.ปลัด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของ
โรคในหมู่บ้านจน
เข้าสู่สภาวะปลอด
การระบาด

สนง.ปลัด

จานวนเยาวชนที่
ตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรลดลง

เยาวชนมีความรู้
ในการปฏิบัตติ น
อย่างเหมาะสม

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

20,000

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๗ โครงการอบรม
เฝ้าระวังโรคพิษ
สุนัขบ้า บ้านพัง
เทียม

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของโรค

๑๘ โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ/ไม่
ติดต่อ/โรคเรื้อรัง
ภายในหมู่บ้านพัง
เทียม

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของโรค

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๑๙ โครงการส่งเสริม
การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ บ้านพัง
เทียม
๒๐ โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการสุขภาพใน
ด้านการออก
กาลังกาย บ้าน
พังเทียม

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของ
โรคในหมู่บ้านจน
เข้าสู่สภาวะปลอด
การระบาด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของ
โรคในหมู่บ้านจน
เข้าสู่สภาวะปลอด
การระบาด

สนง.ปลัด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

สนง.ปลัด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

สนง.ปลัด
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๒๑ โครงการอบรม ประชาชนมี
การดูแลผูส้ ูงอายุ ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนและ
ป้องกันโรคได้
อย่างถูกต้อง
๒๒ โครงการป้องกัน เพื่อเป็นการ
โรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า

๒๓ โครงการเฝ้า
ระวังและ
ควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่สาย
พันธุ์ใหม่

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของโรค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

จัดอบรม
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์เลี้ยง
จัดอบรมให้ความรู้ใน
การป้องกันโรคกับ
กลุ่มเป้าหมาย

๒๕๖๑
(บาท)

50,000

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000

๒๕๖๕
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียมมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของโรคใน
หมู่บ้านจนเข้าสู่
สภาวะปลอดการ
ระบาด
มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของโรคใน
หมู่บ้านจนเข้าสู่
สภาวะปลอดการ
ระบาด

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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๒๔ โครงการหมู่บ้าน
ปลอดลูกน้า
ยุงลาย บ้านพัง
เทียม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการ
ป้องกันและลด
การแพร่ระบาด
ของโรค

๒๕ โครงการป้องกัน เพื่อให้เขต อบต.
โรคไข้เลือดออก พังเทียมเป็นเขต
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก

๒๖ โครงการอบรม
อาสาสมัครปศุ
สัตว์ประจา
หมู่บ้าน

เพื่อเป็นการ
รณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดยาคุมและ
การทาหมันสัตว์
และการควบคุม
การระบาดโรค
สัตว์อื่น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จัดอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันโรค
กับกลุ่มเป้าหมาย
ดาเนินการพ่น
หมอกควันกาจัด
ยุงลายและจัดซื้อ
ทรายอะเบท
แจกจ่ายให้
ประชาชนในเขต
อบต.พังเทียม
ดาเนินการอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์
ประจาหมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

๒๕๖๕
(บาท)

150,000

150,000

150,000

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000

๒๕๖๑
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

มีการลดอัตราการ
แพร่ระบาดของโรค
ในหมู่บ้านจนเข้าสู่
สภาวะปลอดการ
ระบาด

สนง.ปลัด

150,000

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ภายในหมู่บ้าน
เป็นเขตที่ไม่มี
โรคติดต่อ

สนง.ปลัด

10,000

อาสาสมัครปศุ
สัตว์ได้รับความรู้
ในการควบคุม
การระบาดของ
โรคในสัตว์

เพื่อให้มีความรู้
ในการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคในสัตว์
เลี้ยง

สนง.ปลัด
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๒๗ โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์
พลเอกหญิง พล
เรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระ
ศรีสว่างควัฒน์
วรขัตยาราชนารี
รวม ๒๗ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าน ตาม
พระปณิธาน
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้มีความรูต้ าม
โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้าน ตามพระ
ปณิธาน สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอ
ฯ

๒๕๖๑
(บาท)
83,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
83,000
83,000
83,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
83,000

จานวนผู้ป่วย
ลดลง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้มีความรู้
ในการป้องกัน
การแพร่ระบาด
ของโรคในสัตว์
เลี้ยง

สนง.ปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(บ้าน
หนองแห้ว-บ้าน
ชายพะเนา)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(บ้าน
นายมิตร ใจชอบ
งาม)บ้านหนอง
แห้ว

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐
เมตร
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด
กว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
600,000

204,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

๓

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(บ้าน
หนองแห้ว-บ้าน
ม่วง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๔

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย 1
บ้านนายลือชัย)
บ้านหนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร

๕

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย 2
บ้านนางลัดดา)
บ้านหนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๘๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
304,000

๒๕๖๔
(บาท)

204,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

163,200

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

55

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๘๐
เมตร

๖

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอย 3บ้าน
นางทองม้วน) บ้าน
หนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๗

โครงการก่อสร้าง
ถนนเลียบคลอง
ระกา
บ้านหนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร

๘

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(จาก
บ้านนายฟา –
บ้านนายประชุม)
บ้านชายพะเนา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง๔ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)
163,200

190,000

960,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

56

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลูกรัง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๔ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๓๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)
60,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

๙

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง (จากบ้านยาย
จันทร์-บ้านตาเทีย่ ง
ยายหวาน) บ้านชายพะ
เนา

๑๐

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน(คุ้มหนองส้ม
เชื่อมต่อป่ารัง) บ้าน
ตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนดิน
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

270,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑๑

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง สายเข้าไร่
นางชนาภา แดงสัน
เทียะ บ้านโกรกช้าง
น้อย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลูกรัง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๔ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๑,๐๐๐
เมตร

280,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๑๒

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางยอดน้า
โตนสระหลวง บ้าน
ตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๑๐๐ เมตร

360,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓ โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก(เส้น
ตลุกผักไรหนอง
ส้ม) บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(เลียบ
คลองตลุกผักไรคุ้มยอดน้าโตน)
บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(คุ้ม
หนองส้มเชื่อมต่อ
ตาบลทัพรั้ง บ้าน
ตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
570,000

600,000

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

228,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๖

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก(สายมาบ้าน
หนองกก) บ้านตลุกผัก
ไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร

๑๗

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้านตลุก
ผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

๑๘

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง(คุ้มโนน
กลาง-หนองไม้แดง)
บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๒,๐๐๐
เมตร

๑๙

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น ได้รบั ความ
รอบบ้านตลุกผักไร
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
364,800

1,800,000

1,140,000

1,530,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๒,๐๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
1,140,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

๒๐

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง(หนองขี้แต้ยอดน้าโตน) บ้านตลุก
ผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

๒๑

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(ยอดน้า
โตนสระหลวง) บ้าน
ตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร

288,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

๒๒

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(คุ้มหนอง
ส้มจากประปามาสระ
หลวง) บ้านตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร

864,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๒๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้านนาง
สมใจ มะลิ) บ้าน
โนนทอง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน(จากไร่นาง
หมิน-นานายน้อย)
บ้านโนนทอง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๓๘๕ เมตร
พร้อมท่อขนาด
๘๐ ซม.๖ท่อน
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร

๒๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(ซอย
ศาลตาปู่) บ้านโนน
ทอง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
785,400

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

135,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

152,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๒๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(เส้น
บ้านนายสนัด กัน
กลางดอน-สวน
มะพร้าว อ.ชาญชัย)
บ้านหนองปลาไหล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๓๐๐
เมตร

๒๗ โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก(สาย
บ้านนางสุรี อินท
โชติ-นานายเป้น)
บ้านหนองปลาไหล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง๔
เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร

๒๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
หลัก
บ้านหนองปลาไหล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
91,200

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

120,000

240,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่ ประชาชนมี
ได้มาตรฐาน ทางในการ
เพิ่มขึ้น
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ ประชาชนมี
ได้มาตรฐาน ทางในการ
เพิ่มขึ้น
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ ประชาชนมี
ได้มาตรฐาน ทางในการ
เพิ่มขึ้น
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๒๙

โครงการซ่อมแซมถนน
หินคลุก(ทางหน้าบ้าน
ตาหยุงและยายสงัด)
บ้านหนองปลาไหล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๓
เมตร ยาว ๑๕๐
เมตร

๓๐

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยที่ 1
บ้านนางนวลนภา)
บ้านโนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๘๐ เมตร

๓๑

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนหลังโรงเรียนพัง
เทียมติดเขตบ้านนาง
ปราณี กังวานรัตนกุล
บ้านพังเทียม
โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายบุญ
ยืน อ่อนไพลต่อจาก
คอนกรีตเดิม
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๘๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว๑๐๐
เมตร

๓๒

โครงการ

วัตถุประสงค์

๒๕๖๑
(บาท)
270,000

๒๕๖๒
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

163,200

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

163,200

204,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๓๓

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยที่
2 ทางสาธารณประโยชน์สระน้าสาธารณประโยชน์)
บ้านโนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๘๐ เมตร

๓๔

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทาง
สาธารณประโยชน์-บ้านนาย
บุญมี) บ้านโนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร

306,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๓๕

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ทาง
สาธารณประโยชน์-บ้านนาง
บุญเลี้ยง) บ้านโนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว ๑๕๐ เมตร

229,500

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๓๖

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(บริเวณรอบ
หมู่บ้านโนนไทรโยง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๘ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)
163,200

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

1,920,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๓๗

โครงการก่อสร้างถนน
เลียบคูคลอง บ้านโนน
ไทรโยง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

๓๘

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง
(เส้นบ่อปลาพังเทียมโนนไทรโยง) บ้านโนน
ไทรโยง
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(สองฝั่งคลองป่า
เพกา)
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน(คุ้มโนนพุดซา-ฝาย
โกรกแหว่)
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๖๐๐ เมตร

๓๙

๔๐

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

1,200,000

600,000

ตัวชี้วัด

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

288,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

65

ที่

โครงการ

๔๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(จากแยกศาลา
เชื่อมเขตห้วย
ยางใต้)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา
๔๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(เลียบฝั่งคลอง2
ฝั่งป่าเพกา)บ้าน
ป่าเพกาโนนพุด
ซา
๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(ซอยบ้านป้าประ
ทุม)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา
๔๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(ซอยบ้านนายชิต
รักงาม) บ้านป่า
เพกาโนนพุดซา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๑,๒๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๓๕๐ เมตร

159,600

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร

91,200

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
547,200

912,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

66

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(แยกบ้าน อบต.
เฉลย-คุ้มป่ารวก)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา
๔๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(เลียบคลอง
ทางเข้าบ้านนาง
กาไล)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๔๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
(ซอยบ้านนาย
เจริญ ใจชอบ
งาม)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร
ยาว ๑,๖๐๐
เมตร
ก่อสร้างถนนหิน
คลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร
ยาว ๑๐๐ เมตร

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
729,600

45,600

918,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

67

ที่

โครงการ

๔๘ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(จาก
โนนพุดซาเชื่อมต่อห้วยยาง
ใต้)
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา
๔๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
คุ้มสามัคคีธรรม
เข้ามาบ้านนาย
อุทัย จักรแก้ว)
บ้านทองหลาง
พัฒนา
๕๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
บ้านลุงยัง กอ
สันเทียะ)
บ้านทองหลาง
พัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๖๐๐
เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๔ เมตร ยาว
๑๕๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
๔ เมตร ยาว
๑๔๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,728,000

306,000

285,600

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

68

ที่

๕๑

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
บ้านตาทั่ง ศักดิ์
วิเศษ)
บ้านทองหลาง
พัฒนา
๕๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
คุ้มรักชาติพัฒนา
ข้างบ้านนายบุญ
เด่น บ้าสันเทียะ)
บ้านทองหลาง
พัฒนา
๕๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
หลังโรงสีข้าวนาย
นิด ศรีสภุ ะ) บ้าน
ทองหลางพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๑๗๑ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
๔ เมตร ยาว ๓๖
เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
๔ เมตร ยาว
๑๔๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
348,840

73,440

285,600

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

69

ที่

โครงการ

๕๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
ติดถนนดาข้าง
บ้านตาร่วม ศรี
สุภะ) บ้านทอง
หลางพัฒนา
๕๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(จาก
ศาลตาปู่-โนน
สาโรง) บ้านทอง
หลางพัฒนา
๕๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(จาก
โนนเผาผีไปท่า
จาน) บ้าน
ทองหลางพัฒนา
๕๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงลูกรัง
บ้านนายพันชนะ
ทองสายออ
บ้านโพนไพล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๗๐
เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๘
เมตร ยาว ๔,๐๐๐
เมตร
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๑,๗๐๐
เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๒๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

62,400

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
346,800

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

15,360,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

510,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๕๘

๕๙

๖๐

๖๑

โครงการ

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้านนาง
บุญเลี้ยง
เชิดสันเทียะ) บ้าน
หนองโพธิ์
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้านนาง
ลาดวน พันธุ) บ้าน
หนองโพธิ์
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(ซอยบ้าน
นายหล่า)
บ้านหนองโพธิ์
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก-ลูกรัง
(เลียบฝั่งคลองโกรก
มะนาว) บ้านหนอง
โพธิ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน
ความสะดวกสบายในการ คอนกรีตเสริมเหล็ก
สัญจรไปมา
ขนาดกว้าง๒.๕
เมตร ยาว ๓๕
เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน
ความสะดวกสบายในการ คอนกรีต
สัญจรไปมา
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๓ เมตร ยาว
๖๐ เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนน
ความสะดวกสบายในการ คอนกรีต
สัญจรไปมา
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๓ เมตร ยาว
๓๐ เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ก่อสร้างถนนหิน
ความสะดวกสบายใน
คลุกลูกรัง ขนาด
การสัญจรไปมา
กว้าง ๔ เมตร ยาว
๑,๖๐๐ เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการสัญจร
ไปมาที่สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

91,800

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการสัญจร
ไปมาที่สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

45,900

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการสัญจร
ไปมาที่สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการสัญจร
ไปมาที่สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)
44,625

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

806,400

๒๕๖๕
(บาท)
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โครงการ

วัตถุประสงค์

๖๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง-หินคลุก
(ม.๖-ม.๒)
บ้านทองหลาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๖๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(บ้าน
ผู้ใหญ่วิจิตรบ้านนางจองเชื่อม
เส้นเมืองเก่า) บ้าน
หัวทานบ
๖๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(สาม
แยกสวนนางนวยบ้านนายบรรจง
เชื่อมเส้นโกรกช้าง
น้อย)
บ้านหัวทานบ
๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(บ้าน
นายสมหวังบ้านนายอนุรักษ์)
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง-หินคลุก
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๗๐๐
เมตร
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๓,๐๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
352,800

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

600,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

200,000

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๑๕๐ เมตร

30,000

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖๖

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(บ้านนาง
นาตยาบ้านนายไพโรจน์)
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๖๐ เมตร

๖๗

โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง บ้าน
หัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๖๘

โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง(บ้านนาย
ชิด-โรง
เรียนโกรกช้างน้อย)
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว๑,๐๐๐ เมตร

๖๙

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(สามแยก
ป่าสัก-นา
นายเอี้ยง) บ้านหัว
ทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
12,000

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

1,800,000

140,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไปมา
ที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไปมา
ที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไปมา
ที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไปมา
ที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

200,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๓,๐๐๐ เมตร

๗๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
(บ้านผู้ใหญ่วิจิตรบ้านนางจอง)
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๗๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายสุระทิน
นุชนงค์)
บ้านสระตาล
๗๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(จาก
สระตาล-หนอง
ไม้แดง) บ้านสระ
ตาล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๒.๕ เมตร
ยาว ๒๕๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๑,๙๐๐ เมตร

๗๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(สาย
สระตาล-หนอง
โพธิ์)
บ้านสระตาล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
912,000

318,750

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

380,000

608,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนาดกว้าง ๗
เมตรยาว ๑,๖๓๐
เมตร

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(จาก
บ้านนายสมหวัง พึ่ง
สันเทียะถึงพื้นที่ ม.
๗ ต.หนองหอย)
บ้านหนองกก
โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน(เส้นต่อจาก
บ้านนายสมหวัง พึ่ง
สันเทียะ)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๗๖

โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(เส้นรอบ
สระหนองกก) บ้าน
หนองกก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร

๗๗

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จาก
ถนนลาดยางไป
โรงเรียนโพนไพล
เชื่อมถึงคอนกรีตเดิม
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดกว้าง
๕ เมตรยาว ๑๕๐
เมตร

๗๕

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)
867,160

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

157,500

105,000

382,500

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๗๘

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
(จาก ม.๑๘-ม.๑๕ เส้น
ป่าสัก) บ้านยางสาม
ต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๗๙

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน(จาก ม.๑๘ – ม.
๑๕)
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๘๐๐ เมตร

๘๐

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง(เส้น
นานายเทียม แป้นพุด
ซา)
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

๘๑

โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (จากคุ้ม
บ้านบุกรวดถึง
ถนนลาดยางเส้นถนน
สุรนารายณ์บ้านหัว
ถนน)
บ้านชายพะเนา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๖๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)
270,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

171,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

448,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

288,000
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๘๒

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(จาก ม.๔-ม.
๑๘)
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๔๐๐ เมตร

๘๓

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก( สายวัด
กระโบน-ป่ารวก)
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๘๔

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(จาก ม.๑๘ถนน
ลาดยางสายหลัก ม.
๗)
บ้านยางสามต้น

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๘๕

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านพ่อใหญ่
แจ่ม)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๕๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
243,200

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

228,000

304,000

306,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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๒๕๖๑
(บาท)
70,000

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

๘๖

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านนายยงยุทธ
เป้าพงษ์)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร

๘๗

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง
(จากบ่อปลาบึงน้อย –
โนนไทรโยง)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

600,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๘๘

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง บ้าน
หนองกก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร

336,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๘๙

โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง เส้นตลุก
ผักไร หนองส้ม บ้านต
ลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร

660,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.
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๙๐

โครงการก่อสร้างถนน
ดิน
(ซอยบ้านผู้ใหญ่บา้ น –
บ้านนายสมาน ภู่โต)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว
๘๐๐ เมตร

๙๑

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง
(เลียบฝั่งคลองจันราช)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

300,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๙๒

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บ้านนางอุไร – บ้าน
นางสาลี)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๔ เมตร ยาว
๒๘๐ เมตร

572,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๙๓

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยกลางบ้าน – วัด
บึงน้อย)บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๔ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร

816,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๑
(บาท)
180,000

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง
(ซอยบ้านนายวรรณ
โชค – บ้านห้วย)
บ้านบึงน้อย
โครงการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรัง(บ้านพ่อ
ใหญ่สุวรรณ โล
สันเทียะ)
บ้านบึงน้อย
โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง
(รอบบึงสาธารณะ)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว
๒,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรังขนาดกว้าง ๓
เมตร
ยาว ๘๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว
๑,๒๐๐ เมตร

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายวัดบึงน้อย)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว
๓๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
400,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

180,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

765,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร
ยาว ๓,๐๖๐
เมตร
ก่อสร้างถนนดิน
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๒๕๐
เมตร

๙๘

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
(บ้านบึงน้อย –
บ้านโนนไทรโยง)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๙๙

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน
(บ้านนางสาลี –
วัดบึงน้อย)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๑๐๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง
(ฟาร์มไก่นางสาลี
– ถนนบึงน้อย)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว๒๕๐
เมตร

๑๐๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลงลูกรัง
(บ้านนายเจือ
เสมาเพชร)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรังขนาด
กว้าง ๓ เมตร
ยาว ๓๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,900,000

45,000

50,000

10,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐานเพิ่มขึ้น ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว
๓,๐๖๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
931,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

๑๐๒

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(บ้านบึงน้อย
– บ้าน
โนนไทรโยง)
บ้านบึงน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

๑๐๓

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยเข้าบึงข้างบ้าน
นายมานิต ติสันเทียะ)
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๓ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร

153,000

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๑๐๔

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านนายกาแหง
หวังหยิบกลาง)
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๓ เมตร ยาว
๘๐ เมตร

122,500

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๑๐๕

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านนางเฉลียว
กึกสูงเนิน- บ้านนาง
แต้ม เพชรสุข)
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง ๓ เมตร ยาว
๑๓๐ เมตร

229,500

จานวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.
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๑๐๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนางสาคร
กล้าพังเทียม)
บ้านพังเทียม
๑๐๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก(ซอย
บ้านนายฉะอ้อน
จูมสันเทียะ)
บ้านพังเทียม
๑๐๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสาย
หลัก
บ้านพังเทียม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๑๐๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กรอบบึง
บ้านพังเทียม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว
๑๑๓ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๓.๕ เมตร ยาว
๑๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖
เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง๔ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
220,000

178,500

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

3,600,000

1,020,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง๖
เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,800,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

๑๑๐ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(ข้าง
บ้านนายชวด
ใจชอบงาม-บ้าน
นางไสว
กล้าพังเทียม)
บ้านพังเทียม
๑๑๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(สายไป
บ้านปะคาใต้)
บ้านโกรกช้างน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว๔,๐๐๐
เมตร

800,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๑๑๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง(สายไป
บ้านเมืองเก่า)
บ้านโกรกช้างน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๒,๐๐๐
เมตร

400,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๑๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก(สาย
ไปบ้านหัวทานบ)
บ้านโกรกช้างน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกขนาดกว้าง ๗
เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร

532,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
1,440,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

๑๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(สายไป
บ้านนายแสง ดาบ
สันเทียะ)
บ้านโกรกช้างน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๑๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(สายไป
บ้านหัวทานบ)
บ้านโกรกช้างน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

3,360,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกเลียบคลอง
อีสานเขียว บ้านห้วย
ยางโนนมะค่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๓ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

342,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

๑๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ซอยบ้านผู้ช่วย
สังเวียน)
บ้านหัวถนน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง
๒.๕๐ เมตร ยาว
๘๐ เมตร

102,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๑๑๘ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(ถนนฝั่งสระหน้าบ้าน
นางศิริ ปราบโจนหน้าบ้านนางดอกไม้
เนื้อนาบุญ
บ้านโพนไพล
๑๑๙ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(หน้าบ้านนายลาพวน
–บ้านนายหวย
ดีสันเทียะ)
บ้านโพนไพล
๑๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(บ้านนายใกล้-บ้าน
น.ส.สมพิศ ดีมะเริง)
บ้านโพนไพล
๑๒๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากหน้าบ้านนาย
หวาน-คอนกรีตเดิม)
บ้านโพนไพล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
245,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๒๐
เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๒๐
เมตร

245,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๕๐
เมตร

76,500

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๒๐
เมตร

31,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.
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๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(หน้าบ้านนายสมชัย
เพ็ญพลกรัง-บ้านนาง
กาไร ทองสุข)
บ้านโพนไพล
๑๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(คุ้มหนอง
ผักบุ้ง-คุ้มหนองตะค่า)
บ้านโพนไพล
๑๒๔ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(จากบ้านโพน
ไพล-หมู่บ้านโกรกช้าง
น้อย)
บ้านโพนไพล
๑๒๕ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(อ้อมบ้านโพน
ไพล ด้านทิศตะวันตก
นานายวัฒนา ฤทธิสน)
บ้านโพนไพล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
327,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๘๐๐ เมตร

5,200,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว
๒,๕๐๐ เมตร

7,200,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว
๒๐๐ เมตร

384,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
จานวนถนนที่ ประชาชนมีทางใน
ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ ประชาชนมีทางใน
ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ ประชาชนมีทางใน
ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ ประชาชนมีทางใน
ได้มาตรฐาน การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึ้น
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
432,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

๑๒๖ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(จากคุม้ หนองตะ
ค่า-ทางเข้าหมู่บ้านโกรก
ช้างน้อย)
บ้านโพนไพล
๑๒๗ โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง(จากบ้านโพน
ไพล-บ้านทองหลาง จาก
นานายสม ติสันเทียะถนนคลองห้วยจันราช
และเชื่อมทองหลาง) บ้าน
โพนไพล
๑๒๘ โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลงลูกรัง(หน้าบ้าน น.ส.
ฉวีวรรณ บุญแผง-นานาย
ขวัญใจ จิ๋ววิเศษ)
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑๘๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนดินลง
ลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

570,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๑๒๙ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(จากนาเกลือนาย
ประภัส-นาเกลือผู้ใหญ่
สาราญ คาเปรม)
บ้านโพนไพล

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร

300,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

1,482,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.
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๑๓๐ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(หน้าบ้านนายสม
ชัย เพ็ญพลกรัง-นานาย
ภากรณ์ ทองสายออ)
บ้านโพนไพล
๑๓๑ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(จากคุ้มหนอง
ตะค่า-ทางผ่านโกรก
ช้างน้อยปะคาใต้)
บ้านโพนไพล
๑๓๒ โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง(ฝั่งอีสานเขียว)
บ้านโพนไพล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
330,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีทางในการ
กองช่าง
สัญจรไปมาที่สะดวกและ
อบต.
ได้รับความปลอดภัยใน
การเดินทาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

456,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
๑๓๓ โครงการซ่อมแซมถนน เพื่อให้ประชาชน
ลงหินคลุก (สายไป
ได้รับความ
โกรกช้างน้อย) บ้าน
สะดวกสบายใน
โนนทอง
การสัญจรไปมา
๑๓๔ โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชน
ถนนลาดยาง(เส้นบ้าน ได้รับความ
สระตาล-บ้านหนองกก) สะดวกสบายใน
บ้านสระตาล
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

500,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๑,๘๐๐
เมตร
ซ่อมแซมถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

328,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางในการ
สัญจรไปมาที่สะดวกและ
ได้รับความปลอดภัยใน
การเดินทาง

1,120,000

จานวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๑๓๕ โครงการก่อสร้างศาลา
หมู่บ้านชายพะเนา

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาชนได้มี
สถานที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน
๑๓๖ โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อประชาชนได้มี
ที่ทาการกลุ่มอาชีพ
สถานที่ใช้
บ้านห้วยยางโนนมะค่า ประโยชน์ร่วมกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการก่อสร้าง
ศาลาหมูบ่ ้านพร้อมเท
ลานคอนกรีตโดยรอบ
ดาเนินการก่อสร้าง
อาคารที่ทาการกลุ่ม
อาชีพภายในหมู่บ้าน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
800,000

800,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีศาลา
เอนกประสงค์
ที่แข็งแรง
มีอาคาร
เอนกประสงค์
ที่แข็งแรง

มีศาลา
เอนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน
มีอาคาร
เอนกประสงค์
ประจาหมู่บ้าน

๒๕๖๔
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.
กองช่าง
อบต.
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ชายพะเนา

๒

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ชายพะเนา

๓

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ตลุกผักไร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน

ดาเนินการขยายเขตระบบ
ประปาจากบ้านยายหลงหลังอาเภอ ระยะทาง ๒
กิโลเมตร

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังเชมเปญ
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.พัง
เทียม

๒๕๖๑
(บาท)
300,000

ดาเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ นที่ได้รับความ
ชารุดเสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

300,000

500,000

๒๕๖๔
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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ที่

โครงการ

๔

โครงการติดตั้งเครื่อง
สูบน้าประปาประจา
หมู่บ้านโนนทอง

๕

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
โนนทอง

๖

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
โนนโทรโยง

๗

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้านป่า
เพกาโนนพุดซา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งเครื่องสูบ
น้า๑ เครื่องและท่อ
พญานาค๓ท่อนพร้อมไดร์
สารองสูบน้าประปา ๑
เครื่อง
ดาเนินการติดตั้งเครื่อง
กรองน้าประปา

ดาเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ นที่ได้รับ
ความชารุดเสียหายและ
ปรับปรุงระบบการผลิตให้
ได้มาตรฐานขึ้น
ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังเชมเปญ
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.พัง
เทียม

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

450,000

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

300,000

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.
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ที่

๘

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ระบบประปาคุ้มโนน
พุดซา บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๙ โครงการก่อสร้างถัง เพื่อให้ประชาชนได้มี
เก็บน้าคอนกรีต
น้าเพื่อใช้ในการ
บ้านป่าเพกาโนนพุด อุปโภค บริโภค
ซา
ตลอดปี และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๑๐ โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนได้
ระบบประปา บ้าน มีน้าเพื่อใช้ในการ
ทองหลางพัฒนา
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๑๑ โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชนได้
ระบบประปา
มีน้าเพื่อใช้ในการ
หมู่บ้าน บ้านหนอง อุปโภค บริโภค
โพธิ์
ตลอดปี และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

ดาเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้าน
ที่ได้รับความชารุด
เสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น
ดาเนินการก่อสร้างถัง
เก็บน้าคอนกรีต

ดาเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้านที่
ได้รับความชารุด
เสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น
ดาเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้านที่
ได้รับความชารุด
เสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

100,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีน้า ประชาชนได้มี
สะอาดอุปโภค น้าเพื่อใช้ในการ
บริโภค
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

มีถังเก็บน้าได้
มาตรฐาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

300,000

ประชาชนมีน้า ประชาชนได้มี
สะอาดอุปโภค น้าเพื่อใช้ในการ
บริโภค
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

300,000

ประชาชนมีน้า ประชาชนได้มี
สะอาดอุปโภค น้าเพื่อใช้ในการ
บริโภค
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.
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โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑๒ โครงการ
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า ดาเนินการ
ก่อสร้างถังเก็บ เพื่อใช้ในการอุปโภค
ก่อสร้างถังเก็บ
น้าคอนกรีต
บริโภคตลอดปี และ
น้าคอนกรีต
บ้านทองหลาง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ให้แก่ประชาชน
๑๓ โครงการ
เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า ดาเนินการ
ปรับปรุงระบบ เพื่อใช้ในการอุปโภค
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน บริโภคตลอดปี และ
ประปา
บ้านทองหลาง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หมู่บ้านที่
ให้แก่ประชาชน
ได้รับความ
ชารุดเสียหาย
และปรับปรุง
ระบบการผลิต
ให้ได้
มาตรฐานขึ้น
๑๔ โครงการวางท่อ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า ดาเนินการวาง
ส่งน้า บ้าน
เพื่อใช้ในการอุปโภค
ท่อเมน
ทองหลาง
บริโภคตลอดปี และ
ส่งน้า บ้าน
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ทองหลางและ
ให้แก่ประชาชน
บ้านทองหลาง
พัฒนา

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีถังเก็บน้าได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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โครงการ

๑๕

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้านหัว
ทานบ

๑๖

โครงการวางท่อส่งน้า
บ้านสระตาล

๑๗

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
หนองกก

๑๘

โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ น บ้าน
ยางสามต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภคตลอด
ปี และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ นที่ได้รับความ
ชารุดเสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ดาเนินการวางท่อเมน
ส่งน้าประปาภายใน บ้าน
สระตาล

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้ นที่ได้รับความ
ชารุดเสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น

300,000

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังแชมเปญ
ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบ อบต.พัง
เทียม

500,000

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้าเพื่อ
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคตลอดปี

กองช่าง
อบต.
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๑๙ โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านบึง
น้อย
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เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้าเพื่อใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคตลอดปี
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๒๐ โครงการปรับปรุง เพื่อให้ประชาชน
ระบบประปา
ได้มีน้าเพื่อใช้ใน
หมู่บ้าน บ้านโกรก การอุปโภค
ช้างน้อย
บริโภคตลอดปี
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๒๑ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน
ถังเก็บน้าคอนกรีต ได้มีน้าเพื่อใช้ใน
บ้านตลุกผักไร
การอุปโภค
บริโภคตลอดปี
และแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการปรับปรุง
ระบบประปาหมูบ่ ้านที่
ได้รับความชารุด
เสียหายและปรับปรุง
ระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบถังแชม
เปญ ขนาดความจุ 12
ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบ อบต.พังเทียม

ดาเนินการก่อสร้างถัง
เก็บน้าคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน

500,000

100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

มีถังเก็บน้าได้
มาตรฐาน

ประชาชนได้มี
น้าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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๒๒ โครงการปรับปรุง
ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโพน
ไพล

รวม

๒๒ โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้ ดาเนินการ
มีน้าเพื่อใช้ในการ ปรับปรุงระบบ
อุปโภค บริโภค
ประปาหมู่บ้านที่
ตลอดปี และแก้ไข ได้รับความชารุด
ปัญหาภัยแล้งให้แก่ เสียหายและ
ประชาชน
ปรับปรุงระบบการ
ผลิตให้ได้มาตรฐาน
ขึ้น

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

97

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ แผนงานการเคหะและชุมชน
ที่

๑

๒

๓

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อความสะดวก
สว่างสาธารณะภายใน
และปลอดภัยใน
หมู่บ้าน หนองแห้ว
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน
โครงการย้ายเสาไฟฟ้า
เพื่อความสะดวก
บ้านชายพะเนา
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อความสะดวก
สว่างสาธารณะภายใน
และปลอดภัยใน
หมู่บ้านชายพะเนา
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะตาม
ถนนสายต่างๆใน
หมู่บ้านจานวน ๘ จุด
ดาเนินการย้ายเสาไฟฟ้า
บริเวณ 3 แยกบ้านนาย
คานึง ผมงาม
ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน จานวน ๖ จุด

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)

50,000

300,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)
300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนโคมไฟฟ้า
ที่มีสภาพใช้งาน
ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้า
ที่มีสภาพใช้งาน
ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้า
ที่มีสภาพใช้งาน
ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.
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๔

๕

๖

๗

๘

โครงการ
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โครงการขยายเขต
เพื่อความสะดวก
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านต และปลอดภัยใน
ลุกผักไร
การสัญจรไปมาช่วง
กลางคืน
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อให้ประชาชนได้
แสงสว่างสาธารณะ
มีน้าเพื่อใช้ในการ
ภายในหมูบ่ ้านตลุกผัก อุปโภค บริโภค
ไร
ตลอดปี และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อความสะดวก
แสงสว่างสาธารณะ
และปลอดภัยใน
ภายในหมูบ่ ้านหนอง การสัญจรไปมาช่วง
ปลาไหล
กลางคืน
โครงการติดตั้งไฟฟ้า
เพื่อความสะดวก
แสงสว่างสาธารณะ
และปลอดภัยใน
ภายในหมูบ่ ้านโนน
การสัญจรไปมาช่วง
ทอง
กลางคืน
โครงการขยายเขต
เพื่อความสะดวก
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้าน และปลอดภัยใน
โนนทอง
การสัญจรไปมาช่วง
กลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

ดาเนินการขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่ ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
(บาท)
(บาท)
300,000

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 10 จุด

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน จานวน ๒ จุด

300,000

300,000

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน จานวน ๒๐ จุด
ดาเนินการขยายเฟส
ไฟฟ้า 3 เฟส

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
มีสภาพใช้งานได้ สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
มีสภาพใช้งานได้ สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
ใช้ได้
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
ใช้ได้
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
ใช้ได้
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.
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๙

โครงการขยายเขต เพื่อความสะดวก
ไฟฟ้าสาธารณะ
และปลอดภัยใน
บ้านโนนไทรโยง
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน
๑๐ โครงการติดตั้ง
เพื่อความสะดวก
ไฟฟ้าแสงสว่าง
และปลอดภัยใน
สาธารณะภายใน การสัญจรไปมา
หมู่บ้านป่าเพกา
ช่วงกลางคืน
โนนพุดซา
๑๑ โครงการขยายเขต เพื่อความสะดวก
ไฟฟ้าสาธารณะ
และปลอดภัยใน
บ้านทองหลาง
การสัญจรไปมา
พัฒนา
ช่วงกลางคืน
๑๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านทองหลาง
พัฒนา

เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการขยายเฟส
ไฟฟ้า ภายในหมู่บ้าน

๒๕๖๑
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน

300,000

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
จานวน ๑ จุด

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

จานวนโคม
ไฟฟ้าที่ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

จานวนโคม
ไฟฟ้าที่ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคม
ไฟฟ้าที่ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมีน้า
สะอาดอุปโภค
บริโภค

ประชาชนได้มีน้า
เพื่อใช้ในการ
อุปโภค บริโภค
ตลอดปี

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
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๑๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านหนองโพธิ์

๑๔ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านหนองโพธิ์
๑๕ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านทองหลาง

๑๖ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านหัวทานบ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการขยาย
เพื่อความ
เขตไฟฟ้า ระยะ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ ๑.๕ เมตร

สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน
เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน
เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน
เพื่อความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ดาเนินการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
จานวน ๕ จุด
ดาเนินการขยาย
เขตไฟฟ้ารอบสระ
หนองจิก พร้อม
โคมไฟ 10
จุด
ดาเนินการติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
จานวน ๑๐ จุด

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนโคม
มีระบบไฟฟ้าแสง
ไฟฟ้าที่มีสภาพ สว่างสาธารณะ
ใช้งานได้

กองช่าง
อบต.

จานวนโคม
มีระบบไฟฟ้าแสง
ไฟฟ้าที่มีสภาพ สว่างสาธารณะ
ใช้งานได้

กองช่าง
อบต.

จานวนโคม
มีระบบไฟฟ้าแสง
ไฟฟ้าที่มีสภาพ สว่างสาธารณะ
ใช้งานได้

กองช่าง
อบต.

จานวนโคม
มีระบบไฟฟ้าแสง
ไฟฟ้าที่มีสภาพ สว่างสาธารณะ
ใช้งานได้

กองช่าง
อบต.
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๑๗ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
บ้านหัวทานบ
๑๘ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านสระ
ตาล
๑๙ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
หนองกก
๒๐ โครงการติดตั้งไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านยาง
สามต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน
เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน
เพื่อความสะดวก
และปลอดภัยใน
การสัญจรไปมา
ช่วงกลางคืน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า ภายใน
หมู่บ้าน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
มีสภาพใช้งานได้ สว่างสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน

300,000

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
มีสภาพใช้งานได้ สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน

300,000

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
มีสภาพใช้งานได้ สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

เพื่อความสะดวก
ดาเนินการติดตั้งโคม
และปลอดภัยในการ ไฟฟ้าสาธารณะ
สัญจรไปมาช่วง
ภายในหมู่บ้าน
กลางคืน

300,000

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้าแสง
ใช้ได้
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๑ โครงการขยายเขต เพื่อความสะดวก
ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
และปลอดภัยในการ ไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น
บ้านยางสามต้น
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน
๒๒ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านบึงน้อย

เพื่อความสะดวก
ดาเนินการติดตั้งโคม
และปลอดภัยในการ ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
สัญจรไปมาช่วง
หมู่บ้าน
กลางคืน

๒๓ โครงการติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะภายใน
หมู่บ้านพังเทียม

เพื่อความสะดวก
ดาเนินการติดตั้งโคม
และปลอดภัยในการ ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
สัญจรไปมาช่วง
หมู่บ้าน
กลางคืน

๒๔ โครงการขยายเขต เพื่อความสะดวก
ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
และปลอดภัยในการ ไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น
บ้านพังเทียม
สัญจรไปมาช่วง
กลางคืน

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้า
ใช้ได้
แสงสว่าง
สาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้า
ใช้ได้
แสงสว่าง
สาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้า
ใช้ได้
แสงสว่าง
สาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่ มีระบบไฟฟ้า
ใช้ได้
แสงสว่าง
สาธารณะ

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อความสะดวกและ
สว่างสาธารณะภายใน ปลอดภัยในการสัญจร
หมู่บ้านโกรกช้างน้อย
ไปมาช่วงกลางคืน

ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน

๒๖

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่า บ้านโกรกช้าง
น้อย

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาช่วงกลางคืน

ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น

๒๗

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านโพนไพล

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาช่วงกลางคืน

๒๘

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสง เพื่อความสะดวกและ
สว่างสาธารณะภายใน ปลอดภัยในการสัญจร
หมู่บ้านโพนไพล
ไปมาช่วงกลางคืน

ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าจากหน้าบ้านของ
น.ส.ฉวีวรรณ บุญแผงถึง
นานายขวัญใจ จิ๋ววิเศษ
ดาเนินการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน

๒๙

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บ้านบึงน้อย

ดาเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้ น

รวม

๒๙ โครงการ

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร
ไปมาช่วงกลางคืน

๒๕๖๑
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนโคมไฟฟ้าที่
ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่
ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่
ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่
ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

จานวนโคมไฟฟ้าที่
ใช้ได้

มีระบบไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗. การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนาวัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

๑

โครงการสืบสาน
ประเพณีในวันสาคัญ
บ้านโนนทอง

๒

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่น
บ้านหนองโพธิ์

๓

โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
บ้านพังเทียม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกัน มีการร่วมปฏิบัติ
สืบสาน รักษา หวงแหน
กิจกรรมเนื่องในวัน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
สาคัญต่าง ๆ ของ
ของท้องถิ่น
ชาติ
เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกัน มีการร่วมปฏิบัติ
สืบสาน รักษา หวงแหน
กิจกรรมเนื่องในวัน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
สาคัญต่าง ๆ ของ
ของท้องถิ่น
ชาติ
เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยกัน มีการร่วมปฏิบัติ
สืบสาน รักษา หวงแหน
กิจกรรมเนื่องในวัน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
สาคัญต่าง ๆ ของ
ของท้องถิ่น
ชาติ

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

10,000

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

10,000

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
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โครงการสืบสาน
ประเพณีในวัน
สาคัญ บ้านหัว
ถนน
โครงการเทิดทูน
สถาบันพระ
มหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้ประชาชนได้
ช่วยกันสืบสาน รักษา หวง
แหนวัฒนธรรมประเพณี
อันดีของท้องถิ่น
เพื่อให้ข้าราชการ
ประชาชนได้แสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
โครงการสืบสาน เพื่อให้ประชาชนได้
ประเพณีในวัน
ช่วยกันสืบสาน รักษา หวง
สาคัญ บ้านหัว
แหนวัฒนธรรมประเพณี
ทานบ
อันดีของท้องถิ่น
โครงการส่งเสริม เพื่อให้ข้าราชการ
กิจกรรมวันสาคัญ ประชาชนได้แสดงออกถึง
ของชาติ
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

มีการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
ของชาติ

โครงการ
ส่งเสริม
ประเพณี
ท้องถิ่น บ้าน
โพนไพล

มีการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้
ช่วยกันสืบสาน รักษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

ข้าราชการประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กองการศึกษา

มีการจัด
กิจกรรมทุกปี

ข้าราชการประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

กองการศึกษา

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบตั ิพิธี
ทางประเพณี
วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

๒๕๖๕
(บาท)

ประชาชนได้ราลึกถึงพระ
เกียรติคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

10,000

มีการจัด
กิจกรรม

มีการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
ของชาติ

10,000

มีการจัด
กิจกรรม

มีการร่วมปฏิบัติกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญต่าง ๆ
ของชาติ

50,000

50,000

10,000

50,000

50,000

50,000

กองการศึกษา

กอง
การศึกษา
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โครงการจัดกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
ผู้สูงอายุ สูงอายุสุขใจ ความรู้ในการดูแล
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ตนเอง

๑๐ โครงการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
บ้านห้วยยางโนน
มะค่า

เพื่อให้ประชาชนได้
ช่วยกันสืบสาน รักษา
หวงแหนวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีของ
ท้องถิ่น
๑๑ โครงการก่อสร้างลาน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
กีฬา บ้านหนองปลา และปลูกฝังการเล่น
ไหล
กีฬาและออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน
๑๒ โครงการก่อสร้างลาน เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
กีฬา บ้านหนองโพธิ์ และปลูกฝังการเล่น
กีฬาและออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้สูงอายุในตาบลพัง
เทียม

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

มีการร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญต่าง ๆ ของ
ชาติ
ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย
ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย

10,000

150,000

150,000

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีการจัด
ผู้สูงอายุสามารถ
กิจกรรมทุกปี ดูแลตนเองได้ใน
เบื้องต้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

มีการจัด
กิจกรรม

มีการปฏิบตั ิพิธี
ทางประเพณี
วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

กอง
การศึกษา

มีลานกีฬา
และอุปกรณ์
กีฬา

มีสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านที่
มีมาตรฐาน

กองช่าง

มีลานกีฬา
และอุปกรณ์
กีฬา

มีสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านที่
มีมาตรฐาน

กองช่าง

107

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๓ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา บ้านทองหลาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา

มีสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านที่มี
มาตรฐาน

กองช่าง

ประชาชนได้มีลาน
เอนกประสงค์ที่ใช้
ทา
กิจกรรมร่วมกัน
มีสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านที่มี
มาตรฐาน

กองช่าง

๒๕๖๕
(บาท)

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและ
ปลูกฝังการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน
๑๔ โครงการก่อสร้างลาน เพื่อให้ประชาชนใน
เอนกประสงค์ บ้านป่า หมู่บ้านได้ใช้
เพกาโนนพุดซา
ประโยชน์ร่วมกัน

ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย
ดาเนินการสร้างลาน
กิจกรรม
อเนกประสงค์

150,000

มีลานกิจกรรม
สาธารณประโย
ชน์

๑๕ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา บ้านโกรกช้าง
น้อย

ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย

150,000

มีลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา

๑๖ โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและ
ปลูกฝังการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน
เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและ
ปลูกฝังการเล่นกีฬา
และออกกาลังกาย
ให้แก่ประชาชน

ดาเนินการจัดการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
หมู่บ้านในเขต อบต.

150,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

มีการจัดการ
แข่งขันเป็น
ประจาทุกปี

กองช่าง

ประชาชนและ
กอง
เยาวชนในหมู่บ้าน การศึกษา
ได้มีการเล่นกีฬา
เพื่อออกกาลังกาย
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๑๗ โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา บ้าน
โพนไพล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)

เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างและ
ปลูกฝังการเล่น
กีฬาและออกกาลัง
กายให้แก่
ประชาชน
๑๘ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน
ลานเอนกประสงค์ ในหมู่บ้านได้ใช้
บ้านโพนไพล
ประโยชน์ร่วมกัน

ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย

150,000

มีลานกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา

มีสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านที่
มีมาตรฐาน

กองช่าง

ดาเนินการสร้าง
ลาน
กิจกรรม
อเนกประสงค์

150,000

กองช่าง

๑๙ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชน
ลานเอนกประสงค์ ในหมูบ่ ้านได้ใช้
บ้านชายพะเนา
ประโยชน์ร่วมกัน

ดาเนินการสร้าง
ลาน
กิจกรรม
อเนกประสงค์

150,000

๒๐ โครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นการ
ลานกีฬา บ้านสระ เสริมสร้างและ
ตาล
ปลูกฝังการเล่น
กีฬาและออกกาลัง
กายให้แก่
ประชาชน

ดาเนินการก่อสร้าง
ลานกีฬาพร้อม
อุปกรณ์ออกกาลัง
กาย

150,000

มีลานกิจกรรม
ประชาชนได้มี
สาธารณประโยชน์ ลาน
เอนกประสงค์ที่
ใช้ทากิจกรรม
ร่วมกัน
มีลานกิจกรรม
ประชาชนได้มี
สาธารณประโยชน์ ลาน
เอนกประสงค์ที่
ใช้ทากิจกรรม
ร่วมกัน
มีลานกีฬาและ
มีสนามกีฬา
อุปกรณ์กีฬา
ภายในหมู่บ้านที่
มีมาตรฐาน

กองช่าง

กองช่าง
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๒๑

๒๒

๒๓

โครงการ

โครงการจัดงานเนื่องใน
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงาน
บวงสรวงสักการะ
อนุสาวรีย์ทา้ วสุรนารี
และของดีอาเภอพระ
ทองคา
โครงการแห่เทียนวัน
เข้าพรรษา

๒๔

โครงการจัดงานรัฐพิธี

๒๕

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการ
ประชาชนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนได้ราลึกถึงพระ
เกียรติคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เพื่อให้ประชาชนได้
มีการปฏิบัตกิ ิจกรรมทาง
ช่วยกันสืบสาน รักษา
ประเพณี และวัฒนธรรม
หวงแหนวัฒนธรรม
อันดีเพื่อให้มีการสืบสาน
ประเพณีอันดีของ
ต่อไปในอนาคต
ท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนได้
มีการปฏิบัตกิ ิจกรรมทาง
ช่วยกันสืบสาน รักษา
ประเพณี และวัฒนธรรม
หวงแหนวัฒนธรรม
อันดีเพื่อให้มีการสืบสาน
ประเพณีอันดีของ
ต่อไปในอนาคต
ท้องถิ่น
เพื่อให้ข้าราชการ
ประชาชนได้ราลึกถึงพระ
ประชาชนได้แสดงออก เกียรติคุณของสถาบัน
ถึงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์
สถาบันพระมหากษัตริย์
เพื่อเป็นการเสริมสร้าง มีการจัดการแข่งขัน
และสนับสนุนการออก ระหว่างส่วนราชการและ
กาลังกาย
ท้องถิ่นในเขตอาเภอพระ
ทองคา

๒๕๖๑
(บาท)
30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

มีการจัดกิจกรรม มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ทุกปี
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กอง
การศึกษา

70,000

70,000

70,000

70,000

70,000

มีการจัดกิจกรรม มีการปฏิบัตพิ ิธีทาง
ทุกปี
ประเพณีวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง

กอง
การศึกษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

กอง
การศึกษา

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

มีการจัดกิจกรรม ข้าราชการประชาชน
ทุกปี
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
มีการจัดการ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
แข่งขันเป็น
มีการเล่นกีฬาเพื่อ
ประจาทุกปี
ออกกาลังกายและ
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน

มีการจัดกิจกรรม ข้าราชการประชาชน
ทุกปี
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

กอง
การศึกษา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
75,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
75,000
75,000
75,000

๒๕๖๕
(บาท)
75,000

ข้าราชการ พนักงาน
นักเรียน และ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ตาบลพังเทียม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

มีการจัด
กิจกรรมทุกปี

จัดอบรมเด็ก เยาวชน
ในพื้นที่ตาบลพังเทียม

21,000

30,000

30,000

35,000

35,000

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ
๗๐

๒๖ โครงการฝึกซ้อม
และจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาพระทองคา
สัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมให้
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
ประชาชนในพื้นที่รัก การแข่งขันกีฬาใน
การออกกาลังกาย ประเภทต่าง ๆ
ด้วยการเล่นกีฬา

๒๗ โครงการสนับสนุน
และเข้าร่วม
โครงการบรรพชา
อุปสมบทสามเณร
ภาคฤดูร้อน
๒๘ โครงการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จริยธรรม
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนมีคุณธรรม
จริยธรรมในชีวิต

รวม ๒๘ โครงการ

ตัวชี้วัด

มีการจัดการ
แข่งขันเป็น
ประจาทุกปี

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้มี
การเล่นกีฬาเพื่อ
ออกกาลังกาย
และสร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
หน่วยงาน
ข้าราชการ
กอง
พนักงาน
การศึกษา
นักเรียนและ
ประชาชนได้จดั
กิจกรรมในพื้นที่
เด็ก เยาวชน
กอง
ประชาชนใน
การศึกษา
พื้นที่ตาบลพัง
เทียมได้ความรู้
ความเข้าใจและ
นาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑

โครงการจัดทาผัง
เมืองรวม

เพื่อให้มีการสารวจ
และจัดทาแผนที่ของ
อบต. ที่ถูกต้อง
ชัดเจนในการใช้งาน

๒

โครงการจัดทาแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อให้มีการสารวจ
และจัดทาแผนทีภ่ าษี
ของ อบต. ที่ถกู ต้อง
ชัดเจนในการใช้งาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จัดการประชุม
ประชาคม และบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการ และติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนินการ
จัดการอบรมให้ความรู้
บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินการ และติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับ
การดาเนินการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)
30,000

๒๕๖๒
(บาท)
30,000

๒๕๖๓
(บาท)
30,000

๒๕๖๔
(บาท)
30,000

๒๕๖๕
(บาท)
30,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีผังเมืองที่ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

กองช่าง

มีแผนที่ภาษีที่
ถูกต้องตาม
มาตรฐาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

กองคลัง

112

ที่

๓

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาวัสดุ เพื่อเป็นการ
ครุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ใน พัฒนา
การปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์
ต่อส่วนรวม
๔ โครงการพัฒนา
เพื่อเป็นการ
เพื่อให้การ
และปรับปรุง
พัฒนาปรับปรุง ปฏิบัติงานของ
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องมือ
หน่วยงานเป็นไป
ในการปฏิบัติงาน เครื่องใช้อยู่ใน
อย่างมีประสิทธิภาพ
สภาพที่ใช้งานได้ และเกิดประโยชน์
อยู่เสมอ
ต่อส่วนรวม
๕ โครงการสนับสนุน เพื่อเป็นการ
เพื่อให้บุคลากรมี
งบประมาณการ
พัฒนาความรู้
ความรู้เพิ่มเติม ใน
ฝึกอบรมหรือการ ความสามารถ
การปฏิบัติงาน
ประชุมสัมมนาของ ของบุคลากรใน
บุคลากร
การปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

มีวัสดุครุภณ
ั ฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดี
ขึ้น

กองคลัง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่มี
มาตรฐาน

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น

กองคลัง

95,000

95,000

100,000

100,000

100,000

บุคลากรของ
หน่วยงานมีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
ได้รับ
รับผิดชอบ

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสในการที่จะรู้ถึง
บทบาท หน้าที่ สิทธิอัน
พึงจะมีตามกฎหมาย

10,000

10,000

20,000

20,000

20,000

มีกิจกรรมให้ความรู้
กับประชาชนใน
โอกาสต่าง ๆ

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพ บทบาท
หน้าที่อันพึงจะมีตาม
กฎหมาย

สนง.ปลัด

ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ผลงาน
การดาเนินต่างๆ อัน
เกี่ยวกับประชาชนได้
ทราบและดาเนินการได้
อย่างทันระยะเวลาที่
กาหนด
โครงการอบรมและ
เพื่อเป็นการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมี
ศึกษาดูงานของ
ความรู้ความสามารถ ความรูเ้ พิ่มเติม ในการ
พนักงาน พนักงานจ้าง ของบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงาน
สมาชิกสภาท้องถิ่น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

มีกิจกรรมให้ความรู้
กับประชาชนใน
โอกาสต่าง ๆ

ประชาชนได้มีความรู้
ความเข้าใจในกิจการ
และงานของ
หน่วยงาน

สนง.ปลัด

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

บุคลากรของ
หน่วยงานมีมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น

สนง.ปลัด

๖

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมหรือ การ
อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้านสิทธิ
หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

๗

โครงการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการดาเนินงาน
ของหน่วยงานให้แก่
ประชาชนได้ทราบ

๘

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง สิทธิเสรีภาพ
บทบาท หน้าที่ ของ
ตนในระบอบ
ประชาธิปไตยตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานการ
ดาเนินการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนได้ทราบ

114

ที่

๙

โครงการ/
กิจกรรม

โครงการสร้างและ
สนับสนุนองค์กร
ภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความ
เข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมทางการเมือง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ดาเนินการให้
ความรูส้ ่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการบริหาร
จัดการตามระเบียบ
กฎหมาย
๑๐ โครงการสนับสนุน เพื่อเป็นการพัฒนา เพื่อให้บุคลากรมี
งบประมาณในการ ความรู้ความสามารถ ความรู้เพิ่มเติม ใน
พัฒนาบุคลากร
ของบุคลากรในการ การปฏิบัติงาน
ด้านการเรียนรูโ้ ดย ปฏิบัติงาน
วิธีการศึกษานอก
สถานที่
๑๑ โครงการจัด
เพื่อให้ อบต.พังเทียม มีการจัดกิจกรรม ๕
กิจกรรม ๕ ส.
มีความเป็นระเบียบ ส. ภายใน
สะอาด สวยงาม
หน่วยงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

มีกิจกรรมให้
ความรู้กับ
ประชาชนใน
โอกาสต่าง ๆ

ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมและมี
บทบาทในการ
กาหนดแนวทาง
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

สนง.ปลัด

120,000

120,000

150,000

150,000

150,000

บุคลากรของ
หน่วยงานมีมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่
ดีขึ้น

สนง.ปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

อบต.พังเทียมมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยสะอาด
สวยงาม

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

๑๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรม
และธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้างของ
อบต.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง
ใน อบต.

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

จานวนผู้เข้า
อบรมมีความ
พึงพอใจ ร้อย
ละ ๗๐

ผู้บริหารท้องถิ่น
พนักงานส่วน
ตาบลและ
พนักงานจ้าง
ใน อบต.
สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานและใช้
ในชีวิตประจาวัน

สนง.ปลัด
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แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

๑๐

๑๑

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ตาบล

โครงการก่อสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการและคนพิการ
(ประเภทห้องน้า)
๑๒ โครงการก่อสร้างสิ่ง
อานวยความสะดวก
สาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการและคนพิการ
(ประเภทที่จอดรถ)
รวม ๓ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์ให้
เป็นระเบียบมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ผู้มา
ติดต่อราชการและ
คนพิการได้ใช้
ประโยชน์
เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ผู้
ติดต่อราชการและ
คนพิการได้ใช้
ประโยชน์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ดาเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วน
ตาบล
ก่อสร้างห้องน้าสาหรับผู้
มาติดต่อราชการและคน
พิการ

ก่อสร้างที่จอดรถสาหรับ
ผู้มาติดต่อราชการและ
คนพิการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)
700,000

๒๕๖๒
(บาท)
700,000

๒๕๖๓
(บาท)
700,000

๒๕๖๔
(บาท)
700,000

๒๕๖๕
(บาท)
700,000

400,000

400,000

400,000

400,000

500,000

200,000

200,000

200,000

200,000

300,000

มีอาคารเก็บของ
เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้มา
ติดต่อราชการและ
คนพิการที่ถูก
สุขลักษณะ
มีสิ่งอานวยความ
สะดวกสาหรับผู้มา
ติดต่อราชการและ
คนพิการที่ถูก
สุขลักษณะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

มีสถานที่ในการเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย
สะดวกสบายในการ
ใช้งาน
ผู้มาติดต่อราชการ
และคนพิการได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

ผู้มาติดต่อราชการ
และคนพิการได้ใช้
ประโยชน์

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติเพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑

โครงการทาป้ายเตือน
เพื่อเป็นการป้องกันและ
จราจร สัญญาณไฟ และ ลดอุบัติภัยที่เกิดขึ้นบน
สัญญาณจราจรตาม
ท้องถนน
เส้นทางคมนาคมภายใน
ตาบลพังเทียม

๒

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย บ้านโนนไทร
โยง
โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา
โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย บ้านหัวถนน

๓

๔

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ดาเนินการจัดหาและทา
ป้ายเตือนจราจร
สัญญาณจราจรและ
สัญญาณไฟตามเส้นทาง
คมนาคมภายในตาบลพัง
เทียม
ดาเนินการติดตั้งหอ
กระจายข่าวและเสียงตาม
สาย

๒๕๖๑
(บาท)
300,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
300,000
300,000
300,000

30,000

ดาเนินการติดตั้งหอ
กระจายข่าวและเสียงตาม
สาย
ดาเนินการติดตั้งหอ
กระจายข่าวและเสียงตาม
สาย

30,000

30,000

๒๕๖๕
(บาท)
300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนการเกิด
อุบัติภัยลดลง

เป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยที่เกิดขึ้น
บนท้องถนน

จานวนหอกระจาย
ข่าวเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์

จานวนหอกระจาย
ข่าวเพิ่มมากขึ้น

จานวนหอกระจาย
ข่าวเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

๕ โครงการก่อสร้าง
หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
บ้านหัวทานบ
๖ โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
บ้านพังเทียม
๗ โครงการป้องกัน
อุบัติภัยทางถนน
ในช่วงเทศกาล

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร
เพื่อเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัตภิ ัยที่เกิดขึ้นบน
ท้องถนน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

ดาเนินการติดตั้งหอ
กระจายข่าวและเสียง
ตามสาย

ดาเนินการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวและ
เสียง
ตามสาย
ดาเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันอุบัติภัยทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ
๘ โครงการรณรงค์ เพื่อเป็นการป้องกันและ ดาเนินการโครงการ
และป้องกัน
รณรงค์การเกิดอุบัติภัย ป้องกันและรณรงค์
อุบัติภัยทางถนน บนท้องถนน
การเกิดอุบัตภิ ัยบน
ท้องถนน
๙ โครงการซ่อมแซม เพื่อเป็นการ
ดาเนินการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์ให้
หอกระจายข่าวและ
และเสียงตามสาย ประชาชนได้ทราบข้อมูล เสียง
บ้านโกรกช้างน้อย ข่าวสาร
ตามสาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000

๒๕๖๕
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนหอ
กระจายข่าวเพิ่ม
มากขึ้น

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์
เป็นการป้องกัน
และลดอุบัตภิ ัยที่
เกิดขึ้นบนท้อง
ถนน

จานวนหอ
กระจายข่าวเพิ่ม
มากขึ้น

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จานวนการเกิด
อุบัติภัยลดลง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จานวนการเกิด
อุบัติภัยลดลง

20,000

จานวนหอ
กระจายข่าวเพิ่ม
มากขึ้น

เป็นการป้องกัน
และลดอุบัตภิ ัยที่
เกิดขึ้นบนท้อง
ถนน
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๐ โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าวและ
เสียงตามสาย บ้าน
โพนไพล

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

๑๑ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านโนน
ทอง
๑๒ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านป่า
เพกาโนนพุดซา
๑๓ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน
ทองหลางพัฒนา

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวและ
เสียงตามสาย

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม

ดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน ๕
จุด
ดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน

เพื่อเฝ้าระวังและ
ป้องกันการก่อ
อาชญากรรม

ดาเนินการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000

50,000

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนหอกระจาย ประชาชนใน
ข่าวเพิ่มมากขึ้น
พื้นที่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารได้
ทันเหตุการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

50,000

จานวนกล้องวงจร จานวนการเกิด
ปิดเพิ่มมากขึ้น
เหตุร้ายใน
หมู่บ้านลดลง

กองช่าง

50,000

จานวนกล้องวงจร จานวนการเกิด
ปิดเพิ่มมากขึ้น
เหตุร้ายใน
หมู่บ้านลดลง

กองช่าง

จานวนกล้องวงจร จานวนการเกิด
ปิดเพิ่มมากขึ้น
เหตุร้ายใน
หมู่บ้านลดลง

กองช่าง

120

ที่

โครงการ

๑๔ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านหัว
ถนน
๑๕ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านพัง
เทียม
๑๖ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน
โพนไพล
๑๗ โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน
หนองกก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเฝ้าระวัง
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
และป้องกันการ วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน
ก่ออาชญากรรม

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนกล้องวงจร
ปิดเพิ่มมากขึ้น

จานวนการเกิด
เหตุร้ายในหมู่บ้าน
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

เพื่อเฝ้าระวัง
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
และป้องกันการ วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน
ก่ออาชญากรรม

50,000

จานวนกล้องวงจร
ปิดเพิ่มมากขึ้น

จานวนการเกิด
เหตุร้ายในหมู่บ้าน
ลดลง

กองช่าง

เพื่อเฝ้าระวัง
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
และป้องกันการ วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน
ก่ออาชญากรรม

50,000

จานวนกล้องวงจร
ปิดเพิ่มมากขึ้น

จานวนการเกิด
เหตุร้ายในหมู่บ้าน
ลดลง

กองช่าง

จานวนกล้องวงจร
ปิดเพิ่มมากขึ้น

จานวนการเกิด
เหตุร้ายในหมู่บ้าน
ลดลง

กองช่าง

เพื่อเฝ้าระวัง
ดาเนินการติดตั้งกล้อง
และป้องกันการ วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน
ก่ออาชญากรรม

50,000

121

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๘ โครงการสนับสนุน
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๑
(บาท)
50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

๒๕๖๕
(บาท)
50,000

เพื่อเป็นการฝึกให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีส่วน
ร่วมในการที่จะ
ช่วยกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณภัย
๑๙ โครงการพัฒนาศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์ใน
อปพร.
การประสานงาน
ให้มีความทันสมัย
และเกิดประโยชน์
สูงสุด

ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ดาเนินการจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์ สาหรับศูนย์
อบพร.ประจาตาบลเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

๒๐ โครงการสนับสนุน
การฝึกทบทวน
อปพร.

ฝึกอบรมและฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

35,000

35,000

50,000

50,000

50,000

เพื่อเป็นการฝึกให้
ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีส่วน
ร่วมในการที่จะ
ช่วยกันป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณภัย

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

อาสาสมัคร
มีอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล ป้องกันภัยครบทุก
เรือนมีความรู้
หมูบ่ ้าน
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

สนง.ปลัด

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน

สนง.ปลัด

มีวัสดุ อุปกรณ์
สาหรับศูนย์
อปพร.ประจา
ตาบลเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานที่
ทันสมัยยิ่งขึ้น
อาสาสมัคร
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล ป้องกันภัย
เรือนมีความรู้
มีทักษะในการ
ความเข้าใจในการ ป้องกันและแก้ไข
ปฏิบัติงาน
ปัญหาด้านสา
ธารณภัยมากขึ้น

สนง.ปลัด

122

ที่

โครงการ

๒๑ โครงการซ่อมแซม
หอกระจายข่าว
และเสียงตามสาย
บ้านหนองแห้ว
รวม ๒๑ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ทราบ
ข้อมูลข่าวสาร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ดาเนินการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวและ
เสียงตามสาย

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนหอกระจาย ประชาชนในพื้นที่
ข่าวเพิ่มมากขึ้น
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้ทัน
เหตุการณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

123

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.๐๒

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการปลูกต้นไม้
เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม บ้าน
โนนทอง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความเป็นระเบียบ
สวยงาม
๒ โครงการปรับปรุง เพื่อเป็นการพัฒนา
ภูมิทัศน์รอบสระน้า และปรับปรุง
สาธารณประโยชน์ สภาพแวดล้อมให้ดี
บ้านโนนไทรโยง
ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่
สวยงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
มีกิจกรรมให้
ประชาชน
ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในชุมชน
เป็นการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์
ในแนวทางของ
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
20,000

40,000

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้นและ
ทาให้ระบบนิเวศน์
มีความสมดุลมาก
ยิ่งขึ้น
มีการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติให้
กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและ
แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สนง.ปลัด

124

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๓

โครงการปลูก
ป่าชุมชน
บ้านหัวทานบ

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน

๔

โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ

๕

โครงการคลอง
สวยน้าใส คน
ไทยมีความสุข

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปลูกป่าชุมชน
เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ดาเนินการปลูก
ต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ป่าในที่
สาธารณะ
เป็นการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)
20,000

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้นและ
ทาให้ระบบ
นิเวศน์มีความ
สมดุลมากยิ่งขึ้น
มีพื้นที่ป่าเพิ่ม
มากขึ้น

สนง.ปลัด

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสวยงาม
ขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสวยงามขึ้น

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๖ โครงการบ้านสวย
เมืองสุข บ้านป่า
เพกาโนนพุดซา

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในชุมชน

๗ โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านทองหลาง
พัฒนา

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความเป็นระเบียบ
สวยงาม

เป็นการพัฒนา
สถานที่ทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ในแนวทาง
ของการท่องเที่ยว

๘ โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านหนองโพธิ์

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความเป็นระเบียบ
สวยงาม

เป็นการพัฒนา
สถานที่ทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ในแนวทาง
ของการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
20,000

40,000

40,000

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้นและ
ทาให้ระบบนิเวศน์
มีความสมดุลมาก
ยิ่งขึ้น
มีการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติให้
กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและ
แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ
มีการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติให้
กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและ
แหล่งพักผ่อน
หย่อนใจ

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙ โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านทองหลาง

๑๐ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

๑๑ โครงการอันเนื่อง
มาจาก
พระราชดาริและ
พระราชเสาวนีย์
๑๒ โครงการปลูกป่า
ชุมชนบ้านโกรก
ช้างน้อย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความเป็นระเบียบ
สวยงาม
เพื่อเป็นการรักษา
ความสะอาดของ
ถนนและทาง
สาธารณะให้มี
สภาพที่ดีและ
สวยงามอยู่เสมอ
เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เป็นการพัฒนา
สถานที่ทางธรรมชาติ
ที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ในแนวทาง
ของการท่องเที่ยว
ดาเนินการรณรงค์
การทาความสะอาด
ถนนและบริเวณ
หน้าที่ทาการอบต.
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น
มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในชุมชน

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)
40,000

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

40,000

40,000

40,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาสถานที่
ภายในหมู่บ้านมี ทางธรรมชาติให้
ความสะอาด
กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวและแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ
สิ่งแวดล้อม
บริเวณหน้าที่ทาการ
ภายใน อบต.
อบต.และทาง
สวยงามขึ้น
สาธารณะมีสภาพที่
ดีและสวยงามอยู่
เสมอ

สนง.ปลัด

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสวยงาม
ขึ้น
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

มีปริมาณป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้นและทาให้
ระบบนิเวศน์มีความ
สมดุลมากยิ่งขึ้น
มีปริมาณป่าไม้เพิ่ม
มากขึ้นและทาให้
ระบบนิเวศน์มีความ
สมดุลมากยิ่งขึ้น

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๑๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้าน
บ้านห้วยยางโนน
มะค่า

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเป็นการ
รักษาความ
สะอาดของ
ถนนและทาง
สาธารณะให้มี
สภาพที่ดีและ
สวยงามอยู่
เสมอ
๑๔ โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการ
หัวไร่ปลายนา บ้าน สร้างจิตสานึก
ห้วยยางโนนมะค่า ให้รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป็นการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์

๑๕ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบสระ
ประปาหมู่บ้านหัว
ทานบและอ่าง
หนองกก

เป็นการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ใน
แนวทางของการ
ท่องเที่ยว

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน
มีความเป็น
ระเบียบ
สวยงาม

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ใน
ชุมชน

๒๕๖๓
(บาท)

20,000

40,000

๒๕๖๔
(บาท)
20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสวยงามขึ้น

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน
มีความ
สวยงามขึ้น

สนง.ปลัด

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้น
และทาให้
ระบบนิเวศน์มี
ความสมดุล
มากยิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้าน
มีความ
สวยงามขึ้น

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๖ โครงการปลูก
ป่ารอบสระน้าที่
สาธารณะหนอง
กก

เพื่อเป็นการสร้าง มีกิจกรรมให้
จิตสานึกให้รัก
ประชาชนร่วมกัน
ธรรมชาติและ
ปลูกต้นไม้ในชุมชน
สิ่งแวดล้อม

๑๗ โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายใน
หมู่บ้านพังเทียม

เพื่อเป็นการสร้าง
จิตสานึกให้รัก
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๑๘ โครงการกาจัด
ขยะมูลฝอยและ
คัดแยกขยะ
บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันในการแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทา
ให้นาไปกาจัดได้
อย่างเหมาะสม

เป็นการพัฒนา
สถานที่ทาง
ธรรมชาติที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์ใน
แนวทางของการ
ท่องเที่ยว
อบรมผู้แทน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ในการจัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อเป็น
การลดมลภาวะ
จากการกาจัดขยะ
ที่ไม่ถูกวิธี

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)
20,000

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

30,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้นและ
ทาให้ระบบ
นิเวศน์มีความ
สมดุลมากยิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสวยงาม
ขึ้น

สนง.ปลัด

สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงาม

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)
เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

40,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สนง.ปลัด
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ที่

โครงการ/
กิจกรรม

๑๙ โครงการ
เตาเผาขยะ
ประจาหมู่บ้าน
ทองหลาง

๒๐ โครงการกาจัด
ขยะมูลฝอย
และคัดแยก
ขยะ บ้านพัง
เทียม

๒๑ โครงการกาจัด
ขยะมูลฝอย
และคัดแยก
ขยะ บ้านโพน
ไพล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันในการแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทา
ให้นาไปกาจัดได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันในการแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทา
ให้นาไปกาจัดได้
อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ประชาชน
ได้ร่วมมือร่วมใจ
กันในการแยก
ขยะก่อนทิ้ง ทา
ให้นาไปกาจัดได้
อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

ดาเนินการสร้าง
เตาเผาขยะ

อบรมผู้แทน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ในการจัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อเป็น
การลดมลภาวะจาก
การกาจัดขยะที่ไม่
ถูกวิธี
อบรมผู้แทน
หมู่บ้านให้มีความรู้
ในการจัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง เพื่อเป็น
การลดมลภาวะจาก
การกาจัดขยะที่ไม่
ถูกวิธี

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๕๖๓
(บาท)
500,000

๒๕๖๔
(บาท)

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงาม

สนง.ปลัด

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงาม

สนง.ปลัด

สภาพแวดล้อม
ภายในหมู่บ้านมี
ความสะอาด

สิ่งแวดล้อมใน
หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงาม

สนง.ปลัด

๒๕๖๕
(บาท)

130

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

๒๒ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามบรมราช
กุมารี(อพ.สธ.)
รวม ๒๒ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ปลูกป่าชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
มีกิจกรรมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
๒๕๖๕
(บาท)
20,000

เพื่อเป็นการเพิ่ม
ปริมาณป่าไม้ใน
ชุมชนให้มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

มีปริมาณป่าไม้
เพิ่มมากขึ้นและ
ทาให้ระบบนิเวศน์
มีความสมดุลมาก
ยิ่งขึ้น

สนง.ปลัด

แบบ ผ.๐๒
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.การพัฒนาการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

๑

๒

๓

โครงการ

โครงการจัดหาหนังสือ
สื่อสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนบ้านหนอง
กกตลุกผักไร
โครงการจัดหาวัสดุ
ผลิตสื่อประกอบ
การเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านกุดจิก
หนองแห้ว
โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน
โรงเรียนบ้านชายพะ
เนาหนองโพธิ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
๒๕๖๔
(บาท)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

หน่วยงาน
ที่ขอรับ
เงิน
อุดหนุน

เพื่อจัดหาหนังสือ สื่อ
สารสนเทศ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนมี
นิสัยรักการอ่าน

ห้องสมุดโรงเรียนมี
หนังสือสื่อสารสนเทศ
เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

นักเรียนร้อยละ
๙๐ มีความพึง
พอใจที่ได้เรียนรู้
จากสื่อสารสนเทศ

ห้องสมุดมีหนังสือ สื่อ กองการศึกษา
สารสนเทศเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
นักเรียน

โรงเรียน
บ้านหนอง
กก
ตลุกผักไร

เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสร้าง
องค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อให้การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ร้อยละ
๘๕
ครูสามารถผลิตสื่อ
ชนิดต่างๆให้เหมาะสม
กับรูปแบบการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โรงเรียนมีสื่อการ
เรียนการสอนร้อย
ละ ๘๕

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ กองการศึกษา
ทางการเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น

โรงเรียน
บ้านกุดจิก
หนองแห้ว

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ตอบสนองแผน/
โครงการของ
โรงเรียน

นักเรียนได้ใช้สื่อการ กองการศึกษา
เรียนได้ประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการเรียนการ
สอน

โรงเรียน
บ้านชายพะ
เนา

เพื่อใช้พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

132

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๔ โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนพังเทียม
(คุรุสามัคคี ๒)

เพื่อใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

๕ โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนบ้านโพน
ไพล

เพื่อใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

๖ โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนบ้าน
ทองหลาง

เพื่อใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

๗ โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
โรงเรียนบ้าน
โกรกช้างน้อย

เพื่อใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๕
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๕
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๕
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สร้างองค์ความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๕

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โรงเรียนมีสื่อการ นักเรียนมี
เรียนการสอนร้อย ผลสัมฤทธิ์
ละ ๘๕
ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
โพนไพล

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โรงเรียนมีสื่อการ นักเรียนมี
เรียนการสอนร้อย ผลสัมฤทธิ์
ละ ๘๕
ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
ทองหลาง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

โรงเรียนมีสื่อการ นักเรียนมี
เรียนการสอนร้อย ผลสัมฤทธิ์
ละ ๘๕
ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
โกรกช้างน้อย

โรงเรียนมีสื่อการ นักเรียนมี
เรียนการสอนร้อย ผลสัมฤทธิ์
ละ ๘๕
ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ขอรับเงิน
หลัก
อุดหนุน
กองการศึกษา โรงเรียนพัง
เทียม(คุรุ
สามัคคี ๒)

133

ที่

โครงการ

๘ โครงการจัดหา
สื่อการเรียนการ
สอน
โรงเรียนบ้านป่า
เพกา

วัตถุประสงค์

เพื่อใช้
พัฒนาการเรียน
การสอนให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้การจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
สร้างองค์
ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ ๘๕

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โรงเรียนมี
สื่อการเรียน
การสอน
ร้อยละ ๘๕

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
โรงเรียน
บ้านป่า
เพกา
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ที่

โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑๐ โครงการจัดหา เพื่อจัดหาอาหาร จัดหาอาหาร
อาหารเสริม(นม) เสริม(นม)ให้แก่ เสริม(นม)ให้แก่
สาหรับศูนย์
เด็กในศูนย์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก
เล็กสังกัด อบต.
สังกัด อบต.

๑๑ โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ป้องกัน
โรคติดต่อภายใน
เด็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพที่
ดีให้กับครู ผดด.

ครูพี่เลีย้ งและ
คณะกรรมการ
ศูนย์เด็กใน
ตาบลพังเทียม
และผูป้ กครอง

๒๕๖๑
(บาท)
236,476.80

30,980

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
236,476.80 236,476.80 236,476.80

30,980

30,980

30,980

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
236,476.80 จานวนอาหาร
เสริม(นม)มีครบ
ตามจานวนวันที่
กรมฯกาหนด

30,980

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เด็กในศูนย์ฯ
สังกัด อบต.มี
อาหารเสริม
(นม)
ดื่มครบตาม
จานวนวันที่
กรมฯส่งเสริม
กาหนด
มีกิจกรรม
ศูนย์ฯผ่าน
ส่งเสริมสุขภาพ เกณฑ์
ภายในศูนย์ฯ
มาตรฐานลด
จานวนเด็กที่มี
โรคติดต่อให้
ลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
กรมส่งเสริม
ฯ

กอง
การศึกษา/
สนง.ปลัด

รพ.สต.พัง
เทียม
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ที่

โครงการ

๑๒ โครงการพัฒนา
ความรู้และ
ทักษะการดูแล
เด็กเล็กและเด็ก
ก่อนวัยเรียนแก่
พ่อแม่
ผู้ปกครองหรือ
ผู้ดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์ฯ
๑๓ โครงการจัดซื้อ
วัสดุ สื่อและ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพิ่มเติมให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ครูและเด็ก ครูพี่เลีย้ งและ
เล็กในศูนย์ฯผ่าน คณะกรรมการ
เกณฑ์มาตรฐาน ศูนย์ฯรวมทั้ง
ศูนย์เด็กเล็กน่า ผู้ปกครองเด็ก
อยู่

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
สื่อ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพิ่มเติม
นอกเหนือที่กรม
ฯจัดสรรให้แก่
ศูนย์ฯเด็ก

หาวัสดุ สื่อ
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน
เพิ่มเติมให้แก่
เด็กปฐมวัย

๒๕๖๑
(บาท)
34,340

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34,340
34,340
34,340

๒๕๖๕
(บาท)
34,340

224,400

224,400

224,400

224,400

224,400

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
ศูนย์ฯผ่าน
ศูนย์พัฒนาเด็ก กอง
เกณฑ์มาตรฐาน เล็กผ่านเกณฑ์ การศึกษา/
ใน
มาตรฐานศูนย์ สนง.ปลัด
การตรวจ
น่าอยู่ระดับพี
ขึ้น

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
รพ.สต.พัง
เทียม

มีวัสดุ สื่อ การ เด็กได้รับวัสดุ
เรียนการสอนที่ สื่อ การเรียน
ได้มาตรฐาน
การสอนที่
ทันสมัยและ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ

กรมส่งเสริม
ฯ

กอง
การศึกษา
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
๑๔ โครงการพัฒนา เพื่อพัฒนาทักษะ เด็กและ
ทักษะและ
และส่งเสริม
เยาวชนในเขต
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนา พื้นที่ตาบลพัง
กิจกรรมพัฒนา เด็กและเยาวชน เทียม
เด็กและเยาวชน ด้านการอนุรักษ์
ให้มีความเข้มแข็ง ศิลปะ วัฒนธรรม
และมีทักษะใน
ประเพณี และภูมิ
การใช้
ปัญญาท้องถิ่น
ชีวิตประจาวัน
อย่างเต็ม
ศักยภาพ
รวม ๑๔ โครงการ

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เครือข่ายการ
ทางานของเด็ก
และเยาวชน
ตาบลมีความ
เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง

เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
พ.ม.จังหวัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒.ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕.การพัฒนาสาธารณสุข
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

๑

โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐานในเขต
อบต.พังเทียม

๒

โครงการจัดหา
รายได้
เพื่อจัดกิจกรรม
สาธารณกุศล
และให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ อสม.ทุกคน จัดกิจกรรม
ในเขต อบต. ทราบ การอบรมทาง
บทบาทและหน้าที่ วิชาการแก่ อส
ของตนเอง
ม. ในตาบลพัง
เทียม
เพื่อหารายได้นาไป เชิญชวน
หน่วยงาน
จัดกิจกรรมสา
ราชการ
ธารณกุศลเพื่อ
รัฐวิสาหกิจ
ช่วยเหลือ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน
ประชาชนทั่วไป
ผู้ประสบภัย
ร่วมบริจาคเงิน
หรือสิ่งของนาไป
จัดกิจกรรมสา
ธารณกุศล

๒๕๖๑
(บาท)
150,000

5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
150,000
150,000

5,000

5,000

5,000

๒๕๖๕
(บาท)
150,000

5,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

อสม. มี
ความรู้ความ
เข้าใจใน
หน้าที่ตนเอง
มากขึ้น
มีการจัด
กิจกรรมเป็น
ประจาทุกปี

อสม. ทุกคนใน
เขต อบต.พัง
เทียมมีศักยภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้
ทันท่วงที

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
อสม.ภายใน
เขต อบต.
พังเทียม

สนง.ปลัด/

สนง.กาชาด
จังหวัด
นครราชสีมา
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ที่

๓

โครงการ

โครงการ
กิจกรรมเหล่า
กาชาดและการ
รับบริจาคโลหิต

รวม ๓ โครงการ

วัตถุประสงค์

สร้างความสามัคคี
ในชุมชนและความ
เข้มแข็ง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนใน
เขต อบต.พัง
เทียมเกิดความ
รักความ
สามัคคีและ
ความเสียสละ
ในชุมชน

๒๕๖๑
(บาท)
15,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
15,000
15,000

๒๕๖๕
(บาท)
15,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

มีการจัด
กิจกรรมเป็น
ประจาทุกปี

เขต อบต.พัง
เทียมมีความ
สามัคคีใน
ชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สนง.ปลัด

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
สนง.กาชาด
จังหวัด
นครราชสีมา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๘. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่

๑

โครงการ

โครงการ
สนับสนุนเงิน
อุดหนุนศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ
อาเภอ

รวม ๑ โครงการ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์รวม
ข่าวสารระดับ
อาเภอมีอุปกรณ์
และเป็นสถานที่
กลาง
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สนใจได้เข้ามามี
ส่วนร่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เทศบาลและ
อบต. มีศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ ที่
เป็นสัดส่วนและ
สามารถ
ให้บริการเป็นไป
ด้วยความสะดวก
เรียบร้อย

๒๕๖๑
(บาท)
20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

๒๕๖๕
(บาท)
20,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ได้รับการ
สนับสนุน
งบประมาณ

ศูนย์รวม
ข่าวสารการ
จัดซื้อ จัดจ้า
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ระดับอาเภอมี
วัสดุ ครุภัณฑ์
และเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
ทันสมัยและ
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองคลัง

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน
อาเภอพระ
ทองคา
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แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒. ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๒.การพัฒนาการศึกษา
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
๒.๑ แผนงานการศึกษา
ที่

๑

โครงการ

โครงการเยี่ยมบ้าน

รวม ๑ โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสร้างความเข้าใจ จัดกิจกรรมออกเยี่ยม
ระหว่างศูนย์เด็กเล็ก บ้านของเด็กที่อยู่ใน
และผูป้ กครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒๕๖๑
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
๒๕๖๕
(บาท)
-

มีการจัด
กิจกรรม
ต่อเนื่อง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ครูได้รับทราบ
ข้อมูลทางบ้าน
และสามารถนา
ข้อมูลมาแก้ไขได้
หากมีปัญหา
เกิดขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษา
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1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๖. การสานต่อแนวทางพระราชดาริการจัดการนา
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ แผนงานการเกษตร
ที่

โครงการ

๑ โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ด
บ้านหนองปลา
ไหล
๒ โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ด
บ้านป่าเพกาโนน
พุดซา

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมี
นาเพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมี
นาเพื่อการอุปโภค
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ด บริเวณคลอง
ประปาหมู่บ้าน

ดาเนินการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์ด
บริเวณคลองป่า
เพกา 3 จุด

๒๕๖๑
(บาท)
1,500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
1,500,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีนาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

1,500,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีนาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

2

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
๓ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการสร้าง
1,500,000
คลองส่งนาบ้าน
นาเพื่อการอุปโภค คลองส่งนาจืดจาก
ทองหลางพัฒนา บริโภค และแก้ไข อ่างหนองกกมา
ปัญหาภัยแล้งให้แก่ บ้านทองหลาง
ประชาชน
พัฒนา ระยะทาง
10 กิโลเมตร
๔ โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการก่อสร้าง 1,500,000
ฝายเก็บนา
นาเพื่อการอุปโภค ฝายกักเก็บนา
บ้านยางสามต้น
บริโภค และแก้ไข ภายในหมู่บ้าน
ปัญหาภัยแล้งให้แก่
ประชาชน
๕ โครงการผันนา
เพื่อให้ประชาชนมี ดาเนินการก่อสร้าง 4,500,000
จากอ่างเก็บนา
นาเพื่อการอุปโภค ระบบผันนาจาก
หนองกก ต.พัง
บริโภค และแก้ไข อ่างเก็บนาหนอง
เทียม ไปพืนที่
ปัญหาภัยแล้งให้แก่ กกไปพืนที่เทศบาล
เทศบาลตาบลพระ ประชาชน
ตาบลพระทองคา
ทองคา อ.พระ
อ.พระทองคา
ทองคา
รวม ๕ โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,500,000 1,500,000 1,500,000

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
1,500,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีนาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีนาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

4,500,000

4,500,000

4,500,000

4,500,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ประชาชนมีนาเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
และไม่ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง

กองช่าง
อบต.

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ๖. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(เส้นวัดหนองกก
ทางรอบบ้าน)
บ้านหนองกก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๙๐๐ เมตร

๒

โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(จากบ้านหนอง
กก - ม.๗ ต.หนองหอย)
บ้านหนองกก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
3,024,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,024,000 3,024,000 3,024,000

8,064,000

8,064,000

8,064,000

8,064,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
3,024,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
8,064,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

4

ที่

โครงการ

๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(เส้นป่าสัก)
บ้านสระตาล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
5,760,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีวัด
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,760,000 5,760,000 5,760,000 5,760,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

๔ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้ประชาชน
ลาดยาง(เส้นใต้อ่าง
ได้รบั ความ
หนองกก) บ้านหัวทานบ สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๒๐๐ เมตร

3,456,000

3,456,000

3,456,000

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายหลังอาเภอ) บ้าน
หัวถนน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐
เมตร

1,530,000

1,530,000

1,530,000

๖ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(เส้นหน้าบ้าน
นางนวล-บ้านนายชิด)
บ้านหัวทานบ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว
๑,๐๐๐ เมตร

2,880,000

2,880,000

2,880,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
3,456,000 3,456,000 ประชาชนใน
ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมีความ ในการสัญจรไป
พึงพอใจร้อยละ มาที่สะดวกและ
๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
1,530,000 1,530,000 ประชาชนใน
ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมีความ ในการสัญจรไป
พึงพอใจร้อยละ มาที่สะดวกและ
๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทางใน
2,880,000 2,880,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ การสัญจรไปมาที่
พึงพอใจร้อยละ สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
๖๐
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

5

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕๖๕
(บาท)

๗

โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(จาก ความสะดวกสบายใน
ถนนดาสายโคกสวายลา
การสัญจรไปมา
เชียงไกร(กลางทุ่ง)ทาง
เลี่ยงเข้าวัดทองหลาง-สระ
หนองจิก บ้านทองหลาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

1,020,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

๘

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(รอบ
สระหนองจิก) บ้าน
ทองหลาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐
เมตร

4,080,000

4,080,000

4,080,000

4,080,000

4,080,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

กองช่าง
อบต.

๙

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกลูกรัง บ้านหนองโพธิ์
(สายหนองโพธิ์-สระตาลยางสามต้น)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ลูกรัง ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร

1,543,500

1,543,500

1,543,500

1,543,500

1,543,500

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

๑๐

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง (สายหนอง
โพธิ์-สระตาล) บ้านหนอง
โพธิ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว
2,450 เมตร

7,056,000

7,056,000

7,056,000

7,056,000

7,056,000

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความพึง
พอใจร้อยละ ๖๐

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

6

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13,440,000 13,440,000 13,440,000 13,440,000

๑๑ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(จากแยกนา
เกลือไปบ้านหนองโสน)
บ้านทองหลางพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๘ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๓,๕๐๐ เมตร

๑๒ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(จากสะพาน
โนนเผาผีเข้าถนนรอบ
นอกไปบ้านโนนหวาย)
บ้านทองหลางพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๔,๕๐๐ เมตร

12,960,000 12,960,000 12,960,000

12,960,000

๑๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(จากโนน
พุดซา-เชื่อมต่อชายพะ
เนา)
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

4,320,000

4,320,000

4,320,000

4,320,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
13,440,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
12,960,000 ประชาชนใน ประชาชนมี
หมู่บ้านมี
ทางในการ
ความพึงพอใจ สัญจรไปมาที่
ร้อยละ ๖๐
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
4,320,000 ประชาชนใน ประชาชนมี
หมู่บ้านมี
ทางในการ
ความพึงพอใจ สัญจรไปมาที่
ร้อยละ ๖๐
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(แยกสระ
หลวงโนนพุดซามาป่า
เพกา)
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร

๑๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(เส้นโนน
ไทรโยง-บ้านบึงน้อย)
บ้านโนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๘ เมตร
การสัญจรไปมา
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร

๑๖ โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ ก่อสร้างถนนลาดยาง
ถนนลาดยาง (จากแยก ความสะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ศาลตาปูโ่ นนทอง-หนอง การสัญจรไปมา
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
ไทร) บ้านโนนทอง

๒๕๖๑
(บาท)
5,760,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,760,000 5,760,000 5,760,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
5,760,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

11,520,000 11,520,000

11,520,000

11,520,000 11,520,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000

3,840,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมี
กองช่าง
ทางในการ
อบต.
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
กองช่าง
ทางในการ
อบต.
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
กองช่าง
ทางในการ
อบต.
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
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โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๗ โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้น ความสะดวกสบายใน
รอบบ้านตลุกผักไร)
การสัญจรไปมา
บ้านตลุกผักไร

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
1,530,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,530,000 1,530,000 1,530,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
1,530,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๑๘ โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนลาดยาง(บ้านหนอง ความสะดวกสบายใน
แห้ว-พังเทียม)
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร

4,320,000

4,320,000

4,320,000

4,320,000

4,320,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๑๙ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้านหนองแห้ว

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑,๕๐๐ เมตร

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000

3,600,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

๒๐ โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก(เส้นโนนทองโพนไพล-โกรกช้างน้อย)
บ้านโนนทอง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๓,๒๕๐
เมตร

1,482,000

1,482,000

1,482,000

1,482,000

1,482,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมีความ
พึงพอใจร้อยละ
๖๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔ เมตร
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
3,060,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,060,000 3,060,000 3,060,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
๒๕๖๕
หลัก
(บาท)
3,060,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทางใน กองช่าง
หมู่บ้านมี
การสัญจรไปมาที่
อบต.
ความพึงพอใจ สะดวกและได้รับ
ร้อยละ ๖๐
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
1,920,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

๒๑ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบ้านนายจรัญ กร
สาโรง-บ้านผู้ช่วยสังคม
ใจซื่อ) บ้านหนองปลา
ไหล
๒๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(บ้านโนน
ไทรโยง-ทองหลาง) บ้าน
โนนไทรโยง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๘ เมตร ยาว
๕๐๐ เมตร

1,920,000

1,920,000

1,920,000

๒๓ โครงการก่อสร้างถนน
ลาดยาง(หนองโพธิ์ห้วยปะคา) บ้านหนอง
โพธิ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๕ เมตร
ยาว
๑,๒๐๐ เมตร
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,450 เมตร

2,880,000

2,880,000

2,880,000

7,056,000

7,056,000

7,056,000

๒๔ โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนลาดยาง (สายหนอง ความสะดวกสบายใน
โพธิ-์ สระตาล) บ้าน
การสัญจรไปมา
หนองโพธิ์

1,920,000

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีทางใน
การสัญจรไปมาที่
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
2,880,000 2,880,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทางใน
หมู่บ้านมี
การสัญจรไปมาที่
ความพึงพอใจ สะดวกและได้รับ
ร้อยละ ๖๐
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
7,056,000 7,056,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทางใน
หมู่บ้านมี
การสัญจรไปมาที่
ความพึงพอใจ สะดวกและได้รับ
ร้อยละ ๖๐
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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โครงการ

๒๖ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(บ้านพัง
เทียม-บ้านชายพะเนา)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว
๓,๐๐๐ เมตร

๒๗ โครงการซ่อมแซม
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ถนนลาดยาง(บ้านหนอง ความสะดวกสบายใน
ปลาไหล-บ้านป่าเพกา) การสัญจรไปมา

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง ๖ เมตร ยาว
๔,๐๐๐ เมตร

๒๘ โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง(บ้านยาง
สามต้น-บ้านสระตาล)

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว
๕,๐๐๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒๕๖๑
(บาท)
7,200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,200,000 7,200,000 7,200,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
7,200,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง(หนอง
กก-บ้านตลุกผักไร)
บ้านหนองกก

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๕๖๑
(บาท)
3,840,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,840,000 3,840,000 3,840,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๘ เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๓๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
หน้าวัดกระโบนตลุกผักไร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว
๑,๓๐๐ เมตร

4,320,000

4,320,000

4,320,000

4,320,000

๓๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัส
ติกคอนกรีต(สายวัด
กระโบน ต.พังเทียม
เชื่อมต่อบ้านโคก
เพชร ต.ทัพรัง)
๓๒ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้าน
พังเทียม หมู่ ๑ –
บ้านตลุกผักไร หมู่
๑๑ ช่วงบ้านหนอง
กก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัสติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๑,๓๐๐ เมตร

4,500,000

4,320,000

4,320,000

4,320,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
3,840,000 ประชาชนใน
หมู่บ้านมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ ๖๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีทาง
ในการสัญจรไป
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
4,320,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
4,320,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
9,000,000 ประชาชนใน ประชาชนมีทาง
หมู่บ้านมี
ในการสัญจรไป
ความพึงพอใจ มาที่สะดวกและ
ร้อยละ ๖๐
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
สาหรับ โครงการที่เกิดศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

๑ โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ บ้านพัง
เทียม(สายไปคุม้ บุ
กรวด) หมู่ที่ ๑
๒ โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ บ้าน
โพนไพล (สายไปบ้าน
โกรกช้างน้อย) หมู่ที่ ๒

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาด
กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๓๘๐ เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาด
กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๓๘๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางในการ
มาตรฐานเพิ่มขึน สัญจรไปมาทีส่ ะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางในการ
มาตรฐานเพิ่มขึน สัญจรไปมาทีส่ ะดวก
และได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

13

ที่

๓

๔

๕

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนลงหิน ได้รับความ
ถนนลงหินคลุก
คลุก บ้านชายพะเนา สะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๕
(สายไปหลังอาเภอ การสัญจรไปมา เมตร ยาว ๓๘๐
พระทองคา) หมู่ที่ ๓
เมตร
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนผิว
ถนนผิวจราจรดิน
ได้รับความ
จราจร ขนาดกว้าง
ซีเมนต์ปรับปรุง
สะดวกสบายใน ๕ เมตร ยาว ๓๘๐
คุณภาพด้วยยาง
การสัญจรไปมา เมตร
ธรรมชาติ บ้านหนอง
โพธิ์ (สายไปบ้านห้วย
ปะคา) หมู่ที่ ๔
โครงการปรับปรุง
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงซ่อมแซม
ซ่อมแซมถนนลงหิน ได้รับความ
ถนนลงหินคลุก
คลุก บ้านหัวถนน
สะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๔
(สายหลัง
การสัญจรไปมา เมตร ยาว ๔๗๕
โรงพยาบาล) หมู่ที่ ๕
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

14

ที่

๖

๗

๘

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้าน
ทองหลาง(สาย
ฟาร์มเป็ด) หมู่ที่ ๖
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลง
หินคลุก บ้านหนอง
ปลาไหล(สายบ้าน
ผู้ใหญ่) หมู่ที่ ๗
โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้าน
หนองกก(สายรอบ
หมู่บ้าน) หมู่ที่ ๘

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุก
ขนาดกว้าง ๔
เมตร ยาว ๔๗๕
เมตร
ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทางใน
มาตรฐาน
การสัญจรไปมาที่
เพิ่มขึน
สะดวกและได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

15

ที่

๙

โครงการ

โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านโกรก
ช้างน้อย(สายไป
บ้านเมืองเก่า) หมู่ที่
๙
๑๐ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านบึง
น้อย(สายบ่อปลา)
หมู่ที่ ๑๐
๑๑ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านตลุก
ผักไร(สายไปบ้าน
โคกเพชร) หมู่ที่ ๑๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงถนนผิว
๔๙๐,๐๐๐
ได้รับความ
จราจร ขนาดกว้าง
สะดวกสบายใน ๓ เมตร ยาว ๖๓๓
การสัญจรไปมา เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
๔๙๑,๐๐๐
จราจร ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
๔๙๐,๐๐๐
จราจร ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว ๓๑๖
เมตร

๔๙๐,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐

๔๙๐,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๐,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

16

ที่

โครงการ

๑๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านหนองแห้ว
(สายไปโคกสวาย)
หมู่ที่ ๑๒
๑๓ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านโนน
ทอง(สายไปบ้าน
หนองไทร) หมู่ที่ ๑๓
๑๔ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านหัว
ทานบ(สายไปบ้าน
โกรกช้างน้อย) หมู่ที่
๑๔

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อให้ประชาชน
ปรับปรุงซ่อมแซม
ได้รับความ
ถนนลงหินคลุก
สะดวกสบายในการ ขนาดกว้าง ๕
สัญจรไปมา
เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายในการ
สัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๖ เมตร ยาว ๓๑๖
เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

17

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาด
กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๓๘๐ เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐

๑๕ โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ บ้านสระ
ตาล(สายป่าสัก) หมู่ที่
๑๕
๑๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านห้วยยางโนน
มะค่า(สายไปบ้าน
หนองแห้ว) หมู่ที่ ๑๖

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา
เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุง
๔๙๑,๐๐๐
ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว
๔๗๕ เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๑๗ โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางธรรมชาติ บ้านโนน
ไทรโยง(สายไปบ้านบึง
น้อย) หมู่ที่ ๑๗

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาด
กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๓๘๐ เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

๑๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านยางสามต้น
(สายบ้านนางสุรี-เส้น
ตะวันตก) หมู่ที่ ๑๘

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
โครงการ)
(บาท)
ปรับปรุงซ่อมแซม ๔๙๑,๐๐๐
ถนนหินคลุก ขนาด
กว้าง ๕ เมตร ยาว
๓๘๐ เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐ ๔๙๑,๐๐๐

๑๙ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้าน
ทองหลางพัฒนา(สาย
รอบหมู่บ้าน) หมู่ที่
๑๙
๒๐ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านป่า
เพกาโนนพุดซา(สาย
โรงเรียน) หมู่ที่ ๒๐
รวม ๒๐ โครงการ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๕ เมตร ยาว ๓๘๐
เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงถนนผิว
จราจร ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๔๗๕
เมตร

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

๔๙๑,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

๔๙๑,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๖๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐

๒๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโกรกช้าง
น้อย หมู่ที่ ๙-บ้าน
โพนไพล หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโพนไพล
หมู่ที่ ๒(คุ้มหนองตะ
ค่า)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๕๐
เมตร

๔๘๙,๐๐๐

๔๘๙,๐๐๐

๔๘๙,๐๐๐

๔๘๙,๐๐๐

๒๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านหนองโพธิ์
หมู่ที่ ๔ –บ้านสระ
ตาล หมู่ที่ ๑๕

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๖๐
เมตร

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๘๙,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๖๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐

๒๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านทองหลาง
หมู่ที่ ๖(สายไปบ้าน
หนองโสน)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านหนองกก
หมู่ที่ ๘(สายรอบ
บ้าน)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว๙๐๐
เมตร

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

๒๖ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโกรกช้าง
น้อย หมู่ที่ ๙ (สาย
ต้นโพธิ์-บ้านเมือง
เก่า)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๐๐
เมตร

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

๔๖๓,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๖๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๖๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

21

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๘๔๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๓๒,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐

๒๗ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโกรกช้าง
น้อย หมู่ที่ ๙(สายนา
นายหล่อ)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๒๘ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านตลุกผักไร
หมู่ที่ ๑๑ (ยอดนา
โตน-หนองไม้แดง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๑,๑๐๐
เมตร

๕๖๖,๐๐๐

๕๖๖,๐๐๐

๕๖๖,๐๐๐

๕๖๖,๐๐๐

๒๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านหัวทานบ
หมู่ที่ ๑๔(สายป่าสักบ้านเมืองเก่า)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕เมตร
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

๕๑๕,๐๐๐

๕๑๕,๐๐๐

๕๑๕,๐๐๐

๕๑๕,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๓๒,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๕๖๖,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๕๑๕,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๖๓,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๖๓,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐ ๔๖๓,๐๐๐

๓๐ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านสระตาล
หมู่ที่ ๑๕(สายป่าสักห้วยปะคา)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๓๑ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโนนไทรโยง
หมู่ที่ ๑๗-บ้านบึง
น้อย หมู่ที่ ๑๐(สาย
ไปบ่อปลา)
๓๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านป่าเพกา
โนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐
(สายเลียบคลอง-โนน
พุดซา)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๖๐
เมตร

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๕
เมตร ยาว ๘๖๐
เมตร

๔๔๓,๐๐๐

๔๔๓,๐๐๐

๔๔๓,๐๐๐

๔๔๓,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๖๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๔๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐ ๔๙๔,๐๐๐

๓๓ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านพังเทียม
หมู่ที่ ๑(สายไปคุม้ บุก
รวด)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๓๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านโนนทอง
หมู่ที่ ๑๓-บ้านโกรก
ช้างน้อย หมู่ที่ ๙

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๓๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านหัวทานบ
หมู่ที่ ๑๔-บ้านโกรก
ช้างน้อย หมู่ที่ ๙

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๗๐๐
เมตร

๔๓๒,๐๐๐

๔๓๒,๐๐๐

๔๓๒,๐๐๐

๔๓๒,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๓๒,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๒๖๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๗๙,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๗๙,๐๐๐ ๔๗๙,๐๐๐ ๔๗๙,๐๐๐

๓๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทองหลาง
หมู่ที่ ๖(รอบสระวัด
บ้านทองหลาง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๓๗ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านทองหลาง
พัฒนา หมู่ที่ ๑๙
(สายบ้านนายสดโนนเผาผี)
๓๙ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านบึงน้อย หมู่
ที่ ๑๐-บ้านโนนไทร
โยง หมู่ที่ ๑๗

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๔๗๙,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๘๖,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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โครงการ
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ยาว ๒๐๘
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๓๘๓,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๘๓,๐๐๐ ๓๘๓,๐๐๐ ๓๘๓,๐๐๐

๔๐ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนไทร
โยง หมู่ที่ ๑๗

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๔๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโพนไพล
หมู่ที่ ๒(สายคุ้มหนอง
ผักบุ้ง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๘๖,๐๐๐

๔๒ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุก บ้านทองหลาง
พัฒนา หมู่ที่ ๑๙
(สายไปบ้านโนน
หวาย)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๘๐๐
เมตร

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

๔๙๔,๐๐๐

ตัวชีวัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕๖๕
(บาท)
๓๘๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๘๖,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
๔๙๔,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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๔๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบึงน้อย
หมู่ที่ ๑๐(สายไป
บ้านโนนไทรโยง)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

๔๔ โครงการปรับปรุง
ถนนผิวจราจรดิน
ซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยาง
ธรรมชาติ บ้านโพน
ไพล(คุ้มหนองตะค่า)
หมู่ที่ ๒
๔๕ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสพัส
ติกคอนกรีต บ้าน
โพนไพล หมู่ที่ ๒

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การสัญจรไปมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตร

๒๕๖๑
(บาท)
๔๘๖,๐๐๐

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๘๖,๐๐๐
๔๘๖,๐๐๐
๔๘๖,๐๐๐

ตัวชีวัด
๒๕๖๕
(บาท)
๔๘๖,๐๐๐

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง
ปรับปรุงถนนผิว ๖,๕๑๓,๐๐๐ ๖,๕๑๓,๐๐๐ ๖,๕๑๓,๐๐๐ ๖,๕๑๓,๐๐๐ ๖,๕๑๓,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
จราจรแคฟซิล
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
ขนาดกว้าง ๕
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
เมตร ยาว ๒,๐๐๐
ได้รับความ
เมตร
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
ขนาดกว้าง ๖
เมตร ยาว ๙๕๐
เมตร

กองช่าง
อบต.

๒,๘๕๙,๐๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐ ๒,๘๕๙,๐๐๐ จานวนถนนที่ได้ ประชาชนมีทาง
มาตรฐาน
ในการสัญจรไป
เพิ่มขึน
มาที่สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง
อบต.
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชีวัด
(ผลผลิตของ
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๖ โครงการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมสร้าง
๑๐,๘๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๙๐,๐๐๐ ๑๐,๘๙๐,๐๐๐ จานวนถนนที่
ถนนลาดยาง
ได้รับความ
ถนนลาดยาง
ได้มาตรฐาน
Asphaltic
สะดวกสบายใน ขนาดกว้าง ๖
เพิม่ ขึน
Concrete บ้านหัว การสัญจรไปมา เมตร ยาว
ถนน หมู่ที่ ๕ –
๓,๑๐๐ เมตร
บ้านโพนไพล หมู่ที่
๒
๔๗ โครงการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมสร้าง
๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ จานวนถนนที่
ถนนลาดยาง
ได้รับความ
ถนนลาดยางบ้าน
ได้มาตรฐาน
Asphaltic
สะดวกสบายใน โพนไพลถึงบ้าน
เพิ่มขึน
Concrete สาย
การสัญจรไปมา โกรกช้างน้อย
บ้านโพนไพล หมู่ที่
๒ – บ้านโกรกช้าง
น้อย หมู่ที่ ๙ ช่วง
บ้านโพนไพล
๔๘ โครงการซ่อมสร้าง เพื่อให้ประชาชน ซ่อมสร้าง
๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ ๙,๗๐๐,๐๐๐ จานวนถนนที่
ถนนลาดยาง
ได้รับความ
ถนนลาดยางบ้าน
ได้มาตรฐาน
Asphaltic
สะดวกสบายใน หัวถนนถึงบ้าน
เพิ่มขึน
Concrete สาย
การสัญจรไปมา โพนไพล
บ้านหัวถนน หมู่ที่
๕ – บ้านโพนไพล
หมู่ที่ ๒ ช่วงบ้าน
หัวถนนมาบ้าน
โนนทอง

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง
ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

ประชาชนมี
ทางในการ
สัญจรไปมาที่
สะดวกและ
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
การเดินทาง

กองช่าง
อบต.

กองช่าง
อบต.
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29

30

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑
๑. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง(ทองหลาง-โพนไพล สายลาเชียงไกร) หมู่ที่ ๖ บ้านทองหลาง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๖ – บ้านโพนไพล หมู่ที่ ๒ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๘. งบประมาณ
๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านหนองแห้ว-บ้านพังเทียม) หมูที่ ๑๒ บ้านหนองแห้ว
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
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ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ – บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓
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๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งนา หมู่ที่ ๑๙ บ้านทองหลางพัฒนา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างคลองส่งนา จากลาห้วยจันราช บ้านโนนไทรโยง ม.๑๗ – บ้านทองหลางพัฒนา ม.๑๙
ขนาดความกว้าง ๒ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านโนนไทรโยง ม.๑๗ ,บ้านทองหลาง ม.๖, บ้านทองหลางพัฒนา ม.๑๙ ต.พังเทียม อ.พระทองคา
จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๔
๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งนาชลประทาน หมู่ที่ ๑๑ บ้านตลุกผักไร
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
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ดาเนินการก่อสร้างคลองส่งนา บริเวณอ่างกระโบน ยอดนาโตน หนองไม้แดง หนองส้ม ตลุกผักไร

๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านตลุกผักไร ม.๑๑ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
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รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๕
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นหนองกก - ตลุกผักไร) หมูที่ ๘ บ้านหนองกก
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ – บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ ๑๑ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๘. งบประมาณ
๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๖
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นใต้อ่างหนองกก) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทานบ
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
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๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหัวทานบ หมู่ที่ ๑๔ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๓,๔๖๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๗
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒
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๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ ๑๒ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท
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๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๘
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นรอบบ้านตลุกผักไร) หมู่ที่ ๑๑ บ้านตลุกผักไร
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
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บ้านตลุกผักไร หมู่ที่ ๑๑ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๙
๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก(เส้นโนนทอง-โพนไพล-โกรกช้างน้อย) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนทอง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
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ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๒๕๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๓ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๑,๔๘๒,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
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กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๐
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(จากแยกศาลตาปู่โนนทอง-หนองไทร) หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนทอง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑๓ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
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๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๓,๘๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๑
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายจรัญ กรสาโรง-บ้านนายสังคม ใจซื่อ) หมู่ที่ ๗
บ้านหนองปลาไหล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
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ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๓,๐๖๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
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กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๒
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(บ้านโนนไทรโยง-บ้านทองหลาง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนไทรโยง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ ๑๗ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๓
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เส้นโนนไทรโยง-บ้านบึงน้อย) หมู่ที่ ๑๗ บ้านโนนไทรโยง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านโนนไทรโยง หมู่ที่ ๑๗ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
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๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๔
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(แยกสระหลวงโนนพุดซามาป่าเพกา) หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนภายในหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๕
๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(จากโนนพุดซา-เชื่อมต่อชายพะเนา) หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๔,๓๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
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๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๖
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(จากสะพานโนนเผาผีเข้าถนนรอบนอกไปบ้านโนนหวาย) หมู่ที่ ๑๙
บ้านทองหลางพัฒนา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
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๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๑๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๗
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(จากแยกนาเกลือไปบ้านหนองโสน) หมู่ที่ ๑๙ บ้านทองหลางพัฒนา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
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๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๑๓,๔๔๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
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๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๘
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(หนองโพธิ์-ห้วยปะคา) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๑๙
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(หนองโพธิ์-สระตาล) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
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๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๗,๐๕๖,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
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มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๐
๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง(สายหนองโพธิ์-สระตาล-ยางสามต้น) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองโพธิ์
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกลูกรัง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๔๕๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๕๔๓,๕๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๑
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนดาสายโคกสวายลาเชียงไกร ทางเลี่ยงเข้าวัดทองหลาง-สระหนอง
จิก) หมู่ที่ ๖ บ้านทองหลาง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
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๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๖ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
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มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๒
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบสระหนองจิก) หมู่ที่ ๖ บ้านทองหลาง
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านทองหลาง หมู่ที่ ๖ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๓
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังอาเภอ) หมู่ที่ ๕ บ้านหัวถนน
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
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๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๕ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๕๓๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
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รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๔
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นหน้าบ้านนางนวล – บ้านนายชิด) หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวทานบ
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหัวทานบ หมู่ที่ ๑๔ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
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ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๕
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นป่าสัก) หมู่ที่ ๑๕ บ้านสระตาล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
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๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๕,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๖
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๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (เส้นวัดหนองกกทางรอบบ้าน) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกก
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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๘. งบประมาณ
๘,๐๖๔,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๗
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากบ้านหนองกก – หมู่ที่๗ ต.หนองหอย) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองกก
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
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ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองกก หมู่ที่ ๘ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๘,๐๖๔,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๘
๑.โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (สายหน้าบ้านผู้ช่วยหมู่๑๘ – หมู่๗) หมู่ที่ ๑๘ บ้านยางสามต้น
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๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
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๑,๙๒๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๒๙
๑. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๗ บ้านหนองปลาไหล
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณคลองประปาหมู่บ้าน
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๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๐
๑. โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หมู่ที่ ๒๐ บ้านป่าเพกาโนนพุดซา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
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ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส บริเวณคลองป่าเพกา ๓ จุด

๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๒๐ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
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๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๑
๑. โครงการก่อสร้างคลองส่งนา หมู่ที่ ๑๙ บ้านทองหลางพัฒนา
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างคลองส่งนาจืด จากอ่างหนองกกมาบ้านทองหลางพัฒนา

๕. พืนที่ดาเนินการ

75

บ้านทองหลางพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๒
๑. โครงการก่อสร้างฝายเก็บนา หมู่ที่ ๑๘ บ้านยางสมต้น
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
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เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้มีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค
๓.๒ เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการก่อสร้างฝายกักเก็บนาภายในหมู่บ้าน

๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านยางสามต้น หมู่ที่ ๑๘ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. งบประมาณ
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
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กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
ประชาชนมีนาเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม่ประสบปัญหาภัยแล้ง
รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๓
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านพังเทียม – บ้านชายพะเนา)
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านพังเทียม-บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๑ – ๓ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
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ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๔
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านหนองปลาไหล – บ้านป่าเพกาโนนพุดซา)
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์

79

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านหนองปลาไหล-บ้านป่าเพกาโนนพุดซา หมู่ที่ ๗ – ๒๐ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
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มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

รายละเอียดโครงการลาดับที่ ๓๕
๑. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง (บ้านยางสามต้น – บ้านสระตาล)
๒. ที่มาของโครงการตามกรอบการประสานที่คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดกาหนด
ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดาเนินโครงการพัฒนา ใช้งบประมาณจานวนมาก
เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการเอง
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา
๓.๒ มีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนหลายหมู่บ้านได้ใช้ร่วมกันทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง
๔. เป้าหมาย
ดาเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร
๕. พืนที่ดาเนินการ
บ้านยางสามต้น-บ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๘ – ๑๕ ต.พังเทียม อ.พระทองคา จ.นครราชสีมา
๖.วิธีดาเนินการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อดาเนินการ
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๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๘. งบประมาณ
๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท
๙. ผู้รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
๑๐. ผลลัพธ์
มีถนนที่ได้มาตรฐานทาให้ประชาชนมีทางในการสัญจรไปมาที่สะดวก และมีความปลอดภัยในการเดินทาง

บัญชีครุภัณฑ์

ผ.๐๓

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
องค์การบริหารส่วนตาบลพังเทียม
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

๒ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
งานสานักงาน ๑ เครื่องโดย
มีคุณลักษณะพื้นฐาน
-ตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
สองบานเลื่อน ๑ตู้
-ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็ก
-บานเลื่อนกระจกสามารถ
เลื่อนไปมาได้
-ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น
สามารถปรับระดับได้ตาม
ต้องการ

๒๕๖๑
(บาท)
16,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
16,000
16,000
16,000

๒๕๖๕
(บาท)
16,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

1

ที่

แผนงาน

หมวด

๓ บริหารงาน
ทั่วไป
๔ บริหารงาน
ทั่วไป
๕ บริหารงาน
ทั่วไป
๖ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๗ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๘ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ะสานักงาน จานวน ๒
ตัว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้สานักงาน จานวน ๒
ตัว
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องสารองไฟ จานวน ๒
คอมพิวเตอร์
เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์นั่งสาหรับปฏิบัติ
ยานพาหนะและ ราชการ จานวน ๑ คัน
ขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์
รถยนต์บรรทุกขยะสาหรับ
ยานพาหนะและ จัดเก็บขยะ จานวน ๑ คัน
ขนส่ง
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จอคอมพิวเตอร์จานวน ๑
เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)
10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สนง.ปลัด

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

สนง.ปลัด

952,000

952,000

952,000

952,000

952,000

สนง.ปลัด

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000

สนง.ปลัด

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

2

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๒๕๖๑
(บาท)
10,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
10,000
10,000

๒๕๖๕
(บาท)
10,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เก็บเอกสาร แบบสอง
บานเลื่อน จานวน ๒ ตู้

กองคลัง

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้นั่งสานักงาน
จานวน ๑ ตัว

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

สานักปลัด

๑๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

จอคอมพิวเตอร์ จานวน
๑ เครื่อง

8,500

8,500

8,500

8,500

8,500

กองคลัง

๑๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๑ เครื่อง

5,500

5,500

5,500

5,500

5,500

กองคลัง

๑๓ การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ เครื่อง

16,000

16,000

16,000

16,000

16,000

กองการศึกษา

๑๔ การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องสารองไฟ จานวน
๑ เครื่อง

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

กองการศึกษา

๑๕ การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จานวน ๔ เครื่อง

22,000

22,000

22,000

22,000

22,000

กองการศึกษา
3

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

๑๖ แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบสอง
บานเปิด(ป้องกัน) จานวน
๑ หลัง

๑๗ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

๑๘ บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน

ตู้เก็บเอกสาร แบบสอง
บานเลื่อน(การเงินกิจการ
ประปา) จานวน ๑ หลัง
ตู้เก็บเอกสารแบบ สอง
บานเปิด(อุปกรณ์กิจการ
ประปา) จานวน ๑ หลัง
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้าม
ปืน จานวน ๑ ตัว
เครื่องสูบน้า จานวน ๑
เครื่อง
เครื่องตัดหญ้า จานวน ๑
เครื่อง

๑๙ การรักษาความ ค่าครุภณ
ั ฑ์
สงบภายใน
๒๐ การเกษตร
ค่าครุภณ
ั ฑ์
๒๑ การเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
ดับเพลิง
ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์งาน
บ้านงานครัว

๒๕๖๑
(บาท)
5,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
5,000
5,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

สนง.ปลัด

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

สนง.ปลัด

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

สนง.ปลัด

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

สนง.ปลัด

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

สนง.ปลัด

สนง.ปลัด

4

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๒ การเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๒๓ การเกษตร

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๒๔ การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๒๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๒๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๒๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

๒๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน
งานครัว
ครุภณ
ั ฑ์
การเกษตร
ครุภณ
ั ฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้
จานวน ๑ เครื่อง
เครื่องปั๊มน้า ขนาด ๓
แรง จานวน ๑ เครื่อง
สายส่งน้าพร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด ๑.๕
นิ้ว จานวน ๒ เส้น
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ๒
ลิ้นชัก จานวน ๑ หลัง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เอกสารเหล็ก ๔ ลิ้นชัก
จานวน ๑ หลัง
ครุภณ
ั ฑ์
เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์
คอมพิวเตอร์
มัลติฟังชั่น จานวน ๑
เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ
จานวน ๒ เครื่อง

๒๕๖๑
(บาท)
12,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12,000
12,000
12,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)
12,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สนง.ปลัด

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

สนง.ปลัด

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

สนง.ปลัด

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

สนง.ปลัด

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

กองคลัง

35,000

32,400

32,400

32,400

32,400

สานักงานปลัด

สนง.ปลัด

5

ที่

แผนงาน

หมวด

๒๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๓๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๓๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์

๓๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๓๔ การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

๓๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณ
ั ฑ์
๓๖ การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เครื่องปรับอากาศ
จานวน ๒ เครื่อง
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง เครื่องเจาะปูน
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและ ชุดไมโครโฟนพร้อมสาย
วิทยุ
และระบบเครือข่าย
สัญญาณ
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้าน เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
งานครัว
แข็ง
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมเพดานแบบโคจร
๔ตัว(ห้องศึกษา)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมเพดานแบบโคจร
๕ตัว(สานักงานปลัด)
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมเพดานแบบโคจร
๕ตัว(ศูนย์เด็กเล็กบ้าน
พังเทียม)

๒๕๖๑
(บาท)
45,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
(บาท)
(บาท)
(บาท)
45,000
45,000
45,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๖๕
(บาท)
45,000

4,500
15,000

4,500
15,000

4,500
15,000

4,500
15,000

4,500
15,000

กองช่าง
สานักปลัด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สานักปลัด

7,200

7,200

7,200

7,200

7,200

กองการศึกษา

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

สานักปลัด

14,400

14,400

14,400

14,400

14,400

กองการศึกษา

กองช่าง

6

