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คํานํา 
 

การวางแผนเปนกระบวนการอันสําคัญยิ่งตอการบริหาร  เพราะแผนจะเปนเครื่อง
ชี้ใหเห็นเปาหมายขององคกรและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเปาหมายนั้นดวย  องคการบริหารสวนตําบล
บานกรางก็เปนองคกรหนึ่ง  มีหนาที่พัฒนาในระดับทองถิ่นซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนา
ประเทศชาติจําเปนจะตองมีแผน และใชแผนเปนเครื่องมือในการนําองคกรไปสูเปาหมายตามความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น  และสอดคลองกับการพัฒนาในระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  การ
จัดทําแผนจําเปนตองอาศัยเครื่องมือในการจัดทํา ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล ไดยึดถือระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดและวางแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปน
แนวทางในการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559 – 2561)   

แผนพัฒนา 3 ป ขององคการบริหารสวนตําบลบานกรางฉบับนี้ สําเร็จลุลวงจนเปน
รูปเลมไดดวยความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ  อาทิ  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง  
คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล  (คปต.)  สมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบล แกนนําระดับตําบล  องคกรเอกชนและที่สําคัญที่สุดคือภาคประชาชนที่มารวมประชุม
ประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล  ซึ่งไดรวมกันกําหนดประเด็นการพัฒนา  อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่นนั้นเอง  องคการบริหารสวนตําบลบานกราง  จึงใคร
ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559 – 2561)  และหวังอยางยิ่ง
วาแผนพัฒนา 3 ป  ฉบับนี้จะเปนเครื่องมือนําไปสูการปฎิบัติเพื่อสนองตอบความตองการของ
ประชาชนอยางเปนรูปธรรมตอไป 
 
        
 

           วาที่รอยตรี    ธรรมนูญ  ทาวฮาย 
           ( ธรรมนูญ  ทาวฮาย ) 

                                    นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง 
          29  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 
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สวนที ่ 1 

บทนํา 

 1.1 ลกัษณะแผนพฒันาสามป 

  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักยึดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายในแนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมี
โครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินโครงการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมาย 
ที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
วิสัยทัศนในที่สุด 

  นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามป เปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป 
กลาวคือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/ กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให 
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 

  ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา  3  ป  
นั้น  ควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/ กิจกรรม 

2. โครงการ/กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา 3 ป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ 
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา งบประมาณรายจาย
ประจําปไดตอไป 

แผนพฒันา 3 ป มีลกัษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี ้

1) เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2) เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
3) เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ดําเนินการเปนหวงระยะเวลา 3 ป 
4) เปนเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

กับงบประมาณรายจายประจําป 
 

 1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1. เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นเปนไปอยางมีระบบ โดยสอดคลองตามกรอบแนวทางของแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

2. เพื่อจัดเตรียมโครงการ /กิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 

3. เพื่อแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
4. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับการจัดทํา 

งบประมาณรายจายประจําป 
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 1.3  ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง รวมกับประชาชนทองถิ่น  
ประชุมประชาคมเพื่อรวมกันพิจารณา  กําหนดประเด็นหลักในการพัฒนา เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามป ใหสอดคลองวิสัยทัศน พันธกิจ และ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
รวมทั้งใหสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง
รวบรวมประเด็นหลักในการพัฒนาตามขั้นตอนที่ 1 พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ เชน จปฐ หรือขอมูลพื้นฐานตําบลบานกราง 
และ กชช.2 ค.  ปญหาความตองการของทองถิ่นตําบลบานกราง รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด/ อําเภอ 
นโยบายของผูบริหารทองถิ่นและแผนชุมชน ตําบลบานกราง นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป เสนอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลบานกราง  

  ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง ประชุมพิจารณาราง
แผนพัฒนาสามป เพ่ือใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกรางพิจารณาตอไป 

  ขั้นตอนที่ 4  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง นํารางแผนพัฒนาสามป ที่คณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง ที่พิจารณาแลว ในขั้นตอนที่ 3 เสนอขอความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบลบานกราง 

  ขั้นตอนที่ 5 เมื่อสภาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาสามป แลว 
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ ตอไป 

  ขั้นตอนที่ 6 นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกราง นําแผนพัฒนาสามปที่ประกาศใชแลว  สง
ใหคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อใชในการ
ประสานแผนทองถิ่น 

 1.4  ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  1)  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจไดอยาง
รอบคอบ ใหเห็นถงึความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชือ่มโยงและสงผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเปนอุปสรรคตอกัน 

2)  ชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช 
ทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะสูงสุด 

3)  สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
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ตารางแสดงความสมัพนัธระหวางขัน้ตอน กิจกรรม และองคกรหรอืหนวยดาํเนนิงาน 
ขัน้ตอน กิจกรรม องคกร/หนวยดาํเนนิงาน 

1. การเตรียมการจัดทาแผน - แจงผูเกี่ยวของดาเนินการจัดทา 
แผนชุมชน 

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล 

- สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูล 
- วิเคราะหขอมูล 

- คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผน 

3. การคัดเลือกยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนา 

- กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา 
- จัดลําดับความสําคัญของแนว
ทางการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทาแผน 
- คณะกรรมการพัฒนาฯ 
- ประชาคมทองถิ่น 

4. การจัดทํารายละเอียด 
โครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

- คัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ 
แนวทางพัฒนาในชวงสามป 
- จัดทํารายละเอียดของโครงการ 

- คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผน 

5. การจัดทํารางแผนพัฒนา 
สามป 

- รวบรวมเอกสารและจัดทําราง
แผนพัฒนาสามป 

- คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผน 

6. ใหความเห็นชอบและประกาศใช
แผนพัฒนาสามป 

- เสนอรางแผนพัฒนาสามป 
- ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา3ป 
- ประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

- คณะกรรมการพัฒนาฯ 
- สภาองคการบริหารสวนตําบล 
- นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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สวนที ่ 2 
 

สรปุผลการพฒันาทองถิ่นในปทีผ่านมา 

 2.1 สรปุสถานการณพัฒนา 

 2.1.1  การดาํเนนิงานดานเศรษฐกิจ 

สงเสริมการจัดตั้งกลุมสตรี   กลุมเยาวชน  และกลุมผูสนใจ  รวมทั้งสนับสนุนการฝกอบรมกลุมสตรีให
มีอาชีพ  สรางรายไดใหกับกลุม  เพื่อใหกลุมมีความเขมแข็งและมีรายไดเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนวัสดุอุปกรณในการประกอบ
อาชีพ  สนับสนุนเงินทุนดําเนินการใหกับกลุมตางๆ 

   2.1.2  การดาํเนนิงานดานสงัคม 

สงเสริมใหมีการจัดต้ังประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล การทําประชาพิจารณ เพื่อใหประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนตําบลบานกราง 
จัดตั้งศูนยยุติธรรมชุมชน  จัดตั้งศูนยพัฒนาครอบครัวตําบลบานกราง  จัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท การชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสในตําบลบานกราง จัดต้ังกองทุนวันละบาท 

   2.1.3  การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนลาดยาง  รางระบายน้ํา ทางเทา สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  ขยายเขตไฟฟาในครัวเรือน   

   2.1.4  การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 

      กอสรางระบบประปาหมูบาน  ขยายประปาสวนภูมิภาค ขุดลอกคลอง ขุดลอกแหลงน้ําตางๆ ดูแลและ
บํารุงรักษาบอน้ําบาดาล ถังเก็บน้ําฝนแบบตางๆใหอยูในสภาพใชงานได แจกจายน้ําใหกับราษฎรที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค 
บริโภค  จัดหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร  ประสานชลประทานในเรื่องการเปด ปดน้ําใหกับเกษตรกรผูทํานาไดรับทราบ 

   2.1.5  การดําเนินงานดานสาธารณสุข 

    สนับสนุนการฝกอบรมใหความรูดานการสาธารณสุข จัดบริการรถกูชีพ กูภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
ใหไดรับการชวยเหลือในเบื้องตนกอนนําสงโรงพยาบาล  ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวง  กําจัดขยะภายในหมูบาน/
ตําบล  สนับสนุนงานปองกันโรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา  โรคโปลิโอ  โรคเอดส  โรคไขหวัดนก โรคไขหวัด H5N1  
และโรคติดตออื่นๆ กํากับดูแล  ตรวจสอบสถานที ่ที่กอใหเกิดโรค  เชน  ตลาด  โรงเรือนเลี้ยงสัตว   แหลงน้ําเสียที่ตางๆ 
 

   2.1.6  การดําเนินงานดานการเมือง  การบริหาร 

  ใหความรูดานการเมืองการปกครองทองถิ่นแกประชาชน รณรงคใหมีการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม  
ไมซื้อสิทธิ์ขายเสียง  สนับสนุนใหสมาชิกสภา อบต.ไดรับความรูในเรื่องตางๆ ในงานที่เกี่ยวของ  สงเสริมและพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู พัฒนาขีดความสามารถดานการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธอยางทั่วถึงและเสมอภาค  จัดหาอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชในการใหบริการประชาชนอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  ใหบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของหนวยงานตางๆและของ  อบต. ตาม พ.ร.บ ขอมูลขาวสาร จัดทําขอมูลของหนวยงานตางๆ 
ในตําบลเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล 
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2.1.7  การดําเนินงานดานการการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  จัดกิจกรรมเนื่องในงานประเพณีตางๆเชน  ประเพณีรดน้ําดําหัว  ประเพณีเขาพรรษา และราชพิธีตางๆ 
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน  จัดหาอุปกรณการเรียนการสอนและเครื่องเลนกลางแจง  จัด
การศึกษาในระดับปฐมวัย  จัดตั้งสภาวัฒนธรรมตําบลบานกราง การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีมาตรฐาน จัดตั้งศูนย 
ICT (ศูนยคอมพิวเตอร)  

   2.1.8  การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  จัดเก็บขยะในชุมชน ปลูกตนไมในชุมชน กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา จัดการน้ําเสียในชุมชน  จัดหาสถานที่
พักผอน  ปรับปรุงแหลงทองเที่ยว  สงเสริมใหมีการใชปุยอินทรีย และปุยหมักในการปรับปรุงบํารุงดินและฟนฟูสภาพดินที่
เสื่อมโทรม 

   2.1.9  การดําเนินงานดานอื่นๆ 

  สงเสริมการกีฬาโดยจัดต้ังศูนยกีฬาตําบล   และสงเสริมใหมีชมรมกีฬาชนิดตางๆเพื่อการออกกําลังกาย  
และหางไกลยาเสพติด  จัดใหมีการแขงขันกีฬาอยางสม่ําเสมอ  และมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมกีฬาและสนับสนุนการออก
กําลังกายตําบลบานกราง (เตนแอโรบิค) การรวมออกตรวจยาเสพติดกับผูนําทองที่ การตั้งศูนยชวยเหลือประชาชนชวง 7 
วันอันตรายในชวงเทศกาลวันขึ้นปใหม  วันสงกรานต 
 
ผลการวเิคราะหศักยภาพของทองถิน่ 

1) จุดแขง็ 
(1)  ทําเลที่ตั้งมีความเหมาะสมทางดานคมนาคม และไมไกลจากตัวเมืองพิษณุโลกการเดินทางสะดวก 

รวดเร็ว 
(2)  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีสามารถทําไดหลายครั้งตอป เพราะมีคลองชลประทานผานและ

คลองน้ําตามธรรมชาติ 
(3)  มีวัดเกาแก วัดท่ีมีชื่อเสียง ศักด์ิสิทธิเปนที่นับถือเคารพสักการะของคนทั่วไป 
(4)  ความสามารถในการประสานการรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2) จุดออน 
(1) รายไดที่จัดเก็บเองไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
(2) บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน ไมเพียงพอ 
(3) ปญหาที่เปนผลกระทบจากประชากรแฝง เชน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ความสะอาด ความ

เปนระเบียบเรียบรอย การกําจัดขยะมูลฝอย เปนตน 
(4) ความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สังคมเมืองอยางตอเนื่อง การเคลื่อนยายของ 

ประชากรจากแหลงอื่นมาพักอาศัยในชุมชน สงผลตอ ความสัมพันธระหวางคนในชุมชนมีนอย กระทบตอการมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่นของประชาชน 

(5) โครงสรางพื้นฐาน และการสาธารณูปโภค ยังไมเพียงพอ ครอบคลุม เชน 
ถนน ไฟฟาสาธารณะ น้ําประปา ระบบระบายน้ํา เปนตน 

(6) ความไมเพียงพอของเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการนํา 
เทคโนโลยีมาชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และดูแลความปลอดภัยใหกับประชาชน 

3) โอกาส 
(1) เปนพื้นทีค่มนาคมสะดวก เชื่อมตอกับอําเภอและจังหวัดขางเคียง 
(2) เปนตําบลท่ีอยูใกลกับตัวเมืองพิษณุโลก รองรับการขยายเมือง 
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(3) มีแหลงทรัพยากรทางธรรมชาติ เชน บึงแมระหัน (แหลงน้ําจืดขนาดใหญ) บอน้ํามัน (อยูระหวาง
การสํารวจขุดเจาะ) เปนตน 

(4) พื้นที่มีการขยายตัวของชุมชนพักอาศัย และภาคพาณิชยกรรมอยางตอเนื่อง 
4) อปุสรรค/ขอกาํจัด 

(1) การพัฒนาพื้นที่ตามระบบผังเมืองรวมทําไดยาก เนื่องจากสภาพที่ตั้งสวน 
ใหญเปนพื้นที่ทางการเกษตร 

(2) ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับ ไมเอื้อตอการปฏิบัติงานของ อบต. 
(3) สภาพพ้ืนที่บางสวนมีลักษณะเปนพื้นที่รองรับน้ําจากทองถิ่นอื่นตามธรรมชาติ มี 

ความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยหากปริมาณน้ําฝนมากผิดปกติหรือไมมีการประสานการจัดการน้ําที่ดี 
(4) ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ เชน วาตภัย อุทกภัย เปนตน 
(5) เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สงผลกระทบตอปริมาณรายไดที่รัฐบาล 

จัดสรรให อบต. ใชในการบริหารงาน 
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 2.2 การประเมนิผลการนาํแผนพฒันาไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ 
ผลการดาํเนนิงานขององคการบรหิารสวนตาํบลบานกราง ประจาํปงบประมาณ  2557 

สรุปผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  2557  (จากตารางดานบน)  
1. โครงการตามแผนพัฒนาสามป จํานวน  204  โครงการ  
2. โครงการที่ดําเนินการตามขอบัญญัติ  จํานวน  96  โครงการ  
3. โครงการที่ดําเนินการโดยจายขาดเงินสะสม จํานวน  28  โครงการ  
4. โครงการที่ดําเนินการทั้งสิ้น  จํานวน  124  โครงการ  คิดเปนรอยละ  60.78 
5. โครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ จํานวน   80  โครงการ คิดเปนรอยละ  39.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร 
โครงการตาม
แผนพฒันา 

โครงการที่
ดาํเนนิการ

ตามขอบญัญตั ิ

โครงการที่
ดาํเนนิการจาย
ขาดเงนิสะสม 

รวมโครงการทีด่าํเนนิการ
ทัง้สิน้ 

โครงการทีไ่มได
ดาํเนนิการตาม
แผนพฒันาฯ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ 43 14 25 39 90.70 4 9.30 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
เศรษฐกิจและการเกษตร 12 2 0 2 16.67 10 83.33 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
การศึกษาและวัฒนธรรม 85 52 1 53 62.35 32 37.65 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สาธารณสุข 19 7 0 7 36.84 12 63.16 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
น้ํา 7 3 1 4 57.14 3 42.86 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 6 1 7 63.64 4 36.36 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบรหิาร
และการบริการ 27 12 0 12 44.44 15 55.56 

รวม 204 96 28 124 60.78 80 39.22 
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กราฟเปรียบเทยีบโครงการตามแผนพฒันา  และโครงการทีด่าํเนนิการจริงป 2557 
 

 
 

 2.3 การประเมนิประสทิธผิลของแผนพฒันาในเชงิคณุภาพ 
  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานกราง ประจําป พ.ศ. 2557  สามารถสรุปและประเมินผลของแตละ
ยุทธศาสตรการพัฒนาไดดังนี้  

1) ดานโครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพ 
-  การคมนาคมภายในเขตตําบลบานกรางมีมาตรฐาน สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  
-  ประชาชนไดรับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร  
-  ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
-  มีการกอสรางรางระบายน้ํา สามารถระบายน้ําทวมขังไดรวดเร็ว 
2) ดานเศรษฐกจิและการเกษตร 
- ประชาชนไดรับการฝกอาชีพ 
- กลุมอาชีพไดรับการสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณ 
-  มีจุดจําหนายสินคาผลิตภัณฑตําบล เพื่อเปนชองทางในการจําหนายและแสดงสินคา  
- รวมกิจกรรมดานการเกษตรระดับจังหวัด  
- ประชาชนมีรายไดเพิ่มจากการประกอบอาชีพเสริม 
 
 
3) ดานสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 
- เด็กนักเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
- นักเรียนมีทักษะความรูดานภาษา เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
- เยาวชนมีความสนใจในการเลนกีฬา ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
- เด็กไดแสดงความสามารถและไดรวมกันทํากิจกรรมในงานวันเด็กแหงชาต ิ 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพตามรูปแบบมาตรฐาน  
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- เด็กนักเรียนไดรับความรูและรวมกิจกรรมการเขาสูประชาคมอาเซยีน  
- มีการจัดงานวันสําคัญตางๆเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและงานประเพณ ี 
- ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของวันสําคัญของชาต ิไดแก วันพอแหงชาติ และวันแมแหงชาต ิเปน

ตน  
- เด็กนักเรียนไดรับอาหารเสริม(นม)ที่เพียงพอ  
- เด็กนักเรียนไดรับอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 
4) ดานการสาธารณสขุ 

  -  เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส และผูพิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
- ประชาชนไดรับความรูในการปองกันและควบคุมโรค ไดแก โรคติดตอทางเพศสัมพันธ โรคไขเลือดออก  
- อสม.ไดรับการสนับสนุน ในการจัดโครงการหรือกิจกรรมตางๆ  
- ประชาชนไดรับการบริการทางสาธารณสุขอยางทั่วถึง 
5) ดานการจัดการน้าํ 
-  ประชาชนไดรับการบริการน้ําในชวงฤดูแลง 
- ประชาชนไดรับบริการน้ําเพื่อการอุปโภค 
- ประชาชนไดรับความชวยเหลือในการหาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
6) ดานทรัพยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 
-  ประชาชนมีความรูและมีจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ และมีสวนรวมในการคัดแยกขยะ  
- ชุมชนสะอาดมีความเปนระเบียบเรียบรอย  
- จํานวนขยะลดลง 
-  ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม 
7) ดานการบรหิารจดัการและการบริการ 
-  ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึง  
- ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการมาติดตอราชการ  
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สวนที ่ 3 
 

การนาํแผนพฒันาสามปไปสูการปฏบิัต ิ

 3.1 แนวทางการพฒันาหรอืกลยุทธตามแผนยทุธศาสตรการพฒันา 

องคการบริหารสวนตําบลบานกราง ไดจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561) โดยมีแนวคิด 
ในการวางแผนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และนโยบายผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาสามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลไดอยางแทจริง 

 นโยบายรัฐบาล 

1. การปกปองและเชดิชสูถาบนัพระมหากษัตริย 
           สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครอง
ของไทย  จึงถือเปนหนาที่สําคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชู สถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ  
โดยจะใชมาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและ
ความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนจริงเกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจน
เรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง 

2. การรกัษาความมัน่คงของรฐัและการตางประเทศ 
           2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนใน
กิจการ 5 ดาน ประกอบดวย 
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสรางความมั่นคงทางทะเล  
           - การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ  
           - การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน 
           - การเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพื่อปองกัน แกไขขอ
พิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
           2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
มาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ และสรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได 

           2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษาอธิปไตย 
และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสู
การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรม
ปองกันประเทศได 
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           2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเปนสวนประกอบ
สําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไก
ทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งทางตรงและทางออม  

3. การลดความเหลือ่มล้าํของสงัคม และการสรางโอกาสการเขาถงึบริการของรฐั 

           3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคงแกผูที่เขาสูตลาดแรงงาน โดยให
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน 
           3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาต ิ
การทองเที่ยวที่เนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทาน ดวยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับที่จําเปนและเพิ่มความ
เขมงวดในการระวังตรวจสอบ 
           3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไรอัตภาพ 
พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ 
สตรีและเด็ก 
           3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ
สรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพักฟน และโรงพยาบาล ที่เปนความ
รวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ 
           3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย  
           3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใชคานิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดประกาศไวแลว 
           3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผู
ที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่มิใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยี
ดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนวเขตพ้ืนที่ปาที่ไมชัดเจน  

4. การศึกษาและเรยีนรู การทะนบุาํรงุศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 

           4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก
ไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และ
พัฒนากําลังคนใหเปนที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที ่ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน
ของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการ
การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง 
           4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  
           4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อ
การเรียนรูดวยตัวเอง  
           4.5 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยาง
ยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
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           5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมี
ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุข
ใหเหมาะสมกับทองถิ่น  
 
           5.3 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และ
ปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายที่
รัดกุม 

6. การเพิม่ศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 

           รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่ตองแกไข
ปญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนดภายในสิ้นป
นี้ 
           6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว โดยนํา
หลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใหความสําคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาดวย ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อความ
โปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัต ิ
           6.3 กระตุนการลงทุนดายการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการ
ลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนด ี 
           6.4 ดูแลเกษตรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การชวยเหลือในเรื่องปจจัยการ
ผลิตอยางทั่วถึง 
           6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและ
มาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน 
           6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได  
           6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม 
           6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพื่อ
หาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนป 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กให
กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป 
           6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีที่เหมาะสมระหวาง
น้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งใน
ทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ้นโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส 
และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงาน 
           6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินไดไวในระดับ
ปจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคาและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษี
ประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอย
ใหนอยที่สุด  
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           รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทที่
เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึน 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท และ
เปนภาระงบประมาณใน 5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้
เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของ
งบประมาณในอนาคต 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
           - ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟาเชื่อม กทม. 
กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําไดทันที  
           - ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอนเมือง และทา
อากาศยานในภูมิภาค เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           - ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพื่อลดตนทุนระบบ โลจิสติกสของ
ประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลําน้ํา
เจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอก
รองน้ําลึก 
           6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงานในระดับ
นโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง เพื่อทําหนาที่กําหนด
มาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เปนธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหาร
จัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของประเทศ 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายและมาตรการที่
จะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบนั 
           6.15 ในดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลอง
กับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ  
           6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ อาทิ 
สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชการ
ออกแบบและสรางสรรค เปนตน 
           6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขันได
อยางมีประสิทธิภาพ 

           6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะทํา
ใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได  

7. การสงเสรมิบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซยีน 
           - เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณ
ประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ National 
Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญ
ประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ 
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8. การพัฒนาและสงเสรมิการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม 
           8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา 1% ของรายได
ประชาชาติ และมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อใหประเทศมีความสามารถ
ในการแขงขัน 
           8.2 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต ไฟฟา การ
จัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ในกรณีที่
จําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศ จะใหมีเงื่อนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเอง
ไดในอนาคตดวย 
 
9. การรักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดลุระหวางการอนรุักษ กับการใชประโยชนอยางยัง่ยนื 
            9.1 ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปองและฟนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยใหความสําคัญในการ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม
จากปาธรรมชาติ 
           9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดําริที่ให
ประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน การกําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน 
           9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดใหมีแผน
บริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 
           9.4 เรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ
เปนพิเศษ โดยกําหนดใหทิ้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบ
ทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด 

10. การสงเสรมิการบรหิารราชการแผนดนิทีม่ธีรรมาภบิาล และการปองกนัปราบปรามการทุจริต และประพฤตมิชิอบใน
ภาครฐั 
           10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะ
หนาไปตามลําดับความจําเปนและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได 
           10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต หรือสรางความ
เสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ 
           10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ 
           10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับ
ซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาต ิและเปนเรื่องที่ตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ในสังคมที่อารยะ  การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ  ไมใชตัวบุคคลหรืออําเภอใจของเจาหนาที่
ผูปกครองยอมเปนสาระสําคัญ  แตหลักนิติธรรมจะเปนที่ยอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามีกฎหมาย  หากกฎหมาย
เหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของประชาชน  เปนธรรม  คุมครองสิทธิมนุษยชน  ทั้งตองมี
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กระบวนการยุติธรรมที่เขาถึงไดงายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเปนธรรมดวย  มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหง
ความขัดแยงและการโกรธแคนชิงชังไมสิ้นสุด  รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี ้
           11.1  ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ลาสมัย ไมเปน
ธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไกของ
หนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ 
 11.2  เพิ่มศักยภาพหนวยงานที่มีหนาที่ใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
รวดเร็ว  สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑที่จะเปดใหกวางขึ้น  และใหบุคลากรของ
หนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชนการดําเนินคดีปกครอง  การยกรางกฎหมาย  
และการตีความกฎหมายแกเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานตางๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเกื้อกูลการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประชาชน 
           11.3  ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 11.4  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพื่อเรงรัดการดําเนินคดีทุกขั้นตอนใหรวดเร็ว 
เกิดความเปนธรรม และมีระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
หนวยงานและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมได 
 11.5  ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชนที่ไมไดรับความเปนธรรม  โดยให
เขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส  คุมครองผูถูก
ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม  โดยเนนความสุจริตและความมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบและการไมแอบอางฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการ
ชวยเหลือดังกลาว 
 11.6  นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพล
และเจาหนาที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย  แรงงานทาสการกอการรายสากล ยา
เสพติด และอาชญากรรมขามชาต ิ

ยุทธศาสตรการพฒันาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
          2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชนกับประชาชนใน

การใชบริการอยางแทจริง 
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให

ทดัเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 

 สรุปสาระสาํคัญแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

ความนาํ 
การจัดทําแผนพัฒนาประเทศของไทยนับต้ังแตแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  มีพัฒนาการ

มาอยางตอเนื่องภายใตสถานการณ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเปนบูรณาการแบบองครวม
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เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สมดุล ตอมาแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวม
ที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 สําหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ยังคงนอมนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ และใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึด“คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้งคน สังคมเศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของทุนที่มีอยูในประเทศและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงใหพรอมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ เพื่อมุงสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
ความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยทุกคน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชอยาง
กวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ สะทอนไดจากดัชนีความอยูเย็นเปนสุขของคนไทยโดยรวมที่ไมไดรับผลกระทบและอยู
ระหวางรอยละ 66-68 มีปจจัยดานเศรษฐกิจที่เขมแข็ง การมีงานทํา ความเขมแข็งของชุมชน และความอบอุนของ
ครอบครัวที่สงผลดีตอความอยูเย็นเปนสุข อยางไรก็ตามปจจัยที่ยังเปนอุปสรรค ไดแก ความสมานฉันทในสังคม 
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจาก
คุณภาพการศึกษาที่เปนปญหาสอดคลองกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่
ประสบความสําเร็จนาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเขมแข็งและเร่ิมเติบโตอยางมีคุณภาพ การขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
7.8 ในป 2553 หลังจากชะลอตัวอยางตอเนื่องจากรอยละ 5.1 ในป 2549 และหดตัวลงรอยละ 2.3 ในป2552 คุณภาพ
ชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และความยากจนลดลง แตตองให
ความสําคัญตอเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความโปรงใสใน
การบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา เพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอ
การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรง
สรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อ
ประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

1.  แนวคดิหลกั 
ภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะสงผลกระทบตอทิศทางการพัฒนา

ประเทศไทยในอนาคต จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การทบทวนผลการพัฒนาประเทศในระยะ
ที่ผานมาสะทอนปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอื้อตอการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลายมิติที่อาจทําใหปญหาตางๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต 
จึงจําเปนตองเตรียมพรอมและสรางภูมิคุมกันของประเทศใหเขมแข็งภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางมั่นคง 

กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 จึงมีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-
10 โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน 
ใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คน
เปนศูนยกลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
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และการเมือง เพื่อสรางภูมิคุมกันใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาต ิขณะเดียวกัน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
2.  ทิศทางการพฒันาประเทศ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดตระหนักถึงสถานการณและความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนดานเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เปนไปอยาง
รวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการประเทศภายใตหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปนการใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชน
ตอการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเขมแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เนนการเสริมสรางความเขมแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขณะเดียวกัน จําเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่ง
ประเทศไทยมีพันธกรณีภายใตกรอบความรวมมือตางๆ เพื่อสามารถใชโอกาสที่เกิดขึ้นและเพิ่มภูมิคุมกันของทุนที่มีอยูใน
สังคมไทยไดอยางเหมาะสม พรอมกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558  ขณะเดียวกัน จําเปนตองสรางความพรอม
สําหรับเชื่อมโยงดานกายภาพทั้งโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ควบคูกับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสรางองค
ความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเปนการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ 
เพื่อใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน โดยนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใชประโยชนอยางบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเพื่อเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแก การเสริมสรางทุนสังคม (ทุน
มนุษย ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแต
ระดับปจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเขาถึงทรัพยากร
และไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุน
ทางการเงิน)มุงพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง โดยใชภูมิปญญา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และความคิด
สรางสรรค ใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดภายในประเทศ
และตางประเทศ การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคตางๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ในสวนการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหาร การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตร มุงสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ํา
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การเตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการ
สรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก 

ขณะเดียวกัน จําเปนตองมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับการพัฒนา
ระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พัฒนาระบบและกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางมีสวนรวม สงเสริมใหประชาชนทุกระดับ
มีโอกาสเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมและสรางความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึก 
คานิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม 

 วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

วสิยัทศันและพนัธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ไดกําหนด 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูง ดังนี้ 
วสิยัทศัน 
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกจิ 
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1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ทุกภาคสวนไดรับการ
เสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย 
สถาบนัทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมสรางความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน รวมทั้งสราง
ภูมิคุมกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถปุระสงคและเปาหมาย 
1. วัตถปุระสงค 

1) เพื่อเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม และ

สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 
3) เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขายการผลิต

สินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาค 
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอน
ต่ํา 

4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปน
ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

2. เปาหมายหลกั 
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผูอยูใตเสน

ความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง

มากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไมตํ่า

กวารอยละ 3.0 ตอป เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวา 
รอยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพ้ืนที่
ปาไมเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชีว้ดั 
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 10.0 

กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 10.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครอง
ทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น 

2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวนประชากรที่เขาถึง
โครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และ
ดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 
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4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพื้นที่ปาไมตอพ้ืนที่ประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอหัว
เปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

 ยุทธศาสตรการพฒันา 

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ 
ซับซอนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม โดย
เรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็งควบคูไปกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม 
รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มี
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  ใหความสําคัญกับ 

1.1 การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีดความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 

1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และสรางการมีสวน
รวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี 

1.4  การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมคีุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม และ
เสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

2. ยทุธศาสตรการพฒันาคนสูสงัคมแหงการเรยีนรูตลอดชวีติอยางยัง่ยนื ใหความสําคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม 
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม 

3. ยุทธศาสตรความเขมแขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ใหความสําคัญกับ 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3 การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
3.4 การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
3.5 การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3.6 การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 

4. ยทุธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเตบิโตอยางมคีณุภาพและยัง่ยนื ใหความสําคัญกับ 

4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 

5. ยุทธศาสตรการสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภมูภิาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและ 
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สงัคม  ใหความสําคัญกับ 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน     อนุภูมิภาคตางๆ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 

5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค เปนทางเลือกในการ

ดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 

5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน 
และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 

5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 

5.7 การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม
และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร 

5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว 

5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปนฐานความรวมมือใน
การพัฒนาภูมิภาค 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชนทองถิ่น 
 

6. ยทุธศาสตรการจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมอยางยัง่ยนื ใหความสําคัญกับ 
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคม
คารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อใหสังคมมี
ภูมิคุมกัน 

6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอม
ระหวางประเทศ 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 

6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม
อยางบูรณาการ 

 การบริหารจัดการแผนพฒันาฯ ฉบับที ่11 สูการปฏบิัต ิ

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสูการปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิ
สังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพื้นที ่โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพื้นที่ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพิ่มการใชองคความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนทั้งระดับพื้นที ่
ทองถิ่น และชุมชนใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณา
การใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกปญหาและการ
พัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนกัถงึความสาํคญัและพรอมเขารวมในการผลักดนัแผนพฒันาฯ ฉบับที ่
11 ไปสูการปฏิบตั ิ 



22 
 

แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2559-2561 

 

1. การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 
ราชการแผนดิน และแผนระดับอื่นๆ  

2. การสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ  
3. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
5. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

 ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวดัพิษณโุลก 

วสิยัทศัน  (Vision) 
พิษณุโลก : เมืองบริการเศรษฐกิจและสังคมสี่แยกอินโดจีน 

พันธกจิ  (Mission) 
พัฒนาเพื่อเปนเมืองบริการทีห่ลากหลาย (Service  City) และมีความปลอดภัยสูง (Safety City) 

เปาประสงค  (Goal) 
1 เปนศูนยกลางการบริการการคา  โลจิสกติก  และการขนสง 
2. มีการบริหารจัดการสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/มาตรฐาน และปลอดภัย 
3. เปนศูนยกลางดานการทองเที่ยว  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา และนันทนาการ 
4. เปนศูนยกลางดานการศึกษา  การบริการทางวิชาการ  ดานสุขภาพ  และ ICT 
5. รักษาความสมบูรณของระบบนิเวศน  และอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
6. เปนเมืองที่มีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยูรวมกัน 

ประเดน็ยทุธศาสตร  (Strategic  Issues) 
ยุทธศาสตรที่ 1 :  ศูนยกลางการบริการการคา โลจสิติกส และการขนสง   
กลยุทธ   :  1. พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อเปนศูนยกลางการบริการการคา  การขนสงสินคา 
          ผูโดยสารทางบก/อากาศ             

    ๒. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการการคา การขนสงสินคา  ผูโดยสารทางบก/อากาศ             
      3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการใหไดมาตรฐาน           
      4. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน       
      5. มีศูนยขอมูลและพ้ืนที่เพื่อสนับสนุนการเปนศูนยกลางการคา โลจิสติกส และการขนสง  
 
ยุทธศาสตรที่ 2 :  พัฒนากระบวนการผลติ การตลาด และการบรหิารจดัการสนิคาเกษตรเชงิคณุภาพ  
กลยุทธ   :  1. บริหารจัดการสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาดและ 
                            การแปรรูป   
      2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรและเกษตรกร      
      3. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน          
      4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่ 3  :  สงเสรมิการดาํเนนิงานดานการทองเทีย่ว ศลิปวฒันธรรม กีฬา และนนัทนาการ 
กลยุทธ    :  1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา                                        
               2. ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหม          
       3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา 
        4. พัฒนาบุคลากรและสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา                                            
                          5. พัฒนาขีดความสามารถดานการประชาสัมพันธและการตลาดทองเที่ยว 
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ยุทธศาสตรที่ 4  :  ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวชิาการ  ดานสขุภาพ และ ICT 
กลยุทธ    :  1. สงเสริมสนับสนุนการเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ 
                             แข็งแรงสมบูรณ (Healthy Province)  
      2.สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางการประชุมและสัมมนา 
      3.สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ และ ICT 
ยุทธศาสตรที่ 5  :  อนุรักษฟนฟทูรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอม และแหลงน้าํ อยางยัง่ยนื 
กลยุทธ    :  1. สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ ปองกันฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ                
                             สิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน                                 
      2.อนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ   
          การเกษตรอยางเพียงพอและปองกันปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพื้นที่                
      3. พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ                      
       4. ปองกันและลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 
                        5. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองเกาและศาสนสถานที่สําคัญ 
          ของจังหวัด 
      6. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการพลังงาน 
ยุทธศาสตรที่ 6  :  สงเสรมิความเขมแขง็ทางสงัคม และความมัน่คงตามหลักการบริหารจัดการบานเมอืงทีด่ ี
กลยุทธ    :  1. สงเสริมสนับสนุนหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น                             
      2.ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกหมูบาน/ชุมชน อยางทั่ วถึ ง  
      3.พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อชวยเหลือและแกไข 
           ปญหาประชาชนในพื้นที่ 
      4. เสริมสรางความเขมแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. เสริมสรางพลังทางสังคมทุกรูปแบบ  สรางภูมิคุมกันและติดอาวุธทางปญญาใหกับ   
    ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเขมแข็งใหกับสังคม 

       6. เสริมสรางความปลอดภัยทางถนน ลดอุบัติเหตุทุกรูปแบบ 
      7 . สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ 
                             ความมั่นคง 

 ยุทธศาสตรของกลุมจงัหวัด ภาคเหนอืตอนลาง กลุมที ่1  
(จงัหวดัตาก สโุขทยั พษิณโุลก อตุรดติถและเพชรบรูณ) 

วสิยัทศัน   
      “ศูนยกลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

 พันธกิจ 
1. ยกระดับรายไดและกระจายรายได ควบคูกับการสรางสังคมที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน 
2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสรางสรรค 
3. สรางความเชื่อมโยงดานเศรษฐกิจและสังคมกับกลุมประเทศเพื่อนบาน 

 ประเดน็ยุทธศาสตร : 
1   พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน   
2.  พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน การบริการ เครือขายคมนาคมขนสงสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
3.  พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
4.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 เปาประสงค 
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1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยไดมาตรฐาน และมีมูลคาเพิ่มที่ยั่งยืน 
 2. เชื่อมโยงเสนทางคมนาคมในกลุมจังหวัด ภูมิภาคและตางประเทศ เพือ่ใชศักยภาพแหลงที่ตั้ง            และ
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบาน 

3. พัฒนาการคาการลงทุนและความรวมมือชายแดนไทย - พมา / ไทย - ลาว 
4. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร กีฬาและสุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ตัวชีว้ัด/คาเปาหมาย 
1. จํานวนกลุมวิสาหกิจชุมชนที่ไดรับการถายทอดความรู 
2. จํานวนกลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
3. จํานวนผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับมาตรฐาน 
4. เสนทางเชือ่มโยง E –W – E – C  ที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น 
5. จํานวนเครือขายการคาการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุมประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิก   
   อาเซียน 
6. มูลคาการคาชายแดนเพิ่มขึ้น 
7. จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
8. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
9. จํานวนแหลงทองเที่ยวไดรับการอนุรักษ ฟนฟู 
10. จํานวนหมูบานและชุมชนที่เขามามีสวนรวมในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอม 
11. จํานวนหมูบาน / ชุมชน ที่ไดรับการพัฒนาองคความรูในการอนุรักษและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ  
12. จํานวนเครือขายหมูบาน / ที่มีการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

กลยุทธ 
1. พัฒนาและสงเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑโดย 
   ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics 
3. พัฒนาและสงเสริมการคา การตลาด ทั้งภายในและตางประเทศ 
4. สงเสริมการเตรยีมความพรอมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC ) 
5. เสริมสรางสมรรถนะผูประกอบการและการลงทุน 
6. สงเสริม พัฒนา และอนุรักษการทองเที่ยว 
7. สงเสริมการตลาดเพ่ือการทองเที่ยว 
8. สงเสริมและพัฒนาองคความรูเพ่ือการทองเที่ยวและบริการ 
9. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
10. สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนฐานการผลิต / การคา / การบริการ 
  อยางมีคุณภาพและคุมคา 
11. สงเสริมการใชองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
12. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

 ยุทธศาสตรการพฒันาของจงัหวัดพิษณโุลก 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง   
กลยุทธ :    1. พัฒนาโครงขายการคมนาคมเพื่อเปนศูนยกลางการบริการการคา  การขนสงสินคา 
  ผูโดยสารทางบก/อากาศ             

2. สงเสริมการเปนศูนยกลางการบริการการคา การขนสงสินคา  ผูโดยสารทางบก/อากาศ             
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  3. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและงานบริการใหไดมาตรฐาน           
  4. สงเสริมการเตรียมความพรอมรองรับประชาคมอาเซียน       
  5. มีศูนยขอมูลและพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการเปนศูนยกลางการคา โลจิสติกส และการขนสง  

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตรเชิงคุณภาพ  

กลยุทธ :   1. บริหารจัดการสินคาเกษตรใหมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยเชื่อมโยงการตลาดและ 
  การแปรรูป   
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรเกษตรกรและเกษตรกร      
  3. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน          
  4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 3  :  สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 

กลยุทธ :   1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวและกีฬา                                        
             2. ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิมเพิ่มแหลงทองเที่ยวใหม          
  3. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวและกีฬา 
   4. พัฒนาบุคลากรและสงเสริมการมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา                                            

5. พัฒนาขีดความสามารถดานการประชาสัมพันธและการตลาดทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 4  :  ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ  ดานสุขภาพ และ ICT 

กลยุทธ :     1.  สงเสริมสนับสนุนการเปนศูนยกลางการบริการสุขภาพเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ 
  แข็งแรงสมบูรณ (Healthy Province)  
  2. สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางการประชุมและสัมมนา 
  3. สงเสริม สนับสนุนการเปนศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ และ ICT 

ยุทธศาสตรที่ 5  :  อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน 

กลยุทธ :     1.  สรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษ ปองกันฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
  สิ่งแวดลอม และแหลงน้ํา อยางยั่งยืน                                 
  2. อนุรักษ และพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ําเพื่อ การเกษตร 
  อยางเพียงพอและปองกันปญหาภัยแลงและอุทกภัยในพื้นที่                

3.  พัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ                      
  4. ปองกันและลดมลพิษ ณ แหลงกําเนิด 

5. สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอมศิลปกรรมเมืองเกาและศาสนสถานที่สําคัญของ 
จังหวัด 

  6. สงเสริมและสนับสนุนดานการบริหารจัดการพลังงาน 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 6  :  สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี

กลยุทธ   :   1.  สงเสริมสนับสนุนหมูบาน/ชุมชน ใหมีความเขมแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น                             
  2. ขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกหมูบาน/ชุมชน อยางทั่ วถึ ง  
  3.  พัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อชวยเหลือและแกไข 
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  ปญหาประชาชนในพื้นที่ 
  4. เสริมสรางความเขมแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
                     5. เสริมสรางพลังทางสังคมทุกรูปแบบ 
  6. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยและ 
  ความมั่นคง 

 วสิยัทศันขององคการบรหิารสวนตาํบลบานกราง 

“ บานกรางนาอยู ” 
 นโยบายขององคการบริหารสวนตาํบลบานกราง 

   นโยบายของคณะผูบริหารที่แถลงตอสภาไวนั้นกลาวคือ จะปฏิบัติตามอํานาจหนาที่มาตรา 66, 67, 68  แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยจะเนนไปที่ดานการจัดใหมี  และบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก   สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น  จัดใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ บํารุง
และสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  และการผังเมือง โดยผลักดันใหตําบลบานกรางเปนตําบลนํารองในทุก ๆ ดาน
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  โดยเนนใหตําบลบานกรางเปนตําบลนาอยูเปนศูนยกลางของความเจริญในทุก ๆ ดาน  จาก
ผลการประชุมประชาคมที่ผานมา ประกอบกับวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลบานกราง สามารถสรุปยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนา ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่น ไดดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพ 
วัตถปุระสงค 
1. เพื่อใหประชาชนสามารถเดินทางไดสะดวกและปลอดภัย 
2. เพื่อใหทุกครัวเรือนรับการบริการสาธารณะอยางทั่วถึง 
3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศ 
แนวทางการพฒันา 
1. กอสรางปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน  ทางระบายน้ํา  ทางเทา  สะพาน 
2. ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน  ไฟฟาสาธารณะ 
3. ขยายโครงขายสื่อสาร 

 2. ยทุธศาสตรดานเศรษฐกิจและการเกษตร 
วัตถปุระสงค 
1. เพื่อสรางรายไดใหประชาชนเพิ่มขึ้น 
2. เพื่อลดภาระคาใชจายของเกษตรกร 
3. เพื่อใหประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
5. เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจใหกับชุมชน 
6. เพื่อใหประชาชนรวมกลุมกันทํางาน 
แนวทางการพฒันา 
1. การพัฒนาอาชีพรายไดและการมีงานทํา 
2. การสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ 
3. การสงเสริมตลาดชุมชน 

 3. ยุทธศาสตรดานสงัคม การศกึษาและวฒันธรรม 
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วัตถปุระสงค 
1   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  ครอบครัวอบอุน 
2.  เพื่อชวยเหลือและสนับสนุนผูดอยโอกาส  ใหมีสถานภาพในสังคมที่ดีขึ้น 
3.  เพื่อรังสรรคชุมชนใหเขมแข็ง 
4.  เพื่อพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรม  และปลอดภัยจากยาเสพติด 
แนวทางการพฒันา 
1. ยกระดับคุณภาพศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางทั่วถึง 
2. ปลูกจิตสํานึก  และสงเสริมใหประชาชนมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และอนุรักษ   

ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น 
3. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา  มีความเทาเทียมกันในสังคม 
4. สงเสริมใหประชาชนมีการนันทนาการ  ออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ 
5. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. การปองกันภัยจากยาเสพติด 

 
 
 
 
 

 4. ยทุธศาสตรดานการสาธารณสขุ 

วัตถปุระสงค 
1. เพื่อใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งทางรางกายและจิตใจ 
2. เพื่อปองกันโรคติดตอทุกชนิดมาสูคน 
3. เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจในการดูแลตนเองและครอบครัว 
แนวทางการพฒันา 
1. จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  และเวชภัณฑ 
2. การฝกอบรมใหความรูแกประชาชน 
3. การพัฒนาดานการคุมครองผูบริโภคและสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดลอม 

 5. ยุทธศาสตรดานการจดัการน้าํ 

วัตถปุระสงค 
1. เพื่อใหประชาชน  มีน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค  และน้ําเพื่อการเกษตร 
2. เพื่อใหประชาชนรูจักใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 
แนวทางการพฒันา 
1. การจัดหาแหลงน้ําอุปโภค  บริโภค 
2. การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร 

 6. ยทุธศาสตรดานทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

วัตถปุระสงค 
1. เพื่อใหประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใชอยางยั่งยืน 
2. เพื่อปองกันมิใหเกิดมลภาวะตางๆ 
3. เพื่อใหทราบขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในดานตางๆ 
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แนวทางการพฒันา 
1. การฝกอบรมใหความรู 
2. การปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. การเฝาระวังและจัดการมลภาวะ 
4. การปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 
 
 

 7. ยทุธศาสตรดานการบริหารจดัการและการบริการ 

วัตถปุระสงค 
1. เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
2. เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมของ อบต. ใหมากยิ่งขึ้น 
แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาระบบบริการประชาชน 
2. สงเสริมใหประชาชนมีความรู  และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
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 3.2 บญัชโีครงการพฒันา และบัญชปีระสานโครงการพัฒนา 

ผ 01  บญัชโีครงการพฒันา 

ผ 02  บัญชปีระสานโครงการพัฒนา 

ผ 03  บญัชสีรปุโครงการพัฒนา 
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ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ศูนยกลางการบริการการคา โลจิสติกส และการขนสง

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางปรับปรุงทอระบายน้ําสายทอลอย เพื่อเปนท่ีระบายน้ําและปอง ยาว 500 ม. 60,000            ระยะทาง ระบายน้ํารวดเร็ว กองชาง

(หนาบานผูใหญ) ทั้งสองขาง หมู 1 กันน้ําทวมขัง ปองกันน้ําทวมขัง

2 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 200 ม. 520,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอยหลังบาน น.ส.กิ่งแกว บุญสืบ(ซอยสองสาว) ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ไดสะดวกรวดเร็ว

หมู 2

3 กอสรางถนน คสล. สายหนาบานนายสุชาติ  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4  ม. 140,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สาดอ่ํา  หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 70 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

4 ขยายถนน คสล.พรอมบอพักมีฝาปดขางโรงเรียน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 2 ม. 200,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

บานกรางพระขาวชัยสิทธ์ิถึงบานผูชวยหนึ่ง  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

ภิญโญ หมู 3

5 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสันต บุญสืบ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 200,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

พรอมวางทอบอพักถึงบานนายชาติ บุญเปยม หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)

องคการบริหารสวนตําบลบานกราง

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 38

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด เพื่อใหประชาชนที่สัญจร กวาง 3 ม. 225,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายแดง  หุนทอง  หมู 4 ไปมาไดรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

7 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปด/วางทอบอพักมี เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว 100  ม. 700,000          ลดปญหา ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

ฝาปด บานนายมาโนช  มากดวง ถึงคลองยมราช รวดเร็วมากขึ้น น้ําทวมขัง น้ําไมทวมขัง

หมู 5

8 ขยายไหลทางคสล. ทางจากสะพานตายับ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวางขางละ 1 ม. 700,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ถึงคลองหนองนอย หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

9 ปรับปรุงถนน คสล.ทางจากถนนโคงหมู 7 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ขยายกวางขางละ 1  ม. 2,000,000        ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

พรอมทอระบายน้ําหมู 7 ถึงเขตติดตอหมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว   2,000     ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

10 กอสรางถนน คสล.สายบานนายบุญมา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สงฆทอง ถึงประปาหมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 120 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

11 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 750,000          ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปด สายบานชางจุม  สุขฉิม  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  150  ม. สะดวก ปลอดภัย

12 กอสราง Block convert พรอมประตูเปด- เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก 4  แหง 1,000,000        ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

ปดรางรําปะดา, คลองหนองครก ,หนองเตา, และมีประตูเปด-ปด สะดวก สามารถ

คลองวังแกวนอย หมู 10 กักเก็บน้ําไดดี

13 กอสรางถนนลาดยางแอสฟสติก พรอมรางระบาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  6 ม. 9,006,000        ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

น้ํามีฝาปด มีฟุตบาทตั้งแตสี่แยกบานกราง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  3,000 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมู 11 และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 39

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางวางทอระบายน้ําและบอพักสายราน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 260 ม. 700,000          ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

 แซบอีหลี ถึงประปาหมูบาน หมู 12 สะดวกรวดเร็ว และปองกันน้ําทวมขัง

15 กอสราง/ปรับปรุง ถนนลูกรัง พรอมปรับเกลี่ย เพื่อใหการสัญจรสะดวก ตําบลบานกราง 2,000,000        ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

และบดอัด รวดเร็ว ปลอดภัย ไดสะดวกรวดเร็ว

16 ปรับปรุงซอมแซมถนนคสล./ลาดยาง/ลูกรัง/ เพื่อใหการสัญจรสะดวก ตําบลบานกราง 5,000,000        ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หินคลุกภายในตําบลบานกราง รวดเร็ว ปลอดภัย ไดสะดวกรวดเร็ว

17 กอสราง ปรับปรุง รางระบายน้ําพรอมฝาปด ภาย เพื่อใหการระบายน้ําไดสะดวก ตําบลบานกราง 5,000,000        ระยะทาง ระบายนํ้าไดรวดเร็ว กองชาง

ในตําบลบานกราง รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง น้ําไมทวมขัง

18 ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลบานกราง เพื่อปรับภูมิทัศนในตําบล ตําบลบานกราง 5,000,000        ระยะทาง ตําบลบานกราง กองชาง

บานกรางใหดีและสวยงาม มีภูมิทัศนสวยงาม

19 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปดสายบานนายมอญ  แจมฉาย  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

20 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 300 ม. 900,000      ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

นายเชม  ปองโทน  ถึงบานนายพณาไพร  รวดเร็ว ปองกันน้ําทวมขัง สะดวกรวดเร็ว ลด

แยมมา หมู 1 ปญหาน้ําทวมขัง

21 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายกลางบานจาก เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 500 ม. 1,500,000   ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

วัดเดนโบสถถึงบานนางมณี  จันทรพุฒ) หมู 1 รวดเร็วมากขึ้น สะดวกรวดเร็ว 

22 กอสรางรางระบายน้ําสายกลางบาน เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว 1,200 ม. 2,650,000   ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

ทั้งสองฝง หมู 1 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 40

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

23 ขุดลอกคลองระบายน้ําทุงทะเลแกวหมู 1 เพื่อใหการระบายน้ําสะดวก กวาง 6 ม. 400,000      ระยะทาง การระบายน้ํารวด กองชาง

เชื่อม หมู 9 รวดเร็วมากขึ้น ยาว 3,000 ม. เร็ว นํ้าไมทวมขัง

24 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 800,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายเลย  สุขศรี ถึงบานนายอนันต  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

มีบุญ หมู 1

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ไม ดีแลว ถึงบานนายประชุม คงทอง หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

26 กอสรางถนน คสล. สายบานอาจารยสุทน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

เดชพงษ  ไปนาบอแร  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

27 กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํา มีฝา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ปดสายบานนายมาย ยอดเพชร  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

28 กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํามีฝา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 300,000          ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ปดจากบานนายเสา บุญเปยม ถึงบาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

นายจําเนียร บุญเปยม หมู 2

29 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา สาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ขางบานนายวาน  มากดวง หมู 2 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

30 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอยบานปลัดประเสริฐ บุญแมน ถึงวัด ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

นิมิตรธรรมาราม หมู 2

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 41

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

31 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 360,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

วางทอกลางถนน ซอย 2/1 (ซอยระนาดเอก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

หรือซอยบานนายนวม) หมู 2

32 กอสรางถนนลูกรังซอยบานนายแว  ถึงบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 80,000       ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นายสมเกียรติ  หมู 2 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

33 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนางชิด  คงสน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 66,000       ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หมู 2 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 30 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

34 เสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

กลางบาน หมู 2 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 400 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

35 วางทอบอพัก/วางทอระบายน้ํา สายบานอดีต เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 100 ม. 150,000          ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

อบต.พยุง  สุขโชติ  หมู 2 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

36 กอสรางถนน คสล.ภายในนิคมบานกราง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

37 กอสรางรางระบายนํ้าพรอมฝาปด จากสี่แยกไฟแดง เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ระยะทาง 300 ม. 1,800,000   น้ําไมทวมขัง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

ผานบานปานอย(ซักผา) ถึงโคงบานปาเกียว หมู 3 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

38 กอสรางถนน คสล.สายหนาบานผูใหญพร ฤทธิรอน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 250,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

39 ขุดลอกคลองกลางนาคลองยมราชพรอมเปลี่ยนทอ เพื่อระบายน้ําไดสะดวก กวาง 2 ม. 350,000      ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

หลังวัดพระขาวชัยสิทธิ์ (ทอตัน) หมู 3 รวดเร็วมากขึ้น ยาว 500 ม. น้ําไมทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 42

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 ยกระดับถนนวงแหวนพรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนที่สัญจร ยาว 900 ม. 1,800,000    ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปด จากบานนายตนถึงบาน ไปมาไดรวดเร็ว ไดสะดวกรวดเร็ว

นางสาวดาหวัน  หมู 4

41 กอสรางถนนลาดยางสายเตาอิฐเชื่อมตําบล เพื่อใหประชาชนที่สัญจร กวาง 6 ม. 3,000,000    ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ไผขอดอน  หมู 4 ไปมาไดรวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

42 ขอเปดถนนลูกรัง/หินคลุก ซอยบานนายแวง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

คงทอง/กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

ฝาปดซอยบานนายแวง  คงทอง  หมู 4

43 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปดสายบานนายสี  ฤทธิรอน  หมู 4 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

44 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 300,000          ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยบานนายปง  มากดวง  หมู 4 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

45 กอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 575,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซี 14 ตอจากหมู 11 (หมู 4) ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

46 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 120,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยบานนายถวย  เขียวมี  หมู 4 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  60  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

47 กอสรางถนน คสล. พรอมวางทอระบายน้ํามีฝาปดเพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 250,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

/วางทอบอพักมีฝาปดสายบานนายมี  แกวหนู ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

หมู 4

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 43

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

48 ขยายไหลทาง คสล.ตั้งแตบานผูใหญเกตุ  ฟกทอง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ขยายกวางขางละ 0.50  ม. 640,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ถึงวัดนิมิตรธรรมาราม หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,600 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

49 กอสรางถนน คสล./ลาดยางสายบาน อบต.สําราญ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6  ม. 561,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

คงสวัสดิ์  ถึงคลองชลประทาน(โรงเรียนบานกราง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 170  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

วิทยาคม) หมู 5

50 กอสรางถนนสายขางบานนางโชติกา เจริญสุข เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,100,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

(พี่แดน) พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

51 ปรับปรุงแกไขทอระบายน้ําเปลี่ยนเปนราง เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว  500  ม. 1,000,000   ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

ระบายน้ํามีฝาปดระหวางบานนายสุรินทร  สะดวกรวดเร็วลด

เพ็ชรออน(มอต)ถึงบานกํานันยนต เนียมหอม ปญหาน้ําทวมขัง

(ทั้งสองฝง)  หมู 5

52 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํามีฝา
ปด

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3  ม. 332,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายบุญเหลือ  สุขเกษม หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

53 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปด/วางทอบอพัก เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว  500  ม. 1,500,000   ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

มีฝาปดสายบานนายสน  ยอดเพชร สะดวกรวดเร็วลด

ถึงคลองยมราช หมู 5 ปญหาน้ําทวมขัง

54 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมรางระบาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 2,000,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

น้ํามีฝาปด/วางทอบอพักมีฝาปด สายเลียบคลอง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 400 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา



ยมราช(วัดธรรมเกษตรถึงบานนายวัลลภ ไมงาม)ม.5

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 44

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

55 ขยายสะพานขามคลองชลประทานซี 14 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร 1  แหง 500,000          จํานวน ประชาชนเดินทาง กองชาง

(สะพานตายับ) หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ไดสะดวก ปลอดภัย

56 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมศักดิ์ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 160,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

คงทอง  หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

57 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 100,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

แปนบูชา  หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

58 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํามีฝาปด/เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,175,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปดซอยน้ําพริก (นางลํายงค ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

หมีนิ่ม)

59 กอสรางถนน คสล.สายบานนายโตก  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม 40,500       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เนียมหอม หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

60 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมพงษ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 100,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เนียมหอม หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

61 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 220,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายวัน  ดีแลว  ถึงบานนายกวา  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

ยอดเพชร  หมู 6 และปลอดภัย

62 กอสรางถนนลาดยาง ซี 14-14 ระหวาง หมู 6 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



ถึงหมู 7  (หนองหญาปลอง) หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,000 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 45

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

63 ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีตสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

จาสิบเอกสวาท  กอนจอย ถึงเลียบคลองยมราช ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

หมู 6

64 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 1,350,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปดสายบานนางสาวขีด  ยอดเพชร หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

65 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนางเกิ้น  จีนดวง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ถึงบานนางเรี้ย  นวลจีน หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  250 ม. สะดวก รวดเร็ว 

66 วางทอระบายน้ํามีฝาปดถนนสานบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 60 ม. 120,000      ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

นายรินทร  บุญเปยม  หมู 7 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

67 กอสรางถนนลูกรังสายหนองแดงไปนา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ผูใหญสละ  จีนดวง  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  1,000 ม. สะดวก รวดเร็ว 

68 กอรางถนน คสล.ซอยบานนายประจวบ  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บุญชื้น  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. สะดวก ปลอดภัย

69 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 900,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยบานนางแกะ  เพ็ชรออน  หมีนิ่ม หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา



70 กอสรางถนน คสล.สายบานนายแปลก ทิพย
วรรณ

เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง
(นายไม) หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 46

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

71 กอสรางถนนลูกรัง ทางไปนานายสุรินทร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

เนียมหอม (นาปรักเลียบ)  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,600 ม. สะดวก รวดเร็ว 

72 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 495,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายซอยสํานักสงฆสะพังทอง หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. สะดวก รวดเร็ว 

73 กอสรางถนนลูกรังสายหนองกะหลาดถึงนา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

นายสุทิน  แตงตุน  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  1,000 ม. สะดวก รวดเร็ว 

74 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 660,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายบานนายวุน จันทรพุฒ  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300  ม. สะดวก รวดเร็ว 

75 กอสรางถนน คสล.สายเลียบคลองยมราช เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 2,400,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ตอจากกรอกตาออน  ถึงโรงเรียนบานกราง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

วิทยาคมพรอมวางทอลอดขามถนน หมู 7

76 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดซอยหอพักนายนอง เพื่อใหการระบายน้ําได ยาว 200 ม. 600,000      ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

จีนดวง ถึงบานนายสมคะเณ ตรงตอกิจ หมู 7 สะดวกมากขึ้น สะดวก รวดเร็ว

77 กอสรางถนน คสล. สายบานนายหวัน  หมีนิ่ม เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



พรอมวางทอบอพัก หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 350 ม. สะดวก รวดเร็ว 

78 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปดซอยบานนางเตา  บุญสืบ หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 47

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมวางทอ เพื่อใหประชาชนที่สัญจร กวาง 4 ม. 4,729,000    ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ขามถนนพรอมขยายไหลทางสายบาน ไปมาไดรวดเร็ว ยาว 1,400 ม. สะดวก รวดเร็ว 

นายประกอบ จันทรสน (หมู 7 เชื่อมหมู 8 ) 

80 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 900,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปดซอยบานนายเหลียง  เพ็ชรออน หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

81 กอสรางถนน คสล.สายบานนายชัย นวมมี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 800,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 400 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

82 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายแกว จีนดวง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  250 ม. สะดวก ปลอดภัย

83 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 150 ม. 390,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายบานนางสวง บุญเปยม หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว 

84 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม 750,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปด สายบานนายพราม  นิ่มนงค  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. สะดวก ปลอดภัย

85 กอสางถนน คสล.หนาวัดยมราชถึงบานนายผูก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  5 ม. 500,000          ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



สงฆทอง หมู 8 เชื่อมตําบลทานางงาม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 160 ม. สะดวก รวดเร็ว 

86 กอสรางถนน คสล.สายบานนายกลม แสงแผน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 320,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 160 ม. สะดวก รวดเร็ว 

87 กอสรางถนน คสล.สายบานนายนอย บุญดวง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 160,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

(หนาศาลารวมใจ)  หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. สะดวก รวดเร็ว 

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 48

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

88 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางเล็ก เสือมั่น  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

หมู 8 เชื่อมตําบลทานางงาม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. สะดวก รวดเร็ว 

89 กอสรางถนนลูกรังสายเลียบคลองยมราช จากบานเพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผูชวยพยอม ไปถึงฝายกั้นน้ํา หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. สะดวก ปลอดภัย

90 กอสรางถนนลูกรังสายบานนายอนันต เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บํารุงดี หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. สะดวก ปลอดภัย

91 กอสรางถนนลูกรังซอยนาผูชวยพยอม เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 450 ม. สะดวก ปลอดภัย

92 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดบาน เพื่อระบายน้ําและทําให ยาว 700 ม. 1,200,000   ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

หมื่นจันทร (จากบานจามน) หมู 9 น้ําไมทวมขัง สะดวก รวดเร็ว

93 กอสรางถนนลูกรังสายบานชางรอด ถึงบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 50,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

นายลวน  ทองมี  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก ปลอดภัย

94 กอสรางถนนลูกรังสายชลประทานจากนา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 360,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ขาวเบาไปชนเขตบานหนองหัวยาง  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  1,500  ม. สะดวก รวดเร็ว 

งบประมาณและที่ผานมา



95 กอสรางถนน คสล.สายบานนายไว เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 264,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เพ็งจันทร หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 120 ม. สะดวก ปลอดภัย

96 กอสรางถนนลูกรังซอยขางโรงพยาบาลสงเสริม เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 100,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สุขภาพแหลมโพธิ์ หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. สะดวก ปลอดภัย

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 49

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

97 กอสรางถนนลูกรังจากนา นายยาม (ทําตลอดสาย) เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3  ม. 3,600,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 3,000  ม สะดวก ปลอดภัย

98 กอสรางถนนสายบานนายสมชาย  เสือแพ หมู 9 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 80,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. สะดวก ปลอดภัย

99 กอสรางถนนลูกรังสายคลองชลประทานซี 15 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

แฉก 18 หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 600 ม. สะดวก ปลอดภัย

100 ยกระดับถนนพรอมกอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6  ม. 13,500,000  ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายวังไอเกาถึงทาเตียนวังขี้เหล็ก ตําบล ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  5,000  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

ทาชาง หมู 10

101 กอสรางผิวจราจรลาดยางจากสะพานแมระหันถึง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. 12,000,000  ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สะพานตายับ หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 ม. สะดวก ปลอดภัย

102 กอสรางสะพานขามคลองเมม(คลองสามแยก) เพื่อใหประชาชนไดสัญจร 1  แหง 936,000      สะพานท่ีได ประชาชนเดินทาง กองชาง

ประตูน้ําคลองบางแกวเช่ือมตอ ต.ชุมแสง ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว มาตรฐาน ไดสะดวกรวดเร็ว

สงคราม หมู 10 และปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา



103 ยกระดับคันกั้นน้ํารอบนอกบานที่บานแมระหัน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร 50,000,000  ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

(นอกเขตชลประทาน)จากคลองแยงมุมบาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย

ทาเตียนติดตอคลองวังเกตุ หมู 10

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 50

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

104 ยกระดับถนนลูกรังสายหนองครกถึงคลองวังเกตุ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 5,000 ม. 9,000,000   ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

(ติดตอตําบลชุมแสงสงคราม) พรอมสะพาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว 

ขามคลองวังเกตุ(หรือบล็อค 3 ชอง) หมู 10

105 กอสรางถนน คสล./ลาดยางแอสฟสทติกสาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 1,400,000   ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

วังไอเกา หนาวัดแมระหัน หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. สะดวก รวดเร็ว 

106 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายโรย ฤทธิรอน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000          ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว

107 ปรับปรุงภูมิทัศนและกอสราง ถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 4,500,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

 เสนคลองยมราช หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 520 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

108 กอสรางถนน คสล.พรอมบอพักมีฝาปดสาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 150,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนายตอง  สุขศรี  หมู 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 75 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

109 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด/ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 550,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

วางทอระบายน้ํามีฝาปด สายบานนายปุน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 130 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

คําเขียว  หมู 12

งบประมาณและที่ผานมา



110 โครงการขยายเขตคันคลองซี 15(เปนถนนลาดยางเพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนายศิริ  เพ็งจันทร  ถึงถนนสิงหวัฒน หมู 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 130 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

111 กอสรางถนน คสล.พรอมบอพักมีฝาปดสาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 195,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนายชิสณุพงศ  เขียวมี  หมู 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  65  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 51

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

112 ซอมแซมถนนหินคลุก/คสล.จากบานนางวาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 90,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เหล็กคม ถึงบานนายวิเชียร  เหล็กคม หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

113 กอสรางถนน คสล. สายนายจรัส สาดอ่ํา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 800,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ถึงบานนายประทีป  เกตุนิล  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 400 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

114 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 800,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายอวน จันทรพุฒ ถึงบานนายอนันต  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

มีบุญ ถึงบานนางมณี  จันทรพุฒ  หมู 1

115 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายอานนท  พรมสงฆ ถึงบาน ผช.ไว ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 70 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

เพ็งจันทร  หมู 1

116 กอสรางขยายสะพานขามคลองซี 15 หมู 1 เพื่อใชสัญจรไปมาและลด กวาง 5 ม. 500,000      สะพาน การสัญจรสะดวก กองชาง

เชื่อมหมู 12 (สะพานตะบก) หมู 1 อุบัติเหตุ และปลอดภัย

117 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด สาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 525,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

บานนายเทิน  เส็งทอง  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  150  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา



118 กอสรางถนน คสล. สายบานางยืน จันทรพุฒ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

119 กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปดสายบานนายเกง  นิ่มนงค  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 52

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

120 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ซอยบานนายเตี้ยม  ฟกทอง ถึงบานยายฟก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  150  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

 หมู 1

121 กอสรางรางระบายน้ําขางถนน คสล.สายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว  200  ม. 600,000      600,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นายเงิน  บัวมาก  ถึงบานนายอวน  จันทรพุฒ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ไดสะดวกรวดเร็ว

หมู 1

122 กอสรางถนนลาดยางแบบแคพซีล สายคลอง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  5  ม. 4,100,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ซี 15 ถึงหมู 3 เชื่อมตําบลจอมทอง จาก ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  1,800  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

บานชางขวัญ ถึงวัดปาเลไลย  หมู 1

123 กอสรางถนน คสล. สายบานชางขวัญ  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ถึงบานนางเชย  สาดอ่ํา  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

124 กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 930,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายบาง  โตแปน ถึงบานนายนิรุต ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

มวงเนียม หมู 1

งบประมาณและที่ผานมา



125 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปด/วางทอบอพักมีฝาปดเพื่อระบายน้ําและทําให ยาว  300 ม. 750,000      ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

สายบาน ผอ.คม  โตพิสุทธิ์  หมู 1 น้ําไมทวมขัง สะดวก รวดเร็ว

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 120,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นายบุญชวย  อ่ิมเกิด  หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 53

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

127 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 470,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

สายบานนายลิขิต  บุญรักกวาง หมู 1 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

128 กอสรางฝาปดรางระบายน้ํามีฝาปด  หมู 2 เพื่อปองกันอุบัติจากการตกทอ หมู 2 300,000      ระยะทาง ลดปญหาอุบัติเหตุ กองชาง

และเศษขยะตกทอ และทออุดตัน

129 วางทอระบายน้ําจากบานยายมา ถึงเขต เพื่อระบายน้ําใหสะดวก ยาว 1,000 ม. 2,200,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ติดตอตําบลจอมทอง หมู 3 รวดเร็ว ไดสะดวกรวดเร็ว

130 กอสรางถนนลูกรัง/หินคลุก/คสล.สายบานนายวาล เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 82,500       ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

(นายสังวาล  สังขทอง)  หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

131 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางโพง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 750,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

มาสะธรรม (นายสมจิตร มาสะธรรม) หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

132 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นายเพลิน  อินสา  หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

133 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 75,000       ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นางหนวย  เอี่ยมกราง  หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา



134 กอสรางถนน คสล.สายบานนายอิฐ  ใยอยู เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

หมู 3 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 54

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

135 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

นายเหมือน  มากดวง (ซอยรมเจริญ)ถึงบาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

นายเหลียน ยอดเพชร หมู 4

136 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดซอยบาน เพื่อระบายน้ําใหสะดวก ยาว 300 ม. 900,000      ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

นางแจง  แจมใส หมู 4 รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

137 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดสายบาน เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 200 ม. 500,000      ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

นายผดุง  คชนิลไปถึงบานผูชวยทม จีนดวง รวดเร็วมากขึ้น สะดวก รวดเร็วลด

หมู 4 ปญหาน้ําทวมขัง

138 กอสรางรางระบายน้ําสายบานนายแวน เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 100  ม. 260,000      ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

พิศวาส  หมู 4 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

139 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปด สายบาน เพื่อระบายน้ําใหสะดวก ยาว 40 ม. 260,000      ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

นายปาน  นิ่มนงค  หมู 4 รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

140 กอสรางรางระบายน้ําสายบานนายประสิทธิ เพื่อระบายน้ําใหสะดวก ยาว 85 ม. 221,000      ระยะทาง ระบายน้ําไดสะดวก กองชาง

แพรนคร  หมู 4 รวดเร็ว น้ําไมทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา



141 กอสรางรางระบายน้ําสายบานนายประสาร เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 40 ม. 120,000      ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

คงคอน หมู 4 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

142 กอสรางรางระบายน้ํา ตั้งแตบานนายเตา  เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว  100  ม. 300,000      ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

จันทรพุฒ(บานไกยาง) ถึงคลองยมราช หมู 5 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง
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143 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 1,080,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยบานนายนาค  นัยเนตร  หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 240  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

144 กอสรางถนน คสล.สายบานอาจารยสุนทร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,760,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

มีแกว ถึงบานนายเล็ก  ตุนปอม หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 800 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

145 ขอเปดทางใหมพรอมกอสรางถนน คสล.และ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปด ซอยบานนายประดิษฐ  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

แกวหนู ถึงบานนายฉงน  เนียมหอม  หมู 5

146 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายเขา ม.เทค- เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 2,000 ม. 10,400,000 ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

โนโลยีราชมงคล (ตั้งแตวัดในท้ัง 2 ฝง) หมู 5 รวดเร็วมากขึ้น น้ําไมทวมขัง

147 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปดซอยบานนายสุรชัย  มีแสง หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

148 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ฝาปดซอยบานนายสง  เพ็งจันทร  หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

149 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม 900,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



ซอยบานนางทวน  ทองดอนพุม  หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  180  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

150 กอสราง ปรับปรุงถนน คสล./ลาดยาง เสน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนสัญจร กองชาง

ริมคลองชลประทานฝง ร.ร.สายใยสัมพันธ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,950 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

(ชลประทานซี 15) หมู 5
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151 ปรับปรุงรางระบายน้ําพรอมฝาปดจากหนา เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 300 ม. 900,000      ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

อบต.บานกราง ถึงสะพานตายับ หมู 6 รวดเร็วมากขึ้น สะดวกรวดเร็ว

152 ขอเปดทางจากบานนายแดง เขียวหอม ถึง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 50,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนางสุรินทร  เสือคง หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

153 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยบานนายเฉื่อย หมีนิ่ม(นางชาญ หมีนิ่ม) ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

หมู 6

154 กอสรางถนน คสล.สายบานนายวิมาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

แจมฉาย  หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 50 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

155 กอสรางถนน คสล.สายบานนายทิว เถื่อนดวง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 60,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 30 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

156 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปด/วางทอบอพักมีฝาปดเพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 50 ม. 100,000      ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

สายบานนางเฟอง บัวกลอย ถึงบานนายดง รวดเร็วมากขึ้น สะดวกรวดเร็ว

คงทอง หมู 6

งบประมาณและที่ผานมา



157 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 180,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายไต  บุญดวง  หมู 6 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

158 ขอเปดทางพรอมขยายไหลทางลูกรังสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 480,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

นายแบบ  หุนทอง ถึงคลองชลประทาน ซี 14 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

หมู 6
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159 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด/ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 470,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปด สายบานนางมะลิวัลย ฉ่ําไกลไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

หมู 6

160 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 750,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปดจากบานนายรื่น  ยิ้มแพ  ถึงบาน ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

นายอานนท  พรมสงฆ  หมู 6

161 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายบานนาย เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว 25 ม. 75,000       ระยะทาง การระบายน้ําได กองชาง

สมชาย  ทองคํารรมวงศ  หมู 6 รวดเร็วมากขึ้น สะดวกรวดเร็ว

162 เสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีตถนนสายบาน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

อบต.สําราญ คงสวัสดิ์ หมู 6 ถึงบานนายยิ้ม หมู 5 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

163 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอุน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เนียมหอม หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  150  ม. สะดวก ปลอดภัย

164 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายฟลม โพธิ์ศรี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. สะดวก รวดเร็ว 

งบประมาณและที่ผานมา



165 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายบานนายกอ เพื่อใหการระบายน้ําได ยาว 180 ม. 280,000      ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

หมีนิ่ม หมู 7 สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว

166 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฝาปดซอยบานนางเกลียว  หมีนิ่ม หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย
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167 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,040,000   ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ฝาปดสายบานนางไอลีน  เพ็ชรออน  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

168 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายเสม  อยูสุข  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 250,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. สะดวก ปลอดภัย

169 กอสรางวางทอและรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหการระบายน้ําได ยาว 100 ม. 370,000      ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

ซอยหอแสงจันทร  หมู 7 เชื่อมถึงหมู 5 สะดวก รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว

170 กอสรางรางระบายน้ําสายบานนายแจว  เพื่อใหการระบายน้ําได กวาง 4 ม. 400,000      ระยะทาง การระบายน้ําสะดวก กองชาง

คงพุฒ หมู 7 สะดวก รวดเร็ว ยาว 100 ม. และรวดเร็วมากขั้น

171 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายสวัสดิ์  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ชวยรักษา หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

172 กอสรางถนน คสล.สายบานนายหงส  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ดวงฉุน หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

173 กอสรางถนน คสล. บานนางโถม  มีอุดร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม 120,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  80  ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา



174 กอสรางถนน คสล. ซอยบานนางนงลักษณ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

วารีพันธ  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  300 ม. ไดสะดวก ปลอดภัย

175 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 50 ม. 150,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

สายบานนายลา  บุญดวง  หมู 7 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

176 กอสรางถนน คสล. สายบานนายประสิทธ์ิ  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 474,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

สงฆพรมทิพย  หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 237 ม. สะดวก ปลอดภัย

177 กอสรางถนนลูกรังสายนาผูใหญอยู  บํารุงดี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 120,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถึงบึงแมระหัน  หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. สะดวก ปลอดภัย

178 กอสรางถนนลูกรังสายบานนางแปว  จาดศรี เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 96,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 80 ม. สะดวก ปลอดภัย

179 กอสรางถนน คสล.สายบานนายสมหมาย  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม 400,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

โพธิ์ศรี หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. สะดวก รวดเร็ว 

180 กอสรางรางระบายน้ํามีฝาปดสายบานนาย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร ยาว 100 ม. 250,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไพ ถึงทาขาวนองเดียว  หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย

181 กอสรางถนน คสล.สายบานนายจรัญ  กันวงศ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 420,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. สะดวก ปลอดภัย

182 กอสรางถนน คสล.สายบานนายเรียม  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

บุญดวง หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 250 ม. สะดวก รวดเร็ว 

งบประมาณและที่ผานมา



183 กอสรางถนนลูกรังสายบานนายสันติ  เติมแปน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 84,000       ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 70 ม. สะดวก รวดเร็ว 

184 กอสรางถนน คสล.สายบานนายวน  นิ่มนงค เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  300  ม. สะดวก ปลอดภัย
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(บาท) (บาท) (บาท)

185 กอสรางถนน คสล.สายบานนายกอก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 300,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

จันทคุปต หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก ปลอดภัย

186 กอสรางถนนลูกรังสายหนองยาว  หมู 8 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 4,500,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 ม. สะดวก ปลอดภัย

187 กอสรางถนน คสล.สายบานนายปรีชา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

บุญสวัสดิ์ หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  200  ม. สะดวก ปลอดภัย

188 กอสรางถนน คสล.สายบานนายรัก เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

จันทรพุฒ หมู 8 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 290 ม. สะดวก ปลอดภัย

189 กอสรางถนน คสล. ซอยช่ืนจิตต (นายประดับ  เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 220,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

เอี่ยมออน) หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 100 ม. สะดวก รวดเร็ว 

190 กอสรางถนนลาดยางสายคุมหมื่นจันทรไปถึง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 800,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

บานนายโม  ยอดเพชร  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 500 ม. สะดวก รวดเร็ว 

191 กอสรางรางระบายน้ําจากสามแยกคลองน้ํา เพื่อระบายน้ําไดสะดวก ยาว 1,000 ม. 3,000,000   ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

ไปถึงหนาบานผูใหญรัก  หุนทอง หมู 9 รวดเร็วมากขึ้น สะดวก น้ําไมทวมขัง

งบประมาณและที่ผานมา



192 กอสรางถนนลูกรังสายบานนายจอน  ออนเพชร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 240,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

193 กอสรางถนน คสล. พรอมรางระบายน้ํามีฝา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 1,125,000   ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ปดซอยบานนายวสันต  เอี่ยมออน  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  240  ม. สะดวก รวดเร็ว 
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194 กอสรางถนนลูกรังจากบานนายพเยาว คงคอน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

ถึงบานนายไร  สุขโชติ  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

195 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด/ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปดสายบานนางโม  คงสวัสดิ  ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

หมู 9

196 กอสรางถนนลูกรังจาก ประปาหมู 9 ถึงหนา เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 220,000      ระยะทาง ประชาชนไดสัญจร กองชาง

โรงเรียนบานแหลมโพธิ์ (ฝงคลองตะวันตก) ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก รวดเร็ว 

หมู 9

197 กอสรางถนนลูกรังสายบานนายฉลวย เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 240,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

คงเปยม หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. สะดวก ปลอดภัย

198 กอสรางถนนลูกรังสายบานนายชาญ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 120,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

พรมสงฆ  หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. สะดวก ปลอดภัย

199 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด/ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 400,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปดสายบานนายหงส คงสวัสดิ์ ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก ปลอดภัย

งบประมาณและที่ผานมา



หมู 9

200 กอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดสายบาน เพื่อระบายน้ําและทําให ยาว 500 ม. 1,500,000   ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

นางสังวาลย  สบายจิต หมู 9 น้ําไมทวมขัง สะดวกไมทวมขัง
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(บาท) (บาท) (บาท)

201 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอบอพักมีฝาปด/ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  4  ม. 200,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

รางระบายน้ํามีฝาปดซอยบานนายมงคล บุญเปยม ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  100  ม. ไดสะดวก รวดเร็ว

หมู 9

202 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนางศุกร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 350,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ศรีเรืองโฮ หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 200 ม. สะดวก ปลอดภัย

203 กอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํามีฝาปด เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 1,000,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

/รางระบายน้ํามีฝาปดสายซอยเพาะเห็ด หมู 9 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 450 ม. สะดวก ปลอดภัย

204 ปรับปรุงคันคลองหนองเตาพรอมลงลูกรัง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. 4,050,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ทั้งสองฝง หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 2,500 ม. สะดวก ปลอดภัย

205 กอสรางถนน คสล.สายทางเขาบึงแมระหัน เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  5  ม. 687,500      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ซอย 3)  หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  250  ม. สะดวก ปลอดภัย

206 ขุดลอกคลองท้ิงนํ้าคลองหนองราดตลอดสาย เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก ยาว 2,000 ม. 1,000,000   ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

หมู 10 รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว

207 กอสรางประตูเปด-ปดคลองแมวัง  หมู 10 เพื่อใชเปนประตูเปด-ปด กวาง 10 ม. 1,000,000   ประตูที่ได การใชน้ําจากคลอง กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา



คลองแมวัง มาตรฐาน แมวังมีประสิทธ-ิ

ภาพมากขึ้น

208 กอสรางถนน คสล. สายหนองครก หมู 10 เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 5 ม. 2,500,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง/

ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 4,000 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว อบจ.
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209 กอสรางถนนคสล./ถนนลาดยางรอบบึง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง   6   ม. 12,150,000 ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง/
แมระหัน  หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  4,500 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว อบจ.

210 ยกระดับถนน คสล.สายบานนายสุรินทร เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 330,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เทศทอง  หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. สะดวก ปลอดภัย

211 ยกระดับถนนลูกรังสายแมวังเชื่อมตอตําบล เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. 1,500,000   ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ไผขอดอน  หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,700 ม. สะดวก ปลอดภัย

212 ปรับปรุงถนนลูกรังคลองซี 13 ถึงหมู 4 ถึง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  5  ม. 450,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200  ม. สะดวก ปลอดภัย

213 ปรับปรุงผิวจราจรบานนายชาติชาย เพิ่มผล เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 6 ม. 700,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมู 10 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 600 ม. สะดวก ปลอดภัย

214 กอสรางถนน คสล.ซอยบานนายอุดม เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

คงสวัสดิ์  (กลางนา) หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 300 ม. สะดวก รวดเร็ว

215 กอสรางถนน คสล.พรอมวางทอระบายน้ํามีฝาปด/เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 664,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

วางทอบอพักมีฝาปด ซอยบานตายงค ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 160 ม. สะดวก รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา



216 กอสรางถนนดินลูกรังสายนานายใหญ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

ฟกทอง (กลางนา) หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 ม. สะดวก รวดเร็ว

217 กอสรางถนนดินลูกรังสายบานนายชลอ เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 500,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

เอมหยวก(กลางนา)หลังบานนายอุดม หมู11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 1,200 ม. สะดวก รวดเร็ว

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 64

  1.1 แนวทางการพัฒนา : กอสราง ปรับปรุงและบํารุงรักษาถนน ทางระบายน้ํา ทางเทา สะพาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

218 กอสรางถนนลูกรังสายเลียบคลองชลประทานซี 13เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง  3  ม. 600,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

หลังทาขาวชัยมงคล  หมู 11 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว  500  ม. สะดวก รวดเร็ว

219 ขุดลอกรางระบายน้ําตรงสี่แยกถึงคลองยมราช เพ่ือใหการระบายน้ําไดสะดวก 500,000      ระยะทาง การระบายน้ํา กองชาง

หมู 11 รวดเร็ว สะดวก รวดเร็ว

220 กอสรางถนน คสล.สายบานนายฉลอง เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 3 ม. 99,000       ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

คดคง หมู 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 60 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

221 เปดถนนสายไผหลงพรอมกอสรางถนน คสล. เพื่อใหประชาชนไดสัญจร กวาง 4 ม. 750,000      ระยะทาง ประชาชนเดินทาง กองชาง

พรอมทอบอพักมีฝาปดสายไผหลง หมู 12 ไปมาไดสะดวกรวดเร็ว ยาว 150 ม. ไดสะดวกรวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา





65

ผ.01

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะตําบลบานกราง เพื่อความปลอดภัยในการ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ภาย 1,000,000      จํานวน ประชาชนมีความ กองชาง

ทั้ง 12 หมูบาน สัญจรยามค่ําคืน ในตําบลบานกราง ปลอดภัยในการ

หมู 1 จํานวน  100 ชุด สัญจรยามค่ําคืน

 -สายบานนายอนันต  มีบุญถึงบานนายไว

บุญเปยม 

 -สายหนาศาลาวัดเดนโบสถ ถึงบานนายลี  

นวลจีน 

ฯลฯ

หมู 2

 -สายเลียบคลอง ซี 15 ไปมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 -สายบานนายรวม  ฟกทอง ถึงบาน

นายวาน  มากดวง 

ฯลฯ

หมู 3

 -สายทางเขานิคมถึงตําบลจอมทอง

งบประมาณและที่ผานมา



66

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 3

 -สายบานพันโทนิยม  คชนิล

 -สายสะพานขามวัดปาเลไลย

 -สายบานผูใหญหนอยไปถึงบานนางแวว

 -สายหลังบานผูใหญพร ไปถึงบานนางไพรัช 

เปรมปรี

 -ซอยบานนางไพรัตน เปรมปรี (ซอยหลัง

บานผูใหญ)

ฯลฯ

หมู 4

 -ซอยบานนายแดง หุนทอง

ฯลฯ

หมู 5

 -บานนายเล็ก  ตุนปอม

 -สายบานนายเทียม  สุขมาก

 -สายบานนายทับ  ยอดเพชร

งบประมาณและที่ผานมา
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1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 5

 -สายบานนายเทียม มีตาล ถึงบานางสุรินทร

จีนดวง  

 -ซอยบานนายบุญเลิศ  แสงอวม  

 -บานนายเปราะถึงบานนายเงิน

 -บานนางสุรีย บุญมา

 -ซอยนางไข  ทองแจม 

 -ซอยบานครูสิริมา ถึงบานนายเทียม 

 -ซอยบานนายแจง  วิจารณพล

 -ซอยบานนายวิง ถึงบานนายอุบ

 -ซอยบานนายลอ จีนดวง 

 -บานนายทรง  นุมเนตร ถึงบานนายเปราะ

ดวงรอด  

ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา



68

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 6

 -สายบานนายสน แปนบูชา ถึงบานนายแฝง

ยอดเพชร

 -ขยายเขตไฟฟารายทางพรอมสายดับ 

ซอยบานนางเรณู  สุขศรี 

 -ซอยบานนางชาญ หมีนิ่ม 

 -จากสะพานตะยับถึงโรงปุย  

 -ไปแมระหันตั้งแตปมนายโถม เอมหยวก 

ถึงสะพานตายับ  

 -ซอยหมาเนา จากบานนางสาวเผื่อน

ยอดเพชร  ถึงบานนายโฉม สุขศรี  

ฯลฯ

หมู 7

 -สายบานนางจินตนา ถึงบานนายชูเดช 

 ดีแลว 

 -สายบานประกอบ  จันทรสน

งบประมาณและที่ผานมา



69

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 7

 -บานนายรวย หมีนิ่ม ถึงสามแยก 

 -สายบานนายนอง จีนดวง ถึงบานนางทับทิม

พุมพวง  

 -สายบานนายนอง จีนดวง ถึงบานางวน

นวลจีน  

 -ขยายเสาไฟฟาแรงต่ําจากบานนายสุรินทร  

จันทรพุฒ ถึงบานนายจรญ  จันทรพุฒ  

ฯลฯ

หมู 8

 -สายบานผูชวยพยอม  พยอมพิมพ ถึงบาน

บานวรัญญา  ยอดเพชร 

 -สายหลักจากบานแหลมโพธิ์ถึงบานหัวแท  

 -บานนายทิ้ง พิมพโต ถึงบานนางวรัญญา  

ยอดเสา  

 -วัดแหลมโพธิ์ถึงบานนายหลาย โพธิ์ศรี  

งบประมาณและที่ผานมา



70

1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 9

 -ซอยบานนายเทียน แสงแผน จํานวน 1 ดวง 

 -ซอยบานนายสุด  เสือมั่น 

 -บานยายเหรียญไป ถึงบานนายสมชาย  

ยิ้มสบาย(เสาไฟ 5 ตน) 

 -สายบานนายดอน  เอี่ยมออน

 -สายบานนางมาลี  ออนเพชร

 -สายบานนางโม  คงสวัสดิ์

 -บานนายอภิเชษฐ แปนบูชา

 -สายบานผูชวยประทีป

 -สายหนาบานผูใหญจรัญ (รอบ 2 สาย) 

 -สายบานนายหงส คงสวัสดิ์ 

 -สี่แยกหนาวัดแหลมโพธิ์ 

 -ซอยบานนางเฮียง เพชรดี 

ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา



1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ 71

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 10

 -ขอขยายเขตไฟแรงสูง 3 เฟส บานแมระหัน

(วังไอเกา) 

 -ขยายเขตไฟฟาลงคันบึงแมระหัน  

 -ขยายเขตไฟฟาแรงสูงสายคลองวังเกตุ  

 -ขยายเขตไฟฟารายทางภายในหมูบาน  

 -ขอขยายเขตไฟแรงสูง 3 เฟสบานแมระหัน  

ฯลฯ

หมู 11

 - ขยายเขตสาธารณะซอยบานตาเหล็ง 

 - ขยายเขตไฟฟารายทาง ซอยบานยายลอม  

 - ขยายเขตไฟฟารายทาง ซอยบานนายโรย  

ฯลฯ

หมู 12

 - สายคลองน้ํา C-15 (สองฝง) 

 -บานนายบาย  ถึงบานนางแวน มากดวง 

งบประมาณและที่ผานมา
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1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.2 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตจําหนายไฟฟาในครัวเรือน ไฟฟาสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

หมู 12

 -สายบานนางสมคิด มีบุญ ถึงบานนางรจนา

 สัตยประกอบ  

 -สายคลองชลประทานจากบานนายศริ 

เพ็งจันทร  ถึงบานนายเคี้ยม  โตแปน 

 -สายคลองชลประทานจากบานนายเลี่ยม

เนียมหอม  ถึงบานนายประสิทธ์ิ  เจกโจว

 -บานนางมี นิ่มนงค ถึงบานนายรอน สาดอ่ํา  

ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
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1.ยุทธศาสตร ดานโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ

  1.3 แนวทางการพัฒนา : ขยายเครือขายสื่อสาร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตโทรศัพท  ตําบลบานกราง เพื่อใหประชาชนติดตอสื่อสาร 20 เลขหมาย 500,000 500,000 จํานวนเลข ประชาชนติดตอกัน กองชาง/

ไดอยางสะดวกรวดเร็ว ทศท. ทศท. หมายโทรศัพท ไดอยางสะดวก องคการโทรศัพท

รวดเร็ว

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 พัฒนากระบวนการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินคาเกษตร

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3 ดานพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได

2.ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเกษตร

  2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ รายไดและการมีงานทํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝกอบรม/ศึกษาดูงานกลุมอาชีพตางๆ เพื่อสนับสนุนใหกลุมอาชีพได หมูที่ 1-12 200,000      จํานวนกลุม นําความรูที่ไดมา สํานักงานปลัด

รับความรู ประสบการณ อาชีพ พัฒนากลุมอาชีพ

2 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ของตําบล เพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพ หมูที่ 1-12 400,000      จํานวนกลุม กลุมอาชีพไดรับ สํานักงานปลัด

บานกรางเชน กลุมเลี้ยงผึ้ง ,กลุมน้ํายา ใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน อาชีพ การพัฒนาอยาง

เอนกประสงค ,กลุมขาวชุมชน ,กลุมจักสาร , ยั่งยืน

กลุมคัดเมล็ดขาวพันธุดี ,กลุมเลี้ยงไกชน

เหลืองหางขาว ,กลุมทอสื่อตนกก,กลุมปุย

อัดเม็ดขึ้นราคา กลุมขาวนาโยน กลุมไขเค็ม

กลุมผลิตขาวชุมชน ,วิสาหกิจชุมชน

การเกษตรบานแหลมโพธิ,์กลุมปุยหมัก,

กลุมขาวชุมชน ฯลฯ

3 ฝกอบรมการทําสารชีวภาพในการปองกัน เพื่อใชสารชีวภาพทดแทน หมูที่ 1-12 30,000       จํานวนผูรับ เกษตรกรลดตนทุน สํานักงานปลัด

กําจัดศัตรูพืช การใชสารเคมีเพื่อลดตนทุน การอบรม การผลิตและมีรายได

การผลิต เพิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
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2.ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเกษตร

  2.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาอาชีพ รายไดและการมีงานทํา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ฝกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อฝกอาชีพใหกับประชาชน หมูที่ 1-12 200,000      จํานวนผูเขา ประชาชนไดความ สํานักงานปลัด

ที่ตองการประกอบอาชีพ รวมอบรม รูไปประกอบอาชีพ

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการ เพื่อเพิ่มมูลคาสุกรใหกับผู 10 ครัวเรือน 500,000     จํานวนผู ผูเลี้ยงสุกรมีรายได สํานักงานปลัด

เลี้ยงสุกรเพื่อการเพิ่มมูลคา เลี้ยงสุกรและลดตนทุน เลี้ยงสุกร เพิ่มมากขึ้น

6 กอสรางอาคารศูนยเศรษฐกิจ เพื่อเปนสถานท่ีเรียนรูดาน จํานวน 1 แหง 1,000,000   ประชาชนมีสถานท่ี สํานักงานปลัด

เศรษฐกิจ เรียนรูดานเศรษฐกิจ

7 สงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อสงเสริมการปลูกผัก จํานวน 1 ครั้ง 50,000      ประชาชนได สํานักงานปลัด

ปลอดสารพิษ บริโภคผักปลอด

สารพิษ

งบประมาณและที่ผานมา
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2.ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเกษตร

  2.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมกลุมเกษตรและกิจการสหกรณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางลานตากขาวบริเวณหนาอาคาร เพื่อใชตากพืชผลทางการ 1  แหง 1,000,000  จํานวนการ มีที่สําหรับตากพืช กองชาง

อเนกประสงค เกษตร ใชงาน ผลทางการเกษตร

2 โครงการวันเกษตรกร/สงเสริมใหเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรมีความ ตําบลบานกราง 20,000       จํานวนการ เกษตรกรมีความ สํานักงานปลัด

เขารวมกิจกรรมวันเกษตรกร เขมแข็ง สงเสริม เขมแข็ง

3 สงเสริมสนับสนุนขาวพันธุดีใหกับเกษตรกร เพื่อสนับสนุนกลุมอาชีพ หมู 1-12 500,000      จํานวนผูรับ ประชาชนไดรับการ สํานักงานปลัด

เกษตรกรรม การสนับสนุน สนับสนุนขาวพันธุดี

4 สนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุม 1  กองทุน 500,000      ความเขมแข็ง กองทุนมีความเขม สํานักงานปลัด

ของกลุม แข็งและมีศักยภาพ

5 กอสรางลานคอนกรีตอเนกประสงค เพื่อใชเปนลานอเนกประสงค 1 แหง 1,000,000  จํานวนการ มีสถานท่ีสําหรับจัด กองชาง

ใชงาน กิจกรรมตางๆ

6 สงเสริมและสนับสนุนกลุมเกษตรและ เพื่อสนับสนุนกลุมเกษตรกร หมูที่ 1-12 1,000,000  จํานวน ชวยลดตนทุนใน สํานักงานปลัด

สหกรณตําบลบานกราง เกษตรกร การทําการเกษตร

7 ฝกอบรมวิชาชีพเกษตรกร เพื่อสนับสนุนกลุมเกษตรกร หมูที่ 1-12 100,000     จํานวนผูรับ เพิ่มพูลความรู สํานักงานปลัด

การอบรม ใหเกษตรกร

8 ฝกอบรม/ศึกษาดูงานกลุมเกษตรและสหกรณ เพื่อสนับสนุนกลุมเกษตรกร หมูที่ 1-12 1,000,000      จํานวนผูรับ เพิ่มพูลความรู สํานักงานปลัด

ตําบลบานกราง การอบรม ใหเกษตรกร

งบประมาณและที่ผานมา
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2.ยุทธศาสตร ดานเศรษฐกิจและการเกษตร

  2.3 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมตลาดชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 การออกตรวจรานคา เพื่อเปนการคุมครองผู รานคาในตําบล 10,000       จํานวนครั้ง รานคามีการปรับปรุง สํานักงานปลัด

บริโภคเพื่อเปนการคุมครอง บานกราง ที่ออกตรวจ รานใหมีมาตรฐาน

ผูบริโภคที่ใชบริการรานคาใน มากขึ้น

ต.บานกราง

2 กอสรางตลาดน้ําชุมชน เพื่อเปนศูนยกลางการคาขาย 1  แหง 10,000,000  ตลาดที่มี มีจุดศูนยกลางการ กองชาง/

สินคา มาตรฐาน จําหนายสินคา อบจ/กรมฯ

3 จัดสรางตลาด/จัดหาตลาดที่ถูกสุขลักษณะให เพื่อจัดตั้งตลาดของตําบล 1 แหง 2,000,000      ตลาดที่มี สรางอาชีพ/เพิ่ม กองชาง

ชาวบานตําบลบานกรางมีที่คาขาย บานกราง มาตรฐาน ทางเลือกในการ

ซื้อของ

4 สงเสริมสนับสนุนตลาดน้ําใจงาม เพื่อใหตลาดไดมาตรฐาน ตลาดน้ําใจงาม 100,000      ตลาดที่มี ตลาดน้ําใจงามได สํานักงานปลัด

ถูกสุขลักษณะ มาตรฐาน มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 สงเสริมการดําเนินงานดานการทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2 ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดอบรมภาษาตางประเทศ ตอนรับ AEC เพื่อเสริมทักษะภาษาตาง จํานวน 50 คน 50,000      จํานวนผู ผูอบรมมีความรู สวนการศึกษาฯ

ประเทศใหกับผูที่สนใจ อบรม ภาษาตางประเทศ

2 โครงการ/กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 1 ครั้ง/ป 30,000      จํานวนการ มีผูรูวันภาษาไทย สวนการศึกษาฯ

วันภาษาไทย จัดโครงการ มากขึ้น

3 ตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ (โรงเรียนชราบาล) เพื่อใหผูสูงอายุไดทํากิจกรรม 1 แหง 200,000     จํานวน(คน) ผูสูงอายุไดทํากิจกรรม สวนการศึกษาฯ

รวมกัน ไดเรียนรูเรื่องตางๆ

4 จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ เชน ภาษา เพื่อเสริมทักษะดานภาษา หมูที่ 1-12 50,000      จํานวนผู มีความรูความ สวนการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร ฯลฯ /คอมพิวเตอรใหกับผูที่สนใจ อบรม เขาใจมากขึ้น

5 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสูประชาคม เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ผูนําทองที/่ทองถ่ิน 50,000 จํานวน(คน) มีความเขาใจเกี่ยว สวนการศึกษาฯ

อาเซียน และเตรียมความพรอม พนักงานฯ/ประชาชน กับประชาคมอาเซี่ยน

6 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน/จัดโครงการ เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีอาหาร 5  โรงเรียน 1,300,000  จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับ กรมสงเสริมฯ

อาหารกลางวันสําหรับนักเรียน กลางวันทานทุกคน นักเรียน อาหารกลางวันทุกคน

7 ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล 12 หมูบาน 100,000 หนังสือพิมพ ประชาชนไดรับ สวนการศึกษาฯ

ขาวสาร ความรูตางๆ ขาวสารตางๆ

งบประมาณและที่ผานมา
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3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก/สนับสนุน เพื่อใหเด็กนักเรียนไดมีอาหาร 3  ศูนย 1,200,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนไดรับ สวนการศึกษาฯ

อาหารกลางวันเด็กและเยาวชน กลางวันทานทุกคน อาหารกลางวันทุกคน /กรมสงเสริมฯ

9 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) / สนับสนุน เพื่อใหเด็กไดทานนมและได 1,200  คน 1,800,000 จํานวนเด็ก เด็กไดทานนมและ สวนการศึกษาฯ

อาหารเสริม (นม) เด็ก รับสารอาหารทุกคน สารอาหารทุกคน /กรมสงเสริมฯ

10 จัดหาอุปกรณการเรียนศูนยเด็กเล็ก/สนับสนุน เพื่อใหมีอุปกรณการเรียน 3  ศูนย 350,000 วัสดุ อุปกรณ ครูมีอุปกรณการ สวนการศึกษาฯ

อุปกรณการเรียน การสอนใหกับศูนยพัฒนาเด็ก ที่เพียงพอ เรียนการสอน /กรมสงเสริมฯ

11 กอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกราง เพื่อความปลอดภัยใหกับเด็กของ 3 ศูนย 1,000,000 รั้ว ศพด. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกราง ไดมาตรฐาน ลอมรอบปลอดภัย

12 จัดซื้อเครื่องเลนพลาสติกให ศพด. เพื่อใหเด็กไดมีเครื่องเลนที่มี 2 ศูนย 1,000,000 มาตรฐาน เด็กไดมีเครื่องเลนพลาสติก สวนการศึกษาฯ

คุณภาพและฝกสมอง เครื่องเลน เลนเพื่อฝกสมอง

13 โครงการประชาสัมพันธผลงานทางการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธผลการ 3  ศูนย 20,000      จํานวน เด็กไดรับการ สวนการศึกษาฯ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาของเด็กเล็ก เด็ก ศพด. ประชาสัมพันธ

14 สนับสนุนการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ของ เพื่อใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 5  โรงเรียน 120,000 งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ อบต./อบจ.

โรงเรียนในเขต อบต. สนับสนุน ชีวิตที่ดีขึ้น

15 โครงการสงเสริมศูนยการเรียนรูชุมชนตําบล เพื่อพัฒนาศูนยเรียนรูใหดี ตําบลบานกราง 200,000 จํานวน(คน) ประชาชนไดพัฒนา สวนการศึกษาฯ

บานกราง มีคุณภาพ ความรูความสามารถ

งบประมาณและที่ผานมา
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3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

16 จัดซื้อวัสดุอุปกรณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใชเปนสื่อในการเรียน วัสดุ อุปกรณ ของ ศพด. 200,000     วัสดุ อุปกรณ ชวยใหการเรียน สวนการศึกษาฯ

การสอน 3 ศูนย การสอนเขาใจงายขึ้น กรมสงเสริมฯ/อบต.

17 สงเสริมเยาวชนคนเกงเพื่อการเรียนรูของเยาวชน เพื่อสงเสริมการเรียนรูของ นักเรียน/เยาวชนใน 100,000     จํานวน(คน) เยาวชนไดเรียนรู สวนการศึกษาฯ

ตําบลบานกราง/จัดการเรียนการสอนพิเศษ เยาวชน 6  โรงเรียน สิ่งใหมๆ

18 คายเยาวชนคนเกง ดี มีความสุข/อบรมให เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู 120  คน 100,000     จํานวนผู เยาวชนไดความรู สวนการศึกษาฯ

ความรูสรางเสริมประสบการณชีวิต อบรม และทักษะ

19 จัดซื้อเครื่องเลนสําหรับเด็ก/จัดซื้อเครื่องเลน เพื่อพัฒนารางกายของเด็ก 3  ศูนย 200,000 เครื่องเลนมี เด็กมีเครื่องเลนที่ สวนการศึกษาฯ

กลางแจงและในรมประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน คุณภาพ ชวยพัฒนารางกาย กรมสงเสริมฯ

20 สนับสนุนงบประมาณศูนยสงเสริมกีฬาและ เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย ศูนยสงเสริมกีฬา 500,000     จํานวนงบ ประชาชนมีสุขภาพดี สวนการศึกษาฯ

การออกกําลังกาย และการออกกําลังกาย ประมาณ และแข็งแรง

21 โครงการจัดหาที่นอนสําหรับเด็กศูนย เพื่อใหเด็กใชเปนที่สําหรับนอน 3  ศูนย 800,000 จํานวน(คน) เด็กมีที่นอนสําหรับ สวนการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก นอน กรมสงเสริมฯ

22 พัฒนาเด็กและเยาวชนตําบลบานกรางใหมีความ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู เยาวชนตําบล 20,000 จํานวน(คน) เด็กและเยาวชน สวนการศึกษาฯ

เขมแข็งมีพัฒนาการความรู ทักษะตางๆ บานกราง ไดรับความรู

23 ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู หมู 1-12 100,000 จํานวน(คน) เพิ่มศักยภาพของ สํานักงานปลัด

(อช.) อช.

งบประมาณและที่ผานมา



3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 81

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

24 จัดการแขงขันทักษะกลุมโรงเรียนบานกราง เพื่อใหเด็กนักเรียนไดแสดง 5  โรงเรียน 50,000 จํานวน(คน) เด็กนักเรียนได สวนการศึกษาฯ

ความสามารถดานวิชาการ แสดงความสามารถ

25 สนับสนุนสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ เพื่อจางครูสอนตางชาติ มา ครูชาวตางชาติมาสอน 100,000 จํานวน(คน) ไดเจาของภาษามา สวนการศึกษาฯ

เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน สอนภาษาใหกับเด็กนักเรียน ภาษาใหกับเด็กนักเรียน เปนครูผูสอนภาษา /อบจ.

26 กอสรางหลังคาสนามเด็กเลน ศูนยบานกราง เพื่อใหเด็กไดมีสนามเด็กเลนและ ศพด.บานกราง 300,000 จํานวน(คน) เด็กมีสนามเด็กเลน สวนการศึกษาฯ

/สนามเด็กเลน ใชเวลาวางในการออกกําลังกาย หมู 6 ไวเลน/ออกกําลังกาย กรมสงเสริมฯ

27 ปรับปรุง ตอเติมอาคาร/หองเรียน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย 500,000     ศูนยฯที่ได ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดมาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน

สุขลักษณะ สุขลักษณะ

28 กอสรางหองครัวคูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใชเปนหองครัวของศูนย 3 ศูนย 1,000,000  ความพึงพอใจ มีหองครัวเปนสัดสวน สวนการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาฯ ใชงานสะดวก รวดเร็ว

29 จัดสัมนาคณะกรรมการการศึกษา/จัดสัมนา เพื่อใหความรูกับคณะกรรม 120  คน 50,000      จํานวนการ คณะกรรมการการ สวนการศึกษาฯ

เพิ่มพูนความรูดานการศึกษาใหกับ การการศึกษา จัด(ครั้ง) ศึกษามีความรู

ผูนําทองถิ่น ความเขาใจมากขึ้น

30 จัดซื้อเครื่องเลนในรมและกลางแจงให เพื่อใหเด็กไดมีเครื่องเลนและ 3 ศูนย 200,000 เครื่องเลนมี พัฒนาสมองเด็กและ สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกราง เปนการฝกสมอง มาตรฐาน ชวยพัฒนาการเด็ก

31 โครงการจัดหาถาดอาหารและผากันเปอนให เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3  ศูนย 40,000      จํานวน(คน) เด็กมีภาชนะและ สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดใช ผากันเปอนใช กรมสงเสริมฯ

งบประมาณและที่ผานมา
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3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

32 กอสรางหองน้ํา-หองสวม ชายหญิง (บริเวณ เพื่อใหบริการผูที่มาศูนย ศพด.บานกราง 200,000     มาตรฐาน ผูมาติดตอศูนยพัฒนา สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกราง,แมระหัน) พัฒนาเด็กเล็ก ศพด.บานแมระหัน หองน้ํา เด็กเล็กมีหองน้ําใช

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดใช ผากันเปอนใช กรมสงเสริมฯ

33 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงคปากซอย เพื่อใหเด็ก ประชาชนไดมีลานกีฬา หมู 5 1,000,000  มาตรฐาน เด็กและประชาชน กองชาง

นายทรัพย  โพธิ์ศรี สําหรับเลนกีฬา ออกกําลังกาย ลานกีฬาฯ ไดมีลานกีฬาใกลบาน

34 ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนา 3 ศูนย 200,000     การปรับปรุง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี สวนการศึกษาฯ

บานกราง เด็กเล็กตําบลบานกรางใหสวย ที่สวยงาม ภูมิทัศนที่สวยงาม

35 กอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหเด็กไดมีสนามเด็กเลนและ หมู 2-11 (ริมคลอง) หมู 5 , 2,000,000  จํานวน(คน) เด็กมีสนามเด็กเลน กองชาง

ใชเวลาวางในการออกกําลังกาย ศพด.บานกราง ไวเลน/ออกกําลังกาย กรมสงเสริมฯ

36 กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / กอสราง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1  แหง 3,500,000  อาคาร ศพด. ประชาชนมีคุณภาพ สวนการศึกษาฯ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง ประชาชนใหดีขึ้น ชีวิตที่ดีขึ้น กรมสงเสริมฯ

37 จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตําบลบานกราง เพื่อใหเด็กไดมีที่เรียนใกล 1  แหง 3,000,000 มาตรฐาน เด็กมีที่เรียนใกล กรมสงเสริมฯ/

บานและไดมาตรฐาน ของโรงเรียน บาน อบจ./อื่นๆ

38 โรงอาหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานกราง เพื่อจางกอสรางโรงอาหาร 1  แหง 1,000,000 มาตรฐาน เด็กมีโรงอาหารสําหรับ สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงอาหาร รับประทานอาหาร

39 โครงการจัดหาชุดนักเรียนและชุดพละศึกษา เพื่อสนับสนุนใหเด็กไดมีชุด 3  ศูนย 100,000 จํานวน(คน) เด็กมีชุดนักเรียน สวนการศึกษาฯ

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนและชุดพละศึกษา และชุดพละ กรมสงเสริมฯ

งบประมาณและที่ผานมา
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3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.1 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยางท่ัวถึง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

40 กอสรางรั้วรอบบริเวณอาคารศูนยพัฒนา เพื่อปองกันเด็กเล็กออกไป 3 ศูนย 300,000     รั้วที่ได เด็กเล็กไดรับการดูแลทั่วถึง สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก นอกศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มาตรฐาน เพราะอยูในบริเวณศูนยฯ /กองชาง

41 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง เพื่อติดตั้งอาคารของศูนย 9 เครื่อง 400,000     จํานวนเครื่อง เด็กไดรับสิ่งอํานวย สวนการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ปรับอากาศ ความสะดวกสบาย

42 ติดตั้งพัดลมเพดาน/พัดลมตั้งโตะ เพื่อติดตั้งอาคารของศูนย 10  ตัว 20,000 จํานวนการ เด็กไดรับสิ่งอํานวย สวนการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็ก ติดตั้งพัดลม ความสะดวกสบาย

43 ติดตังมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปองกันยุง แมลง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 50,000      การติดตั้ง ลดปญหาโรคที่ สวนการศึกษาฯ

มุงลวด เกิดจากยุง

งบประมาณและที่ผานมา
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3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ผ.01

 3.2 แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริมสนับสนุน หมู 1-12 100,000         งบประมาณ คนรุนใหมไมลืม สวนการศึกษาฯ

ลอยกระทง วันขึ้นปใหม  กลองมังคละ  ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทย

กลองยาว  แขงเรือ ฯลฯ

2 สนับสนุนฟนฟูอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม หมู 1-12 100,000         งบประมาณ คนรุนใหมไมลืม สวนการศึกษาฯ

และภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมไทย

3 อบรมสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหมีคุณธรรม  จริยธรรม หมู 1-12 50,000          จัดอบรม ประชาชนมีจิตสํานึกที่ดี สวนการศึกษาฯ

(ครั้ง) ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม

4 จัดงานวันเด็กแหงชาต/ิสนับสนุนการจัดงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ครั้ง / ป 100,000        จํานวน(คน) ประชาชนมีจิตสํานึก สวนการศึกษาฯ

วันเด็กภายในตําบลบานกราง ของประชาชนใหดีขึ้น ที่รวมงาน ที่ดีตอทองถ่ิน

5 โครงการประกวดแมดีเดน พอดีเดน / จัดทํา เพื่อมอบประกาศเกียรติคุณ 1 ครั้ง/ป 30,000          จํานวน คนดีไดรับการเชิดชู สวนการศึกษาฯ

โครงการประกวดแมดีเดนและพอดีเดน พอ แม ดีเดน (พอแมดีเดน) เกียรติ

6 โครงการเผยแพรพระพุทธศาสนา / จัดกิจกรรมเผย เพื่ออนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 3 ครั้ง 50,000          จํานวนจัด ประชาชนเขาใจใน สวนการศึกษาฯ

แพรพระพุทธศาสนาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ทองถ่ิน กิจกรรม พระพุทธศาสนามากข้ึน

7 บวชเณรภาคฤดูรอน / จัดบวชเณรภาค เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 50  คน 60,000          จํานวนผู ประชาชนมีจิตสํานึก สวนการศึกษาฯ

ฤดูรอน บวชเณร ที่ดีในการดํารงชีวิต

8 สนับสนุนจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชศาล เพ่ือเปนการสืบสานวัฒนธรรม 1 ครั้ง/ป 12,000          งบประมาณ วัฒนธรรม ประเพณี สวนการศึกษาฯ

หลักเมืองพิษณุโลก ประเพณีอันดีงาม ไดรับการอนุรักษ

งบประมาณและที่ผานมา



3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 85

 3.2 แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 2  ครั้ง 100,000         กิจกรรม/ ประชาชนไดแสดง สํานักงานปลัด

อยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พระมหากษัตริย/พระราชินี โครงการ ความจงรักภักดี

10 โครงการถนนคนรักในหลวง/จัดประดับ เพื่อแสดงความจงรักภักดี 3  สาย 100,000         กิจกรรม/ ประชาชนไดแสดง สํานักงานปลัด

ตกแตงถนน ตอในหลวง โครงการ ความจงรักภักดี

11 จัดฝกอบรมสภาวัฒนธรรมตําบล/สนับสนุน เพื่อเปนการสนับสนุนสภา ตําบลบานกราง 100,000         จํานวนจัด สภาวัฒนธรรมมี สวนการศึกษาฯ

สงเสริมสภาวัฒนธรรมตําบลบานกราง วัฒนธรรมตําบลบานกราง อบรม การอบรมกรรมการ

ตอเนื่อง

12 กอสรางอนุสรณสถาน/จัดตั้งศาลสมเด็จ เพื่อเปนอนุสรณสถาน 1  แหง 500,000        อนุสรณสถาน อนุสรณสถานของ สวนการศึกษาฯ

พระนเรศวร ใหระลึกถึงประวัติศาสตร ตําบลบานกราง

13 สนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยไกชนหางขาว เพื่อสงเสริมสนับสนุน หมู 1-12 10,000          งบประมาณ คนรุนใหมรูประวัติ สวนการศึกษาฯ

พรอมทั้งศึกษาประวัติความเปนมา ประวัติไกชนเหลืองหางขาว ไกชนเหลืองหางขาว

14 สงเสริมการอนุรักษโบราณสถานในวัดยมราช เพื่ออนุรักษโบราณสถาน วัดยมราช 50,000      งบประมาณ โบราณสถานอยูใน สวนการศึกษาฯ

สภาพท่ีดี

15 จัดสรางแหลงเรียนรูดานพุทธศาสนาและ เพื่อสงเสริมการศึกษาศาสนา 1  ศูนย 50,000      มาตรฐาน ประชาชนใกลชิดกับ สวนการศึกษาฯ

วัฒนธรรมตําบลบานกราง และวัฒนธรรม แหลงเรียนรู ศาสนามากขึ้น

16 ประกวดหมูบานนาอยู/จัดประกวดหมูบาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 ครั้ง / ป 100,000     จัดประกวด ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด

นาอยู สะอาด สวยงาม มีระเบียบและ ของประชาชนใหดีขึ้น ที่ดีตอทองถ่ิน

ปลอดจากยาเสพติด

งบประมาณและที่ผานมา



3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 86

 3.2 แนวทางการพัฒนา ปลูกจิตสํานึก และสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

17 จัดตั้งศูนยอนุรักษดนตรีไทยและฟนฟู เพื่ออนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 1 ศูนย 200,000     งบประมาณ เปนการอนุรักษ สวนการศึกษาฯ

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น/จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ทองถ่ิน ดนตรีไทยและศิลป

วัฒนธรรมทองถ่ิน

18 จัดสรางอาคารพิพิธภัณฑ เพื่อใชเปนศูนยรวบรวมวัตถุ 1 หลัง 1,500,000  อาคารที่ได เปนสถานท่ีสะสมวัตถุ สํานักงานปลัด/

ที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร มาตรฐาน ที่มีคุณคาใหไดศึกษา กรมสงเสริมฯ/อบจ.

19 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตําบลบานกราง 30,000      กิจกรรม/ ศิลปวัฒนธรรมไดรับ สํานักงานปลัด

โครงการ การดูแลทํานุบํารุงรักษา

20 สนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและ เพื่อสงเสริมเยาวชนตําบล ตําบลบานกราง 20,000      งบประมาณ เยาวชนมีโอกาสไดเขา สวนการศึกษาฯ

เยาวชนตําบลบานกราง บานกรางในการรวมกิจกรรม รวมกิจกรรมตางๆ

21 กอสรางศูนยเรียนรูชุมชน พรอมตกแตง เพื่อเปนแหลงเรียนรูชุมชน 1 แหง 1,000,000  ศูนยเรียนรู ประชาชนไดมีสถานที่ สวนการศึกษาฯ

ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยฯ ที่มีมาตรฐาน ในการคนควาหาความรู

22 กอสรางอาคารศูนยวัฒนธรรมตําบล เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมอันดี จํานวน 1 แหง 1,000,000  ศูนยวัฒนธรรม มีสถานท่ีสําหรับใช สวนการศึกษาฯ

บานกราง งาม ใหสืบตอไป ที่มีมาตรฐาน เปนศูนยวัฒนธรรม

23 จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล เพื่อสงเสริมการเลนดนตรี 1  ชุด 50,000      เครื่องดนตรี เปนการใชเวลาวางให สวนการศึกษาฯ

สากล สากล เปนประโยชน

งบประมาณและที่ผานมา



ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการ ดานสุขภาพและ ICT 87

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา

3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา มีความเทาเทียมกันในสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของ อสม./ เพื่อศึกษาดูงานและนําความรู หมูที่ 1-12 400,000         นําความรู นําความรูที่ไดมา สํานักงานปลัด

สงเสริมการศึกษาดูงานของ อสม. มาพัฒนา มาพัฒนา พัฒนา

2 สนับสนุนโครงการหวงใยใสใจสุขภาพ เพื่อใหผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดี หมูที่ 1-12 40,000          จํานวนผูสูง ผูสูงอายุมีสุขภาพท่ี สํานักงานปลัด

ชมรมผูสูงอายุ อายุท่ีสุขภาพดี ดีแข็งแรง สมบูรณ

3 อบรมใหความรูเกี่ยวกับการปองกันแกไข เพื่อใหประชาชนเขาใจและ หมูที่ 1-12 50,000          จํานวนท่ีลด ประชาชนเขาใจ สํานักงานปลัด

ปญหายาเสพติดและอบรมจริยธรรมการมี หางไกลยาเสพติดและปองกัน ลง และหางไกลยาเสพติด

เพศสัมพันธกอนวัยอันควรและอบรม การมีเพศสัมพันธกอนวัย และปองกันการมี

จริยธรรมการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร อันควร เพศสัมพันธกอนวัย

4 จัดกิจกรรมวันกตัญู / สงเสริมใหมีการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนคนดี 12 หมูบาน 100,000        จํานวน(คน) คนดี คนกตัญู สวนการศึกษา

จัดกิจกรรมวันกตัญูในวันสงกรานต คนกตัญูใหไดรับการยกยอง ไดรับการยกยอง

5 จัดอบรมและศึกษาดูงานผูสูงอายุตําบล เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ หมู 1-12 100,000        การนําสิ่งที่ ผูสูงอายุไดรับ สํานักงานปลัด

บานกราง ประสบการณแปลกใหม ไดมาปรับใช ประสบการณใหม

6 จัดกิจกรรมการปองกันและแกไขปญหา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 คน 300,000        จํานวน ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล/ปองกัน ของประชาชนใหดีขึ้น กิจกรรม ชีวิตที่ดีขึ้น

บําบัด ฟนฟูผูติดยาเสพติด

งบประมาณและที่ผานมา



3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 88

 3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา มีความเทาเทียมกันในสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

7 สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงชีพใหกับผูสูงอายุ/จายเงิน เพื่อใหเงินผูสูงอายุทุกเดือน 1,400 คน 2,040,000      งบประมาณ ผูสูงอายุไดรับเงิน สํานักงานปลัด

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาล ทุกเดือน /กรมสงเสริมฯ

8 สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงชีพใหกับผูพิการ/จายเงิน เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส 150 คน 1,500,000      งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

เบี้ยยังชีพคนพิการ ชีวิตที่ดีขึ้น กรมสงเสริมฯ/อบต.

9 สนับสนุนเบี้ยเลี้ยงชีพใหกับผูปวยเอดส/ เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส 30 คน 180,000        งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

จายเงินเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส ชีวิตที่ดีขึ้น

10 สนับสนุนแผนงานดานการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตําบลบานกราง 50,000 งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

ระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน ชีวิตที่ดีขึ้น งานพัฒนาฯ

11 สนับสนุนโครงการวันคนพิการสากลจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตําบลบานกราง 5,000 งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด/

พิษณุโลก ชีวิตที่ดีขึ้น งานพัฒนาฯ

12 โครงการสุขภาพดีถวนหนา (แวนสายตา) เพื่อชวยผูมีปญหาดานสายตา ตําบลบานกราง 20,000 งบประมาณ ประชาชนมีคุณภาพ สํานักงานปลัด/

ชีวิตที่ดีขึ้น งานพัฒนาฯ

13 จัดกิจกรรมผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุไดรวมทํา หมู 1-12 150,000        งบประมาณ ผูสูงอายุไดรวมทํา สํานักงานปลัด/

กิจกรรม กิจกรรม อบจ.

14 สนับสนุนวันสตรีสากล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวัน 1  ครั้ง 30,000 งบประมาณ สงเสริมกิจกรรมวันสตรี สํานักงานปลัด

สตรีสากล สากล

งบประมาณและที่ผานมา
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 3.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา มีความเทาเทียมกันในสังคม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 โครงการครอบครัวสุขสันต เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว 1  ครั้ง 20,000          ความเขมแข็ง สถาบันครอบครัวมี สํานักงานปลัด/

ของครอบครัว ความรัก ความสามัคคี สนง.พัฒนาสังคม

16 โครงการสงเคราะหผูยากไร  ผูดอยโอกาส เพื่อใหการสงเคราะหผูยากไร  ผู 60  คน 180,000 จํานวนผูยาก ผูยากไร ผูดอยโอกาส สํานักงานปลัด

ดอยโอกาสในตําบลบานกราง ไร ดอยโอกาส ไดรับการชวยเหลือ

17 โครงการสายใยครอบครัวของศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว 1 ครั้ง 20,000 จํานวน ครอบครัวมีความ สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก ครอบครัว รัก มีความอบอุน

18 โครงการครอบครัวสัมพันธ เพื่อสงเสริมสถาบันครอบครัว 1  ครั้ง 10,000 ความสัมพันธ สถาบันครอบครัวมี สํานักงานปลัด/

ของครอบครัว ความรัก ความสามัคคี สนง.พัฒนาสังคม

19 กอสรางอาคารผูสูงอายุ เพื่อใชในการจัดกิจกรรม/ให จํานวน  1  แหง 1,000,000 จํานวนผูเขา ผูสูงอายุมีสถานท่ี สวนสวัสดิการฯ

ความรูกับผูสูงอายุ ใชศูนยฯ สําหรับการจัด

กิจกรรม/เรียนรู

งบประมาณและที่ผานมา
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 3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีนันทนาการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการแขงขันกีฬาของศูนยพัฒนา เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาของ 3  ศูนย 20,000       ผลสําเร็จ เด็ก เยาวชน ไดเลน สวนการศึกษาฯ

เด็กเล็ก เด็กและเยาวชน ของการจัด กีฬาและออกกําลังกาย

2 จัดหาอุปกรณกีฬาประจําหมูบาน / จัดซื้อ เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกาย 12 หมู 120,000      อุปกรณกีฬา ประชาชนมีสุขภาพ สวนสวัสดิการสังคม

อุปกรณเพื่อสงเสริมกีฬาหมูบาน มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง ที่มาตรฐาน แข็งแรง สมบูรณ

3 แขงขันกีฬาโรงเรียนภายในตําบล / สงเสริม เพื่อใหเกิดความสามัคคีและมี 6 โรงเรียน 70,000       ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความรัก สวนการศึกษาฯ

การจัดแขงขันกีฬากลุมโรงเรียนบานกราง น้ําใจเปนนักกีฬา การจัดกีฬา และความสามัคคีกัน

4 สรางสวนสุขภาพตําบลเพื่อการออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดออกกําลังกาย 3 แหง 150,000      สวนสุขภาพ ประชาชนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

/จัดหาเครื่องออกกําลังกาย มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง แข็งแรง สมบูรณ

5 โครงการกีฬาแขงขันกีฬาและนันทนาการ เพื่อใหเกิดความสามัคคีและมี 12 หมูบาน 660,000      ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความรัก สวนสวัสดิการสังคม

ตําบลบานกราง/การแขงขันกีฬา น้ําใจเปนนักกีฬา การจัดกีฬา และความสามัคคีกัน

ตานยาเสพติด

6 สนับสนุนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา เพื่อใหเกิดความสามัคคีและมี 3  ครั้ง/ป 100,000      ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความรัก สวนสวัสดิการสังคม

ในรายการตาง ๆ น้ําใจเปนนักกีฬา การจัดกีฬา และความสามัคคีกัน

7 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาของศูนย เพื่อใหเกิดความสามัคคีและมี ตําบลบานกราง 270,000      ผลสัมฤทธิ์ ประชาชนมีความรัก สวนสวัสดิการสังคม

สงเสริมกีฬาและการออกกําลังกาย น้ําใจเปนนักกีฬา การจัดกีฬา และความสามัคคีกัน /อบจ.

งบประมาณและที่ผานมา
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 3.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีนันทนาการออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 จัดซื้อรถจักรยาน เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดขี่ 200  คัน 400,000     การขี่จักยาน ประชาชนไดมีจักรยาน สํานักงานปลัด

จักรยานเพื่อออกกําลังกาย ออกกําลังกาย สําหรับขี่ออกกําลังกาย

9 กอสรางสนามเด็กเลนริมคลอง (เทพื้น คสล.) เพ่ือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน 1 แหง 500,000     พื้น คสล.ที่ เด็ก เยาวชน ประชาชน กองชาง

ไดมีสถานท่ีออกกําลังกาย ไดมาตรฐาน มีสถานที่ออกกําลังกาย /อบจ.

เลนกีฬา

10 กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค ในตําบล เพื่อใชเปนท่ีออกกําลังกาย 1 แหง 500,000     ลานกีฬามี ประชาชน เยาวชน กองชาง

บานกราง และเลนกีฬา มาตรฐาน มีสถานท่ีออกกําลัง

กายและเลนกีฬา

งบประมาณและที่ผานมา
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  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา

3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

 3.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวัน อปพร. เพ่ือจัดงานวัน อปพร.แหงชาติ 1  ครั้ง/ป 15,000        กิจกรรม/ สรางขวัญและกําลัง สํานักงานปลัด

โครงการ ใจใหกับ อปพร.

2 โครงการความปลอดภัยดานการจราจร/ เพื่อจัดระเบียบการจราจรลด 12  หมูบาน 100,000      ลดปญหา ลดปญหารถติดใน กองชาง

จัดซื้อปายจราจรตางๆ ปายจุดตรวจ ปญหารถติดในช่ัวโมงเรงดวน จราจร ชั่วโมงเรงดวน

3  ฝกอบรม อปพร. เพื่อใหอาสาสมัครมีความรู 1 รุน / ป 200,000      จัดอบรม อปพร.มีความรู สํานักงานปลัด

และทักษะในการชวยเหลือ ทักษะมากขึ้น

4 รักษาความสงบเรียบรอยภายในตําบล เพื่อปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น 12 หมูบาน 100,000      มีความ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ปลอดภัยมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น

5 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 12 หมูบาน 1,000,000   มีความ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ปลอดภัยมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น

6 โครงการรถกูชีพชวยเหลือผูประสบเหตุ เพื่อชวยเหลือผูประสบเหตุ ต.บานกราง 400,000      การชวยเหลือ ประชาชนไดรับความชวย สํานักงานปลัด

เจ็บปวยตลอด 24 ชม. เจ็บปวย ที่รวดเร็ว เหลือดวยความรวดเร็ว

7 ชุด อปพร. เพื่อมอบให อปพร. ใสในการ 100 ชุด 200,000      จํานวน(ชุด) อปพร.มีชุดใสใน สํานักงานปลัด

ปฏิบัติหนาที่ การปฏิบัติหนาที่

8 ติดตั้งไฟกระพริบบริเวณแยก เพื่อแสดงสัญลักษณวาทาง ตําบลบานกราง 100,000      ลดอุบัติเหตุ ผูสัญจรมีความ กองชาง

ขางหนาเปนทางแยก ปลอดภัยมากขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
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 3.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการชุมชนอาสาตรวจปองกันภัยในเวลา เพื่อปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น 12 หมูบาน 100,000 มีความ ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

กลางคืน ในเวลากลางคืน ปลอดภัยมากขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น

9 จัดโครงการปฏิบัติการดานการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหบริการชวยเหลือผูบาดเจ็บ ตําบลบานกราง 650,000      การชวยเหลือ การใหบริการชวยเหลือผู สํานักงานปลัด

กูชีพ กูภัย 24 ชั่วโมง จากอุบัติเหตุหรือเจ็บปวยฉุกเฉิน ที่รวดเร็ว บาดเจ็บหรือผูปวยฉุกเฉิน

มีประสิทธิภาพ ทันการณ

10 โครงการฝกซอมแผนปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อเตรียมความพรอม 1  ครั้ง/ป 100,000      จัดกิจกรรม อบต.มีขีดความ สํานักงานปลัด

ในอาคารสูง ชวยเหลือผูประสบภัย ซอมแผน สามารถเพิ่มขึ้น

11 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง/ป 40,000        อุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุในชวง สํานักงานปลัด

ชวงปใหมและสงกรานต ชวงเทศกาล ลดลง เทศกาล

12 โครงการสนับสนุนการดําเนินการและการจัด เพื่อปองกันและบรรเทา 1  ทีม 50,000        ความพรอมใน บุคลากรมีความ สํานักงานปลัด

เตรียมบุคลากรเพื่อเปนทีมกูภัยหรือหนวย สาธารณภัย การชวยเหลือ พรอมมากขึ้น

เผชิญเหตุประจําตําบล

13 โครงการมอบผาหมกันหนาว/จัดซื้อผาหม เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 600  คน 100,000      จํานวนผูรับ ประชาชนไดรับ สวนสวัสดิการฯ

กันหนาว หนาว แจกผาหม ความชวยเหลือ

14 จัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัย อปพร. เพื่ออํานวยความปลอดภัยให 5  โรงเรียน 160,000      ลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยใน สํานักงานปลัด

รวมใจจราจร กับเด็กนักเรียน ในตําบลบานกราง ใหนอยลง การใชถนนมากขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา



3.ยุทธศาสตร ดานสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 94

 3.5 แนวทางการพัฒนา การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 อบรมใหความรูผูปฏิบัติงานรถกูชีพ (FR) เพื่อใหความรูในการชวยเหลือ ต.บานกราง 30,000        ผูปฏิบัติมี ผูใหความชวยเหลือมี สํานักงานปลัด

ผูประสบเหตุ ความรูมากขึ้น ความรู ทักษะมากขึ้น

16 เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กพรอมอุปกรณ เพื่อใชในการชวยเหลือผู 1 เครื่อง/ชุด 30,000        ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานปองกันมี สํานักงานปลัด

ใหแสงสวาง ประสบภัย ในการทํางาน ประสิทธิภาพมากขึ้น

17 ซื้อเชือกกูภัย เพื่อใชในงานปองกันและ 1 เสน 20,000        เชือกที่มี การปฏิบัติงานปองกันมี สํานักงานปลัด

บรรเทาสาธารณภัย คุณภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น

18 จัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เครื่อง เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน 5 ชุด 500,000      ความปลอดภัย เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สํานักงานปลัด

ชวยหายใจพรอมถังอากาศ (SCBA) ไดสวมใสเพื่อความปลอดภัย ในการทํางาน มีความปลอดภัยขึ้น

19 ขุดคันพนังก้ันน้ําจากสามแยกยาตองถึง เพื่อทําผนังกั้นนํ้า ระยะทาง 8 กม. 500,000      ผนังกั้นนํ้า ชวยปองกันน้ํา กองชาง/อบจ.

ปากรางคลองเกตุ ที่แข็งแรง ทวมขัง

20 ซื้อวิทยุสื่อสารแบบประจําที่ติดรถบรรทุกน้ํา เพื่อใชในการประสานงาน 1 ชุด 25,000       วิทยุสื่อสาร การติดตอประสาน สํานักงานปลัด

ICOM รุน IC-5023 พรอมอุปกรณ รถบรรทุกนํ้า งานรวดเร็ว

21 รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเกี่ยวกับการ เพื่อปองกันการเกิดไฟฟาลัด หมูที่ 1-12 10,000 ลดปญหา ลดปญหาไฟไหมจาก กองชาง

ตรวจสอบอุปกรณไฟฟา วงจร ตามบานเรือนประชาชน ไฟฟาลัดวงจร สาเหตุไฟฟาลัดวงจร

22 จัดซื้อเรือทองแบนพรอมเครื่องยนต เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย 1  ลํา 100,000     จํานวน ชวยเหลือประชาชนได กองชาง

งบประมาณและที่ผานมา
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 3.6 แนวทางการพัฒนา การปองกันภัยจากยาเสพติด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 รักษาความสงบและปองกันยาเสพติด / จัด เพื่อปองกันภัยที่จะเกิดขึ้น 12 หมูบาน 100,000      ปญหาลดลง ประชาชนมีความ สํานักงานปลัด

ชุดออกตรวจรักษาความสงบและปองกันการ ปลอดภัยมากขึ้น

แพรระบาดของยาเสพติด

2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด/จัดอบรม เพื่อใหประชาชนเขาใจและรูถึง ตําบลบานกราง 30,000       ปญหาลดลง ประชาชนหางไกล สวนการศึกษา

ใหความรู โทษภัยของยาเสพติด ยาเสพติด

3 การจัดซื้ออุปกรณตรวจหาสารเสพติด เพื่อตรวจหาสารเสพติด 1 ชุด 10,000        อุปกรณตรวจ มีอุปกรณสําหรับ สํานักงานปลัด

หาสารเสพติด ตรวจสารเสพติด

4 จัดอบรมฟนฟูผูติดยาเสพติด เพื่อฟนฟูผูติดยาเสพติด 1  ครั้ง 30,000       จํานวน(คน) ผูติดยาเสพติดได สํานักงานปลัด

รับการฟนฟู

5 จัดอบรมอาชีพใหกับผูเคยติดยาเสพติดที่ เพื่อชวยฝกอบรมอาชีพใหกับผูท่ี 1  ครั้ง 30,000        จํานวน(คน) ผูเคยติดยาเสพติด สํานักงานปลัด

วางงาน เคยติดยาเสพติดที่ยังวางงาน ไดมีงานทํา

6 สนับสนุนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู 1  ครั้ง 30,000        งบประมาณ ผูประสานพลังแผนดิน สํานักงานปลัด

ผูประสานพลังแผนดิน ผูนําทองถ่ิน ผูนําทอง ประสานพลังแผนดิน มีประสิทธิภาพในการ

ที่ โดยกระบวนการมีสวนรวมปองกันและแก ปองกันและแกไขปญหา

ไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

7 สนับสนุนโครงการคนหาผูเสพ ผูติดยาเสพติดใน เพื่อคนหาผูเสพ ผูติดยาเสพติด 1 ครั้ง 24,000       งบประมาณ ผูเสพ ผูติดยาเสพติด สํานักงานปลัด

หมูบาน/ชุมชน เขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ฟนฟู เขาสูกระบวนการบําบัด ไดรับการบําบัด

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ศูนยกลางดานการศึกษา การบริการทางวิชาการดานสุขภาพ และ ICT ผ.01

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกมิติการพัฒนา

4.ยุทธศาสตร ดานการสาธารณสุข

 4.1 แนวทางการพัฒนา จัดหาวัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อเวชภัณฑ/วัสดุอุปกรณปองกันโรคติดตอ เพื่อปองกันโรคติดตอใหกับ หมูที่ 1-12 300,000     การติดตอ ประชาชนสุขภาพแข็งแรง สํานักงานปลัด

และกําจัดพาหนะนําโรค ประชาชน ลดลง หางไกลโรคติดตอ

2 โครงการปองกันโรคพิษสุนขบา / เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา 1 กองทุน 20,000      จํานวนผูปวย ประชาชนสุขภาพแข็งแรง สํานักงานปลัด

โครงการวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ลดลง หางไกลโรคพิษสุนัขบา

3  โครงการปองกันโรคไขเลือดออก/ เพื่อปองกันโรคติดตอใหกับ 3 ครั้ง 100,000     จํานวนผูปวย ประชาชนสุขภาพแข็งแรง สํานักงานปลัด

ควบคุมแหลงเพาะพันธุยุง โดยการฉีดพน ประชาชน ลดลง หางไกลโรคติดตอ

ยากําจัดยุง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องพนสารเคมีกําจัดยุง เพื่อปองกันการเกิดโรค 4  เครื่อง 160,000 ไมเกิดโรค ไมมีผูที่ปวยเปน สํานักงานปลัด

ไขเลือดออก ไขเลือดออก โรคไขเลือดออก

8 จัดซื้อเครื่องชางน้ําหนัก เพื่อดูแล ควบคุมน้ําหนัก ให 12  เครื่อง 60,000      จํานวน(คน) ประชาชนใหความ สํานักงานปลัด

อยูในเกณฑที่มาตรฐานกับ สนใจในการ

สวนสูง ควบคุมน้ําหนัก

งบประมาณและที่ผานมา
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 4.2 แนวทางการพัฒนา การฝกอบรมใหความรูแกประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหความรูเกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ เพื่อใหประชาชนมีความรู หมูที่ 1-12 100,000     จํานวน(คน) ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

เกี่ยวกับโรคติดตอตางๆ และเขาใจมากขึ้น

2 อบรมการผลิตพืชปลอดสารพิษ/เกษตร เพื่อใหประชาชนหันมาสนใจ หมูที่ 1-12 50,000      จํานวน(คน) ประชาชนปลูกพืช สํานักงานปลัด

ปลอดภัยจากสารเคมี พืชปลอดสารพิษ ปลอดสารพิษมากขึ้น

3 ครอบครัวมีสุข / ฝกอบรมใหความรูเรื่อง เพ่ือใหประชาชนมีความรูในการ 60  คน 20,000      จํานวน(คน) ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักงานปลัด

ยาเสพติดกับผูนําชุมชน เยาวชนและ ดูแลตนเองและครอบครัว

กลุมเสี่ยงติดยาเสพติด

4 ปองกันโรคอุจจาระรวง/จัดฝกอบรม เพื่อใหความรูกับประชาชน 120  คน 20,000 จํานวน(คน) ประชาชนมีความรู สํานักงานปลัด

อสม.และผูนําชุมชนใหรูจักวิธีปองกัน มากขึ้น

โรคอุจจาระรวง

5 โครงการสงเสริมทักษะการวายน้ําสําหรับเด็ก เพื่อปองกันเด็กจมน้ําเสีย เด็ก/เยาวชนตําบลบานกราง 20,000 จํานวนเด็ก เด็ก เยาวชนวายน้ํา สวนการศึกษาฯ

ชีวิต จํานวน 60 คน จมน้ําลดลง เปน ไมจมน้ําเสียชีวิต

6 โครงการหมูบานนาอยู ตําบลสุขภาพด/ี เพื่อใหดูแลบานเรือนใหนา 1 ครั้ง/ป 80,000 จํานวน ทําใหหมูบานนาอยู สํานักงานปลัด

ชุมชนสุขภาพจิตดี อยู และดูแลสุขภาพใหดี บานนาอยู สุขภาพดีถวนหนา

7 โครงการใหความรูดูแลกันและกัน เพื่อใหผูสูงอายุมีการแลกเปลี่ยน 100  คน 200,000 จํานวน(คน) ประชาชนมีสุขภาพ สํานักงานปลัด

และศึกษาดูงานของชมรมผูสูงอายุ ประสบการณนําองคความรูมาพัฒนา ชีวิตที่ดีขึ้น

ชมรมและประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันไดอยางมีคุณคา

งบประมาณและที่ผานมา



100

ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า อยางยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 ดานโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

5.ยุทธศาสตร ดานการจัดการน้ํา

  5.1 แนวทางการพัฒนา การจัดหาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขยายเขตประปาหมูบานตําบลบานกราง เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค ขยายเขตประปา 12 หมูบาน 1,000,000  ระยะทาง ประชาชนมีน้ํา กองชาง

ทั้ง 12 หมูบาน บริโภคใชอยางเพียงพอ อุปโภค บริโภคใช

 -ซอยบานนายอภิเชษฐ  แปนบูชา หมู 9

 -สายหนองครก หมู 10

 -ซอยบานนายแจง หมู 4

 -สายบานนางประสาน  หมู 4

 -ซอยบานนายทับ ยอดเพชร(นางสํารวย มั่นคง) หมู 5

 -สายบานนายทวีศักดิ์ คตคง หมู 6

 -สายบานนางบังอร สะสมทรัพย หมู 9

 -หนาวัดยมราชถึงบานนายอภิชาติ  นาวา  หมู 8

ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
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  5.1 แนวทางการพัฒนา การจัดหาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสราง/ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหน้ําประปาใสสะอาด ประปาหมูบานตําบล 500,000     น้ําประปา ประชาชนไดใชน้ํา กองชาง

และเพียงพอตอการใช บานกราง ใสสะอาด ที่ใส สะอาด

3 ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาทุกหมูบานใน เพื่อปรับปรุงคุณภาพ หมูที่ 1-12 400,000     น้ําประปา ประชาชนมีน้ําที่ใส กองชาง

ตําบลบานกราง น้ําประปา ใสสะอาด สะอาดบริโภคและอุปโภค กรมสงเสริมฯ

4 กอสรางประปาหมูบานตําบลบานกราง  เพื่อใหประชาชนมีน้ํา หมูที่ 1-12 2,700,000  จํานวน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ ประปา ใชอยางเพียงพอ กรมทรัพยฯ

5 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการ เพื่อใหประชาชนบริหาร 3  รุน 20,000      จํานวน(คน) คณะกรรมการบริหาร กองชาง

บริหารระบบประปาหมูบานตําบลบานกราง ประปาไดอยางมีประสิทธิภาพ ประปามีความรู

6 จัดซื้อซัมเมิรสประปาหมูบาน เพื่อสนับสนุนประปาหมูบาน 2  ตัว 90,000      ผลผลิตน้ํา สามารถผลิตน้ําประปา กองชาง

(เครื่องสูบน้ําดิบ) ประปา ไดมากขั้น สะดาอดขึ้น

7 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประปาหมูบานของ เพื่อใชกรองน้ําประปาใหใส 2 เครื่อง 100,000     น้ําประปา ประชาชนไดใชน้ําที่ กองชาง

ตําบลบานกราง สะอาด ใสสะอาด ใสสะอาด

8 กอสรางระบบประปาหมูบานขนาดเล็กแบบ เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด 2  แหง 1,000,000  น้ําประปา ประชาชนน้ําใช กองชาง

แชมเปญ หมู 2  หมู 10 สําหรับอุปโภค บริโภค ใสสะอาด อยางเพียงพอ

9 กอสรางอาคารผลิตน้ําดื่มสะอาด เพื่อผลิตน้ําดื่มที่สะอาดและ 1 แหง 500,000     อาคารที่ มีนํ้าดื่มที่สะอาดและ กองชาง

ปลอดภัย มาตรฐาน ปลอดภัยบริโภค

งบประมาณและที่ผานมา
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  5.1 แนวทางการพัฒนา การจัดหาแหลงน้ําอุปโภค บริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

10 ขุดเจาะบอบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ลึกไมนอย เพื่อใหประชาชนมีน้ําสะอาด หมูที่ 1-12 300,000     บอบาดาล ประชาชนมีน้ํา กองชาง

กวา 120  เมตร สําหรับอุปโภค บริโภค ที่มีน้ําใช ใชอยางเพียงพอ กรมทรัพยฯ

งบประมาณและที่ผานมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางประตูเปด-ปด คลอง เพื่อใชเปนประตูเปด-ปด ประตูเปด-ปด 200,000     การเก็บน้ํา ประตูเปด-ปด ชวย กองชาง

 -คลองยมราช ระบายน้ํา ในการกักเก็บน้ํา/

 -คลองบึงขาม ระบายน้ํา

ฯลฯ

2 ขุดลอกหวย  หนอง คลอง บึง ในเขตตําบล เพื่อใหการกักเก็บน้ํา ระบาย หมูที่ 1-12 2,000,000  จํานวนท่ี คลองไมตื้นเขิน กองชาง

บานกราง อาทิ น้ํา มีประสิทธิภาพ ขุดลอก กักเก็บน้ําไดมาก งบจังหวัด/กรม

 -คลองนาแค กวาง 6 ม. ยาว 600 ม.  หมู 3 พัฒนาที่ดินฯ

 -คลองยมราช ลึก 6 เมตร ยาว 1,500 ม.  หมู  8

 -หนองอําปรือขนาดกวาง 30 ม. ยาว 500 ม.  หมู  6

 -คลองน้ําท้ิงบานเดนโบสถ ยาว 3,000 ม. หมู  1

 -คลองน้ําท้ิงหนองสะตือ-หนองอําปรือ หมู  4,6

ยาว 2,000 ม. 

 -คลองหนองนอย ยาว 2,000 ม. หมู  4 , 6

 -คลองหนองครก ยาว 2,000 ม. หมู  10

 -คลองลําปะดา  ยาว 2,000 ม. หมู  10

 -คลองน้ําท้ิง ยาว 1,500 ม. หมู  1-12

 -คลองระบายน้ํา ยาว 2,000 ม. หมู  4,6

 -คลองหนองกระพัง หมู 7

งบประมาณและที่ผานมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -บึงแมระหัน (ลักษณะแกมลิง) หมู 10

กวาง 40 ม. ยาว 4,500 ม.

 -คลองหนองสะตือ C13  ยาว 3,000 ม. หมู 4

 -คลองชุมแสง ยาว 3,000 ม. หมู 4

 -คลองสงน้ําสายวังปาหญา(ซี 13.8) หมู 4

 -คลองไสไกจากสะพานไปทุกเสนของหมู 6 คลองไสไก ม.6

 -คลองน้ําท้ิงตั้งแตนานางเชิญ  จีนดวง หมู 7

ถึงนานางวิเชียร  โพธิ์ศรี ยาว 500 ม. 

 -คลองน้ําท้ิงตั้งแตนานายสมาน  เที่ยงแท หมู 7

ถึงทางแยกบานนางนงลักษณ  วารีพันธุ  ระยะทาง

1,800 ม. พรอมวางทอระบายน้ําและดาษคอนกรีต

หนาบานนายบุญ  นางปูน  นายเนียง  นายเวียน

นายสุเทพ  นางจินตนา  (ทอหนา 80  ซม.)

 -คลองหนองราษฎร  ยาว 2,500 ม. หมู 10

 -คลองหนองครกเพื่อกักเก็บน้ําเพื่อใชใน หมู 10

การเกษตร 

 -คลองหนองคันศักดิ์ หมู 10

งบประมาณและที่ผานมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -คลองหนองตาปน  หมู 10

 -คลองชลประทานจากประตูวังจิกถึงประตู หมู 10

บึงแมระหัน ยาว 5,000 ม. 

 -คลองขนาน C-15 บานนายประสิทธ์ิ  ถึง ยาว  1,000  ม.

บานนายประกอบ  คงเปยม

 -คลองคูสงน้ําระบายน้ําทิ้ง (ใหเกษตรกร ตําบลบานกราง

รวมสมทบเงิน 30 %)

 -คลองสงน้ําแฉก 2 รองจากแคพ และ หมู 3

คลองน้ําท้ิงแฉก 2 รองจากแคม พรอมลง

ลูกรังคันคลอง ยาว 300 ม.

 -คลองยมราชเพื่อเก็บน้ําทําการเกษตรตั้งแต หมู 8

หลังบานนายประสิทธ์ิ  แสงแผน  ถึงท่ี

นายชลอ  เพ็ชรออน

 -คลองสงน้ําและคลองทิ้งน้ําสาย ซี14-4 หมู 4

 -คลองสงน้ําสาย ซี 13-3  (หัวไผ ปกหลอด) หมู 4

 -คลองสงน้ําสายเตาอิฐ หมู 4

 -คลองสงน้ํา สาย ซี 13-4  หมู 4

งบประมาณและที่ผานมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

 -คลองคลองยมราชตั้งแตบาน หมู 8

นายประสิทธ์ิถึงฝายน้ําลน  

 -คลองเสนหนองเรือโกลน  หมู 9

 -คลองระบายน้ําทุงทะเลแกว หมู 1 หมู 1

เชื่อม หมู 9 กวาง 6 ม. ยาว 3,000 ม.

 -คลองหนองนอยพรอมกอสราง หมู 6

ถนนลูกรัง 

3 กอสรางฝายชลอน้ําตรงสามแยกไปคลอง เพื่อชลอการไหลของนํ้าและ หมู 10 500,000     ปริมาณการ มีน้ําใชตลอดป กองชาง

บางแกว (ศาลเจาพอบัวตูม) กักเก็บน้ํา เก็บน้ํา

4 กอสรางฝายน้ําลนคลองเมม ยาว 50 ม. เพื่อกักเก็บน้ําไวใช หมู 10 500,000     ปริมาณการ มีน้ําใชตลอดป กองชาง

เก็บน้ํา

5 ซอมแซมคูสงนํ้า หมู 1 เพื่อใหใชงานไดตามปกติ หมูที่ 1 500,000     จํานวนท่ี คูสงน้ําสามารถใช กองชาง

ซอมแซม งานไดเปนปกติ

6 วางทอสงน้ํา C-15 (หมู 1) หลังบานตากอย เพื่อใหประชาชนมีน้ํา ยาว  1,000  ม. 1,000,000  มีน้ําใช ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองชาง

หมูที่ 2 เพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ เพียงพอ การเกษตรเพียงพอ

7 กอสรางประตูเปด-ปดน้ําคลองระบายน้ํา เพื่อใหการเก็บกักน้ํามี หมู 5,6 500,000     มีน้ําใช ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หนองนอยหมู 6/คลองยมราช หมู 5 ประสิทธิภาพ เปนระบบ เพียงพอ อยางเพียงพอ

(ร.ร.บานกรางวิทยาคม)

งบประมาณและที่ผานมา
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5.2 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและพัฒนาแหลงเก็บน้ําเพื่อการเกษตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางฝายกักเก็บน้ําบริเวณสามแยก เพื่อใหประชาชนมีน้ํา 1  แหง 30,000,000 ฝายสามารถ ประชาชนมีน้ําเพื่อ กองชาง

คลองเมม หมู 10 เพื่อการเกษตรอยางเพียงพอ กักเก็บน้ําได การเกษตรเพียงพอ

9 กอสรางประตูเปด-ปดน้ําซอยเขาบาน เพื่อใหการกักเก็บน้ํามี 1 แหง 100,000     กักเก็บน้ําได การกักเก็บน้ํามี กองชาง

นายผูก  สงฆทอง หมู 8 ประสิทธิภาพ เปนระบบ ดีขึ้น ประสิทธิภาพขึ้น

10 กอสราง Block Convert  สายซี 15  หมู 8 เพื่อใหการระบายน้ํามี 1 แหง 1,000,000  การระบายน้ํา การระบายสะดวก กองชาง

ประสิทธิภาพมากขึ้น ที่สะดวกข้ึน รวดเร็ว

11 ขุดลอกคูสงน้ํา ซ1ี5-4 ตั้งแตนานายสมศักดิ์ เพื่อใหการไหลกักเก็บน้ําและ 1 แหง 100,000     น้ําไหลสะดวกและ กองชาง

สุขศรี  ถึงนาปอ  หมู 1 การไหลของนํ้าไดสะดวก มีเพียงพอ

และเพียงพอกับการใชน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา
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ผ.01

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 5 อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และแหลงนํ้า อยางยั่งยืน

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6 ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

6.ยุทธศาสตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  6.1 แนวทางการพัฒนา การฝกอบรมใหความรู

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมใหความรูแกกลุมเกษตรกรปลอดภัย เพื่อตรวจสุขภาพประชาชน หมู 1-12 100,000     สารพิษลดลง ประชาชนปลอดภัย สํานักงานปลัด

จากสารเคมี/ รณรงคตรวจสารพิษ ที่ใชสารพิษ จากสารพิษ

2 เยาวชนรูรักษธรรมชาติ เพื่อใหเยาวชนรักษและ หมู 1-12 20,000      เยาวชนท่ีรู เยาวชนรักและ สวนการศึกษาฯ

หวงแหนธรรมชาติ รักษธรรมชาติ หวงแหนธรรมชาติ

3 จัดฝกอบรมใหความรูดานการใชสาร EM เพื่อใหประชาชนใช หมู 1-12 30,000      จํานวน(คน) เยาวชนมีจิต สํานักงานปลัด

หรือสารเคมีอื่น ๆ สารเคมีไดถูกวิธี สํานึกที่ดี

4 จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ เพื่ออนุรักษทรัพยากร- หมูที่ -12 20,000      จํานวน(คน) ประชาชนรักษสิ่งแวดลอม สํานักงานปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติ ใหอยูยาวนาน ต.บานกราง และดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

5 จัดฝกอบรมสรางความรูในการคัดแยกขยะ เพื่อสรางจิตสํานึกการคัดแยก หมู 1-12 50,000      มีการคัดแยก ประชาชนใหความ สํานักงานปลัด

ขยะใหกับประชาชน ขยะ สําคัญคัดแยกขยะ

งบประมาณและที่ผานมา



6.ยุทธศาสตร ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 109

6.2 แนวทางการพัฒนา การปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา (หวย หนอง เพื่อกําจัดวัชพืชในคลอง บึง หมูที่ 1-12 500,000     ระยะทาง แมนํ้า ลําคลอง บึง กองชาง

คลอง บึง) สะอาดไมมีวัชพืช

2 อบรมสงเสริมปลูกตนไม อนุรักษปาไมและ เพื่อเปนการอนุรักษปาไม หมูที่ 1-12 50,000      จํานวน ประชาชนหันมา สํานักงานปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติ ตนไมที่ปลูก อนุรักษปาไม

3 จัดซื้อถังขยะ เพื่อใหการทิ้งขยะเปน 300 ใบ 200,000     ถังขยะที่มี การทิ้งขยะเปน สํานักงานปลัด

ระเบียบเรียบรอย คุณภาพ ระเบียบ

4 โครงการตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ หมูที่ 1-12 100,000     จํานวน ธรรมชาติไมถูก สํานักงานปลัด

พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โครงการ ทําลาย

5 สนับสนุนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว หมูที่ 1-12 10,000      งบประมาณ แหลงทองเที่ยวได สวนการศึกษาฯ

ในเชิงอนุรักษ รับการอนุรักษ

6 สนับสนุนการปลูกตนไม (ตนไมกินได เชน เพื่อใหประชาชนไดนํามา 500  ตน 50,000      จํานวนตน ตนไมที่ปลูกนํามา สํานักงานปลัด

ตนขี้เหล็ก  บอน  ตนกลวย ฯลฯ ประกอบอาหารตางๆ ประกอบอาหารได

7 จัดซื้อที่ดินเพื่อใชเปนท่ีทิ้งขยะ เพื่อใชเปนท่ีทิ้งขยะของ 1 แหง 3,000,000  ที่ดิน ขยะถูกกําจัดอยาง สํานักงานปลัด

ตําบลบานกราง ถูกวิธี

8 จัดทําแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อปองกันการบุกรุก 3  แหง 400,000     จํานวนแปลง ไมมีการบุกรุกที่ กองชาง

สาธารณะ

งบประมาณและที่ผานมา
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6.2 แนวทางการพัฒนา การปองกันและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

9 ขุดลอกบึงแมระหันพรอมปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงบึงใหสวยงาม หมู 10 30,000,000 มีการปรับปรุง บึงแมระหัน สะอาด สวยงาม กองชาง/พัฒนาที่ดิน

ใหเปนสถานที่ทองเที่ยว เพาะพันธุปลา และเปนสถานที่ทองเที่ยว เปนสถานที่ทองเที่ยว ชลประทาน/ทรัพยากรนํ้า

กักเก็บน้ําพรอมทําประตูเปดปดหมู 10

10 ปรับปรุงแหลงน้ํา คลอง หนอง บึง หวย/ เพื่อปรับปรุงคลองไมใหตื้น หมูที่ 1-12 2,000,000  การขุดลอก คลองไมตื้นเขิน กองชาง/ชลประทาน

ขุดลอกแหลงน้ําธรรมชาติในตําบลบานกราง เขิน กักเก็บน้ําไดมาก อบจ./กรมสงเสริมฯ

11 ขุดลอกคลองชลประทานถึงประตู เพื่อปรับปรุงคลองไมใหตื้น หมู 10 1,000,000  การขุดลอก คลองไมตื้นเขิน กองชาง

บึงแมระหันดานตะวันออก เขิน กักเก็บน้ําไดมาก

12 ปรับปรุงภูมิทัศนสายริมคลองยมราช เพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม ตําบลบานกราง 100,000     ภูมิทัศน ภูมิทัศนริมคลอง กองชาง/

ที่สวยงาม ยมราชสวยงาม กรมสงเสริมฯ

13 โครงการรณรงคคัดแยกขยะประจําหมูบาน เพื่อใหประชาชนตระหนักถึง หมู 1-12 20,000      จํานวนผู ลดปญหาขยะ สํานักงานปลัด

ประโยชนของการคัดแยกขยะ เขารวม

14 ขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง  (หนองนอย/ เพื่อปรับปรุงคลองไมใหตื้น ต.บานกราง 1,000,000  การขุดลอก คลองไมตื้นเขิน กองชาง

คลองยมราช ฯลฯ) เขิน กักเก็บน้ําไดมาก

15 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เพื่อเปนการอนุรักษพันธุกรรม ตําบลบานกราง 100,000     มีพันธุพืช มีการอนุรักษพันธุ สํานักงานปลัด

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พืชไมใหสูญพันธุ หายาก พืชหายากหรือใกล

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) สูญพันธุ

งบประมาณและที่ผานมา
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6.3  แนวทางการพัฒนา  :   การเฝาระวังและจัดการมลภาวะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดระบบบําบัดน้ําเสียคลองยมราช เพื่อปรับปรุงคลองยมราชให ระบบบําบัดน้ําเสียคลอง 500,000 ลดน้ําเสีย ลดปญหาน้ําเนา กองชาง

สะอาด ลดน้ําเสีย ยมราช น้ําเสีย

2 ขุดลอกคูระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ําไดรวด คูระบายน้ํา/รางระบายน้ํา 50,000      คูระบายน้ํา การระบายน้ํารวด กองชาง

เร็วไมอุดตัน ไมอุดตัน เร็วไมอุดตัน

3 ตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา เพื่อตรวจคุณภาพน้ําใหอยู ตําบลบานกราง 60,000      น้ํามีคุณภาพ น้ํามีคุณภาพและ สํานักงานปลัด

ในเกณฑมาตรฐาน ( 3 แหง) มาตรฐาน

4 อาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม เพื่อใหมีอาสาสมัครคอยดู ตําบลบานกราง 20,000      จํานวน(คน) สิ่งแวดลอมได สวนการศึกษาฯ

แลสิ่งแวดลอม ( 60  คน) รับการดูแล

5 นักสืบสิ่งแวดลอม เพื่อสืบคนระบบนิเวศน เยาวชนในตําบล 10,000 จํานวน(คน) สิ่งแวดลอมได สวนการศึกษาฯ

แหลงน้ํา  พันธุไม บานกราง รับการดูแล

งบประมาณและที่ผานมา
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6.4  แนวทางการพัฒนา  :   การปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหลง เพื่อรักษาความสะอาด ตําบลบานกราง 100,000     น้ําใสสะอาด แหลงน้ําใส สะอาด กองชาง/

น้ําธรรมชาติ ของแหลงน้ําธรรมชาติ

2 ปรับปรุงภูมิทัศนคลองสะพังทอง หมูที่ 7 เพื่อพัฒนาคลอง/บริเวณรอบ คลองสะพังทอง 500,000     คลองสะอาด คลองสะพังทองมี กองชาง

คลองใหสะอาดสวยงาม สวยงาม ภูมิทัศนที่สวยงาม

3 ขุดลอกคู คลองสงนํ้า เพื่อใหการระบายน้ํารวดเร็ว คู คลองในตําบลบานกราง 500,000     ระยะทางท่ี การระบายน้ํารวด กองชาง

สะดวก ไมอุดตัน ขุดลอก เร็ว สะดวก

4 ขุดลอกคลองหนองกระพังเปนแหลงกักเก็บนํ้า เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ หมู 7 1,000,000  มีการปรรับปรุง เกิดความสวยงาม สะอาด กองชาง/

เพาะพันธุปลา พรอมปรับปรุงภูมิทัศน หมู 7 และใชเปนสถานที่พักผอน แหลงน้ํา และใชเปนสถานที่พักผอน อบจ./อบต.

5 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ ตําบลบานกราง 10,000,000 10,000,000 มีการปรรับปรุง เกิดความสวยงาม สะอาด กองชาง/

(หวย หนอง คลอง บึง) และใชเปนสถานที่พักผอน แหลงน้ํา และใชเปนสถานที่พักผอน อบจ./อบต.

6 พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยว 3 แหง 2,000,000  การพัฒนา ธรรมชาติไดรับการ อบจ./กรมสงเสริมฯ

เชิงนิเวศน เปนรูปธรรม พัฒนา

7 ปรับปรุงภูมิทัศนเสนทางคมนาคม เพื่อความสะอาดสวยงาม 12 หมู 2,000,000  ระยะทาง เสนทางคมนาคม สํานักงานปลัด

มีความสวยงาม อบจ./อบต.

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลอง เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ 5,000 เมตร 300,000     ระยะทาง เกิดความสวยงาม อบจ./กรมสงเสริมฯ

ชลประทานซี 14 และซี 15 สะอาดนาอยู

9 ขุดลอกคลองแมวังตลอดสาย เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติ คลองแมวัง หมู 10 500,000     ระยะทางท่ี การระบายน้ํารวด กองชาง/

ขุดลอก เร็ว สะดวก อบจ./อบต.

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 สงเสริมความเขมแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

  - ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 ดานการบริการจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

7.ยุทธศาสตร ดานการบริหารและการบริการ

  7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริการประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงตอเติมสถานที่กลางและการอํานวย เพื่อใชเปนสถานท่ีกลาง เปนสถานที่กลางและการ 800,000     อาคารที่ได เปนศูนยรวมขาว อปท. 19 แหง

การของสถานที่กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาว สําหรับเปนศูนยรวมขาวการ อํานวยการของสถานที่กลาง มาตรฐาน การจัดซื้อจัดจาง ในเขตอําเภอ

การจัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร จัดซื้อจัดจางของหนวยการ ศูนยรวมขาวการจัดซื้อจัดจาง เมืองพิษณุโลก

ราชการสวนทองถิ่นในกํากับดูแลของ บริหารราชการสวนทองถิ่น

อําเภอเมืองพิษณุโลก ประจําป 2559 อําเภอเมืองพิษณุโลก

2 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค เชนติดตะแกรง เพื่อปรับปรุงอาคารใหพรอม อาคารอเนกประสงค 1,000,000  อาคารอเนกประสงค กองชาง

กันนก, พัดลม ,ไฟฟา เปนตน ใชงาน พรอมใชจัดกิจกรรม

3 ติดตั้งหอกระจายขาวของ อบต.บานกราง เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร หอกระจายขาว 1,000,000  การเผยแพร ประชาชนไดรับ สํานักงานปลัด

ตางๆ ใหกับประชาชน ขาวสาร ทราบขาวสาร

4 ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มความรู ทักษะและ ผูบริหาร/พนักงานสวนตําบล 300,000     จํานวนผู ไดรับความรู ทักษะ สํานักงานปลัด

ของผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ประสบการณในการทํางาน รับการอบรม และประสบการณ 

5 ปรับปรุงเครื่องขยายเสียงอาคาร เพื่อใชในอาคารอเนกประสงค เครื่องเสียงประจําอาคาร 100,000     คุณการ เครื่องเสียงมีคุณภาพ สํานักงานปลัด

อเนกประสงค ของ อบต.บานกราง อเนกประสงค การใชงาน ดีขึ้น เสียงชัดเจน

งบประมาณและที่ผานมา
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  7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริการประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เพื่อใชในกิจการของ อบต. 10  ตัว 400,000     ประสิทธิภาพ การทํางานมีประสิทธิ สํานักงานปลัด/กองคลัง

บานกราง การทํางาน ภาพมากขึ้น กองชาง/กองการศึกษาฯ

กองสวัสดิการสังคม

7 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจําหอ เพื่อใหการประชาสัมพันธ 2 ชุด 40,000      เครื่องขยาย การประชาสัมพันธขาวสาร สํานักงานปลัด

กระจายขาว มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

8 กอสรางอาคารจอดรถ เพื่อเปนท่ีจอดรถของ อบต. 1 แหง 500,000      ที่จอดรถ มีที่จอดรถเพียงพอ กองชาง

9 จัดเก็บขอมูลพื้นฐานตําบลบานกราง เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ หมู 1-12 50,000      ขอมูลพื้นฐาน ขอมูลนํามาเปนแนวทางใน สํานักงานปลัด

ทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

10 จัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-5/6ว เพื่อใชในกิจการของ อบต. 1 ตัว 6,500        ประสิทธิภาพ การทํางานมี กองสวัสดิการฯ

บานกราง การทํางาน ประสิทธิภาพขึ้น

11 จัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-3/4 เพื่อใชในกิจการของ อบต. 3  ตัว 7,800        ประสิทธิภาพ การทํางานมี กองชาง

บานกราง การทํางาน ประสิทธิภาพขึ้น

12 จัดซื้อโตะทํางานผูบริหาร เพื่อใชในกิจการของ อบต. 1  ตัว 8,500        ประสิทธิภาพ การทํางานมี กองสวัสดิการฯ

บานกราง การทํางาน ประสิทธิภาพขึ้น

13 จัดซื้อเกาอี้ทํางาน เพื่อใชในกิจการของ อบต. 10  ตัว 22,000      ประสิทธิภาพ การทํางานมี สํานักงานปลัด/กองคลัง

บานกราง การทํางาน ประสิทธิภาพขึ้น กองชาง/กองการศึกษาฯ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณและที่ผานมา
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  7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริการประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการฝกอบรมเชิงปฎิบัติการทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพผูบริหาร 4  คน/ป 400,000     จํานวน(คน) ผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงานปลัด

ดานการวางผังเมิอง สําหรับผูบริหาร และเจาหนาที่ เขาอบรม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเจาหนาที่ผูฝกปฏิบัติ

15  ฝกอบรมบุคลากรของ อบต. เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 60 คน 200,000     จํานวน(คน) บุคลากรมี สํานักงานปลัด

เขาอบรม ประสิทธิภาพ

16 กอสรางปายที่ทําการ อบต.บานกราง เพื่อบอกใหรูวาท่ีนี่คือท่ีทําการ 1 ปาย 250,000      ปาย อบต. ทําใหรูวานี่คือ กองชาง

อบต.บานกราง อบต.บานกราง

17 จัดทําแผนที่ภาษีดวยระบบ GIS เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมี ตําบลบานกราง 200,000     การเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีมี กองชาง

ประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยระบบ GIS ประสิทธิภาพมากขึ้น

18 Cleaning Day เพื่อใหเกิดความสะอาด 3  ครั้ง/ป 20,000      ความสะอาด ประชาชนไดรับการบริการ สํานักงานปลัด

และมีระเบียบเรียบรอย ที่สะดวก รวดเร็ว

19 จัดซื้อเครื่องมือซอมแซมระบบประปา เพื่อใชในกิจการประปา 1 ชุด 20,000      ความพึงพอใจ การทํางานรวดเร็ว กองชาง

แกไขปญหาไดทัน

20 ซื้อรถตรวจการสี่ประตู 4WD เพื่อใชในกิจการของ อบต. 1 คัน 900,000      รถสี่ประตู การทํางานรวดเร็ว กองชาง

บานกราง 4 WD และทันเหตุการณ

21 จัดซื้อที่ดิน เพื่อใชในกิจการของ อบต. 2 แหง 5,000,000  จํานวนแปลง มีที่ดินสําหรับใช สํานักงานปลัด

บานกราง ในกิจการของ อบต.

งบประมาณและที่ผานมา
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  7.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการบริการประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

22 จัดทําระบบเซิพเวอรเก็บขอมูลทั้ง อบต. สําหรับเก็บเปนฐานขอมูล อบต.บานกราง 100,000      ขอมูล สืบคนหาขอมูลไดงาย กองชาง

23 จัดทําปายหมูบาน(ซุมทางเขาหมูบาน) เพื่อแสดงเขตพื้นท่ีใหชัดเจน 1  แหง 200,000     จํานวนปาย ประชาชนทราบถึง กองชาง

หมู 10 ขอบเขตพื้นท่ี 

24 จัดทําหลักกิโลเมตรแตละสายตั้งแตหัวสะพาน เพื่อแสดงขอบเขตพื้นท่ี หลักกิโลเมตร หมู 10 100,000      ระยะทาง ประชาชนทราบถึง กองชาง

แมระหัน-ทาชาง และถึงคลองวังเกตุ ตําบล ระยะ ตําแหนงพ้ืนที่ บานแมระหัน ขอบเขตพื้นท่ี 

ชุมแสงสงคราม ระยะทาง

25 จัดทําผังระบบระบายน้ํา ตําบลบานกราง เพื่อจัดระบบระบายน้ํา ตําบลบานกราง 500,000      การระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

สะดวกรวดเร็ว ระบบและมาตรฐาน

26 กอสรางสนามฟุตบอลประจําตําบลพรอม เพื่อใชเปนสนามฟุตบอลของ 1  แหง 2,500,000    สนาม มีสนามฟุตบอลสําหรับ กองชาง

อัศจรรย ตําบลบานกราง ฟุตบอล เลนและกีฬาฟุตบอล

27 จัดทําแนวเขตตําบลบานกราง เพื่อใหทราบขอบเขตที่แทจริง ตําบลบานกราง 500,000      แนวเขตที่ ตําบลบานกราง กองชาง

ของตําบลบานกราง ชัดเจน มีแนวเขตที่ชัดเจน

28 ปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน เพื่อขยายที่ใหบริการ อบต.บานกราง 4,000,000  ความพึงพอใจ ประชาชนไดรับ กองชาง

ประชาชนใหกวางขวางขึ้น ของประชาชน ความสะดวกมากขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา



7.ยุทธศาสตร ดานการบริหารและการบริการ 117

  7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 สงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการหมูบาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 12  หมูบาน 300,000     งบประมาณ การทํางานของ สํานักงานปลัด

ตําบลบานกราง การทํางานของคณะกรรมการ คณะกรรมการหมู

หมูบานใหเขมแข็ง บานเขมแข็งขึ้น

2 ปรับปรุงระบบกระจายขาวแบบไรสาย เพื่อใหประชาชนไดรับ หอกระจายขาวหมูบาน 500,000     การเผยแพร ประชาชนไดรับขอ สํานักงานปลัด

ขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง ขอมูล มูลขาวสารทั่วถึง

3 ฝกอบรมผูนําทองถ่ิน ,ผูนําทองที่ ,อสม. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 1  ครั้ง 600,000     จํานวนผู ผูนําไดรับความรูและ สํานักงานปลัด

และศึกษาดูงาน/ จัดอบรมเพิ่มประสิทธภาพ ความรู อบรม ประสบการณมากขึ้น

ทองถ่ินและศึกษาดูงาน

4 โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานตําบลบานกราง เพื่อรวบรวมขอมูลไวเปน 12  หมูบาน 50,000 ขอมูล นําขอมูลมาชวยในการ สํานักงานปลัด

/จัดประชุมใหความรูผูดําเนินการจัดเก็บขอมูล แนวทางการพัฒนาและแกไข พื้นฐาน กําหนดแนวทางการพัฒนา

5 จัดเวทีประชาคมหมูบาน เพื่อใหประชาชนไดมีสวน 12 หมูบาน 30,000      จํานวน(คน) ประชาชนเขามามีสวนรวม สํานักงานปลัด

รวมในการพัฒนาตําบล เสนอปญหา ความตองการ

6 จัดเวทีประชาคมตําบล เพื่อใหประชาชนไดมีสวน 4  ครั้ง/ป 24,000      จํานวน(คน) ประชาชนเขามามีสวนรวม สํานักงานปลัด

รวมในการพัฒนาตําบล เสนอปญหา ความตองการ

7 จัดทําแผนพัฒนา 3 ป เพื่อใชเปนกรอบในการ 1  ครั้ง/ป 50,000      จํานวน(คน) ประชาชนเขามามี สํานักงานปลัด

จัดทํางบประมาณ สวนรวมเสนอ

ปญหาความตองการ

งบประมาณและที่ผานมา
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  7.2 แนวทางการพัฒนา สงเสริมใหประชาชนมีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 เสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนมีสวน 60  คน 30,000      จํานวน(คน) ประชาชนใหความสําคัญ สํานักงานปลัด

และการมีสวนรวมของประชาชนใน รวมพัฒนาทองถิ่น ในการเขามามีสวนรวม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

9 โครงการประชาสัมพันธกิจกรรมของ อบต./ เพื่อเผยแพรขาวสาร 1 ครั้ง/ป 50,000      จัดทํา 1 ประชาชนไดทราบ สํานักงานปลัด

จัดทําวารสารหรือแผนพับ ของ อบต. ครั้งตอป การทํางานของ

อบต.บานกราง

10 สงเสริมและสนับสนุนผูนําทองท่ี เพื่อสงเสริมและสนับสนุน 12  หมูบาน 300,000     งบประมาณ การทํางานของ สํานักงานปลัด

ตําบลบานกราง การทํางานของผูนําทองท่ี ผูนําทองที่ ตําบล

ตําบลบานกรางใหเขมแข็ง บานกรางเขมแข็ง

11 จัดทําบอรดปดประกาศประจําหมูบาน เพื่อใชติดประกาศขาวสาร 12 บอรด 30,000       บอรดปด ประชาชนไดรับขอมูล สํานักงานปลัด

ประชาสัมพันธ ประกาศครบ ขาวสารมากขึ้น

ทุกหมู

12 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ ตําบลบานกราง 500,000     งบประมาณ กองทุนเกิดความ สํานักงานปลัด

ชุมชน เขมแข็ง

งบประมาณและที่ผานมา
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สวนที ่ 4 
 

แนวทางการตดิตามประเมนิผล 

 4.1  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล 

   สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวง มหาดไทย  
วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 38 ไดกําหนด
องคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น จากหลายฝายดวยกัน  ทั้งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ประชาคม  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูแทนฝายบริหาร  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ  ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ไดอยางแทจริง 

 วัตถปุระสงค 

1.  เพื่อใหทราบวามีการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติหรือไม 
2.  เพื่อใหทราบวาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมถูกตองตามลักษณะงานหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

ระเบียบขอบังคับหรือไม 
3.  เพื่อใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติของสวนงานของโครงการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน 

ครั้งตอๆไป 
4.  เพื่อประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนวามีประสทิธิภาพ ประสิทธิผลสอดคลองกับปญหาของ 

ทองถิ่นมากนอยเพียงใด 

 องคประกอบ  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามป  ประกอบดวย 

 องคกรรบัผดิชอบในการติดตามและประเมนิผล   

      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2548 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทอง ถิ่นนั้น องคการบริหารสวนตําบลบานกราง ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 1.  นางสุภิส  สิทธิกมลรัตน สมาชิกสภา อบต.  ประธานกรรมการ 
 2.  นายอานนท  ลอสวัสดิ์  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 3.  นางวาย  บํารุงดี  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 4.  นางพยอม  พิมพโต  ผูแทนประชาคม(ม.8)  กรรมการ 
 5.  นายเหลียง  ฟกทอง  ผูแทนประชาคม(ม.2)  กรรมการ 
 6.  ปลัดอําเภอผูประสานงานประจําตําบลบานกราง   กรรมการ 
 7.  ผูอํานวยการโรงเรียนบานกราง(พระขาวชัยสิทธิ)์   กรรมการ 
 8. นายสุธน  เดชพงษ  ผูทรงคุณวุฒิ (ม.1)  กรรมการ 
 9. นายเรียม  เพ็งจันทร  ผูทรงคุณวุฒิ (ม.11)  กรรมการ 
 10. นายกฤชชัย  ประยูรคํา ปลัด อบต.บานกราง      กรรมการ/เลขานุการ 
 11.  นางสาวสกุลรัตน  ยิ้มดี จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาทองถิน่ มอีาํนาจหนาที ่ ดังนี ้
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1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยใหคณะกรรมการ เลือก
กรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่กรรมการและเลขานุการ 
      วิธีการตดิตามผลการนาํแผนพฒันาไปปฏบิัต ิ
       1)  การกําหนดขั้นตอนในการติดตามการประเมินผล  ประกอบดวย  3  ขั้นตอน 
             - จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ 
            - การกําหนดกิจกรรมหลัก  เวลา  ประมาณการคาใชจาย 
             - จัดทําตารางการติดตามและควบคุมแผนงาน/โครงการ 
       2)  การติดตามและควบคุมโครงการ  เปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานจริงในดานระยะเวลา  และคาใชจาย
วาตรงตามที่กําหนดไวหรือไม 
       3)  การรายงานผลนําเสนอขอมูลที่ไดจากการติดตามโครงการ  ปญหา อุปสรรคที่พบใหผูบริหาร และสภา
องคการบริหารสวนตําบลบานกราง   

 
 
 
 
 
 

 4.2  ระเบียบ  วิธใีนการและเครือ่งมอืที่ใชในการตดิตามและประเมนิผล 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ขอ ๒๘ ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาทองถิ่นประกอบดวย 

(1)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
(2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(3)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
(4)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(5)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 2 ปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อให

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดอืนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 
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(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํา งานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํา รางขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น 

(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน 
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผลรายงานผลการ

ดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอ
ความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น 

(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมี 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตาม 
ความเหมาะสม 

วิธีการประเมนิผลการนาํแผนพฒันาสามปไปปฏบิัต ิ
การประเมินระดับความสําเร็จและความลมเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถประเมินได  3  ระดับ  คือ 
      1)  ผลผลิต  เปนผลที่เกิดข้ึนจริงจากการดําเนินการแผนงาน/โครงการ  โดยพิจารณาในเรื่อง เวลา 
คาใชจาย  คุณภาพ และความพึงพอใจของประชาชน 
      2)  ผลลัพธ  เปนการวัดระดับความสําเร็จและความลมเหลวของผลลัพธของแผนงาน/โครงการโดยพิจารณาถึง
ประโยชนที่เกิดแกกลุมเปาหมาย วาตรงกลุมเปาหมายหรือไม  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความเสมอภาค และความเปน
ธรรมหรือไม 
      3)  ผลลัพธสุดทาย  เปนการประเมินวาผลของแผนงาน/โครงการ ควรบรรลุผลลัพธสุดทาย  ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนจากสวนรวม 

การติดตามและประเมินผล 
   1. ติดตามและตรวจสอบวาไดมีการนําแผนพัฒนาไปใชประโยชน จัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
หรือไมโดยตรวจสอบกับขอบัญญัติและแผนปฏิบัติประจําป 
   2. ติดตามและตรวจสอบวาโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทาง
ราชการหรือไม  โดยตรวจสอบจากระเบียบกฎหมายที่ใชบังคับกับทองถิ่น 
   3. ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด หรือไมมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมากนอยแคไหนรวมถึงความพึงพอใจของประชาชน  ไดรับผลประโยชนและผลกระทบจากโครงการ 
   4. รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติตอหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ 

การกาํหนดวธิีการติดตามและประเมนิผล 
องคการบริหารสวนตําบลบานกราง  มีวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาน

กราง  โดยใชแบบรายงาน  3  แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  2 แบบประกอบดวย       
          
แบบที ่ 1  การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบานกราง 
แบบที ่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกราง 
แบบที ่ 3  แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานกราง   
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   แบงเปน 
แบบที่  3/1   แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบที่  3/2   แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกรางใน

ภาพรวม 
แบบที่  3/3   แบบประเมินผลความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบานกราง

ในแตละยุทธศาสตร                 

 การกาํหนดหวงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม แลประเมินผลโครงการ 
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ทั้งนี้ควรกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลอยางนอย
โครงการละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยางนอยปละ  1  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ตอสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน ในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน 

 


