
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

((พ.ศ.2561 – 2565) 

 

 

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



  

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ได้ยกเลิก “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี”และ
“แผนพัฒนา” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
และเพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน นั้น 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้  จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
กระแชงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       ส านักปลัด   
       องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 
 
 
 



 

  

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลกระแชง  อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 

 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง  ประกอบด้วย ต าบลกระแชง และต าบลช้างน้อย  ซึ่งตั้งอยู่เลขที่  42  หมู่ที่  
2   ต าบลกระแชง   อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบางไทร ประมาณ  
9 กิโลเมตร   อยู่ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ  25  กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมด  19 ตารางกิโลเมตร 
 
    อาณาเขตติดต่อ 
 - ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลบ้านกลึง 
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ าเภอบางประอินและอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 - ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลบ้านแป้ง 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ แม่น้ าน้อยและต าบลแคออก 
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         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าผ่าน 1 สาย คือ 

แม่น้ าน้อย  มลี าคลองแยกสาขาจากแม่น้ าน้อยไหลผ่านเข้าหมู่บ้านหลายสาย ราษฎรตั้งบ้านเรือนกระจัด
กระจายตามบริเวณริมแม่น้ าและล าคลอง   

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง จะเป็นอากาศร้อนชื้น  ฝนตกชุกตาม 

ฤดูกาลเหมาะส าหรับประกอบอาชีพเพาะปลูกทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ 
 

          1.4 ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าวและท าเกษตร 
 

2.ด้านการเมืองการปกครอง 
 

          2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ปัจจุบันมีจ านวนหมู่บ้านจ านวน 10 หมู่ คือ ต าบลกระแชง 5  

หมู่บ้าน  และต าบลช้างน้อย  5  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
 

1. ต าบลกระแชง 
- บ้านหนองสรวง   หมู่ที่  1 ต าบลกระแชง ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายชนะ   ชัยประภา 
- บ้านกระแชง           หมู่ที่  2 ต าบลกระแชง ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางราตรี    แก้วพูลศรี 
- บ้านกระแชงใต้  หมู่ที่  3 ต าบลกระแชง ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางวันนา   สุขจิตร์ 
- บ้านกระแชงเหนือ หมู่ที่  4 ต าบลกระแชง ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายไพบูลย์   สุขสมพืช 
- บ้านสองตอน             หมู่ที่  5  ต าบลกระแชง ก านัน        คือ  นางวิไลวรรณ  ทรัพย์บุญ 

 

2. ต าบลช้างน้อย 
- บ้านขนมจีน  หมู่ที่  1 ต าบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายเทิดศักดิ์   ชื่นชอบ 
- บ้านช้างน้อย  หมู่ที่  2 ต าบลช้างน้อย   ก านัน       คือ  นายอนัน     อมรเวช  

          - บ้านช้างน้อย              หมู่ที่  3 ต าบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายอ านาจ   จิตประสพ 
- บ้านช้างน้อย  หมู่ที่  4 ต าบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นางเกษร   จิตประสพ 
- บ้านโรงเจ้า  หมู่ที่  5 ต าบลช้างน้อย   ผู้ใหญ่บ้าน  คือ  นายณรงค์  ชมวงษ์ 

 ก านันต าบลกระแชง คือ นางวิไลวรรณ   ทรัพย์บุญ   
 ก านันต าบลช้างน้อย คือ นายอนัน    อมรเวช   
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          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 10 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 10 คน 

 

3.ประชากร 
 

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงมีประชากรทั้งสิ้น 2,772 คน โดยแยกเป็น ชาย  1,340   คน    หญิง   
1,432   คน          

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
 ต าบลกระแชง     
1 บ้านหนองสรวง 70 139 156 295 
2 บ้านกระแชง 108 156 138 294 
3 บ้านกระแชงใต้ 96 166 179 345 
4 บ้านกระแชงเหนือ 111 191 211 402 
5 บ้านสองตอน 100 147 176 323 
    รวม 485 799 860 1,659 

       
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
 ต าบลช้างน้อย     
1 บ้านขนมจีน 51 95 100 195 
2 บ้านช้างน้อย 53 65 66 131 
3 บ้านช้างน้อย  49 84 89 173 
4 บ้านช้างน้อย  97 177 201 378 
5 บ้านโรงเจ้า 70 120 116 236 
    รวม 320 541 572 1,113 

 รวมทั้งสิ้น 802 1,340 1,432 2,772 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ปี 2561 ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ารวจข้อมูล  

ความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ปี 2561 
  จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมาด  1,466 คน 
  เพศชาย      702 คน   

เพศหญิง     764 คน 
          

ช่วงอายุ เพศชาย 
(คน) 

% เพศหญิง 
(คน) 

% รวม (คน) % 

1 เดือน ถึง 5 เดือน 0 0 0 0 0 0 
6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 3 0.20 2 0.14 5 0.34 
1 ปี 1 เดือน – 2 ปี 14 0.95 12 0.82 26 1.77 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 21 1.43 16 1.09 37 2.52 
6 ปี – 12 ปี 43 2.93 60 4.09 103 7.03 
1 ปี – 14 ปี 20 1.36 16 1.09 36 2.46 
15 ปี – 18 ปี 25 1.71 23 1.57 48 3.27 
19 ปี – 25 ปี 70 4.77 60 4.09 130 8.87 
26 ปี – 34 ปี 77 5.25 90 6.14 167 11.39 
35 ปี – 49 ปี 184 12.55 181 12.35 365 24.90 
50 ปี – 59 ปี 89 6.07 121 8.25 210 14.32 
60 ปี ขึ้นไป 156 10.64 183 12.48 339 23.12 

รวม 702 47.89 764 52.11 1,466 100.00 
 

4.สภาพทางสังคม 
 

          4.1 การศึกษา 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  2 แห่ง 
     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระแชง    
              2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอนุกุญชราราม  
              -  โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน  2 แห่ง 
    1. โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา)  ต าบลกระแชง 
              2. โรงเรียนวัดอนุกุญชราราม    ต าบลช้างน้อย 
              -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน  1 แห่ง 
    1. โรงเรียนวัดกระแชง (จันทไพโรจน์วิทยา) ต าบลกระแชง เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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 4.2 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2 แห่ง 

    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลกระแชง บริเวณครอบคลุมตั้งแต่  หมู่ที่ 1  -  หมู่ที่  5 
    2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลช้างน้อย บริเวณครอบคลุมตั้งแต่  หมู่ที่ 1  -  หมู่ที่  5 
 

4.3 อาชญากรรม 
      ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - สถานีต ารวจภูธรบางไทร   จ านวน   ๑  แห่ง 

 4.4 ยาเสพติด 
       -  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่เป็นพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวัง   
    องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงมีแนวทางป้องกัน  ดังนี้ 

- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
-จัดกิจกรรมอบรมและรณรงค์โทษของยาเสพติด 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน  2562 
- จ่ายเบี้ยสงเคราะห์คนชรา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวน  524     คน  

          - จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   จ านวน   85    คน 
 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 

          5.1 การคมนาคมขนส่ง 
ถนน 
จ านวนถนนลูกรัง   19  สาย 
จ านวนถนนคอนกรีต  30  สาย 
สะพาน 
จ านวนสะพานเหล็ก   4  แห่ง 
จ านวนสะพานไม้    2  แห่ง 

          

          5.2 การไฟฟ้า 
มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน  จ านวน  485   ครัวเรือน    
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          5.3 การประปา 
-ระบบประปาผิวดิน จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,5 ต าบลกระแชง หมู่ที่ 1 ต าบลช้างน้อย 
-ระบบประปาบาดาล จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ 2,4 ต าบลกระแชง หมู่ที่ 3,5 ต าบลช้างน้อย 
 

          5.4 โทรศัพท์ 
- ใช้บริการโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)  และปัจจุบันทุกครัวเรือนใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

เป็นส่วนใหญ่ 
 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์บางไทร ตั้งอยู่ ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ห่างจากต าบลกระแชง ประมาณ 9 กิโลเมตร 
 

6.ระบบเศรษฐกิจ 
 

          6.1 การเกษตร 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ที่เหลือ

ประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้าง 
 

          6.2 การประมง 
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีการประมงจากการจับปลาน้ าจืดจากแม่น้ าน้อย และล า

คลองชลประทาน ในพ้ืนที ่
 

          6.3 การปศุสัตว์ 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก ่
 

          6.4 การบริการ 
มีร้านบริการท าผม เสริมสวย พื้นที่ หมู่ที่ 2,5 ต าบลกระแชง จ านวน 3 ร้าน 
มีรีสอร์ท ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 ต าบลช้างน้อย จ านวน 1 แห่ง    
 

          6.5 การท่องเที่ยว 
หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี หมู่ที่ 1,2,3,4,5 ต าบลกระแชง 
วัดกระแชง ต าบลกระแชง อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

          6.6 อุตสาหกรรม 
หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ปั้มน้ ามันหลอด   3 แห่ง 

 -  โรงสีข้าว    1 แห่ง 
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 -  ร้านอาหาร,ขายของช า   23 แห่ง 

 -  ร้านตัดผม    3 แห่ง 
 -  อุตสาหกรรมครัวเรือน   3 แห่ง 
 -  ผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP  1 แห่ง 
 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มปุ๋ยเคมี     3 กลุ่ม 
- กลุ่มเกษตรกร     6 กลุ่ม 
- กลุ่มค้าขาย     2 กลุ่ม 

 

          6.8 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูกข้าว ท าสวน

ที่เหลือประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
           - วัด / ส านักสงฆ์ 
 1. วัดกระแชง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลกระแชง 
   2. วัดอนุกุญชราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลช้างน้อย 
  3. วัดโบสถ์อินทราราม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต าบลช้างน้อย 
 

          7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  

 -ช่วงเดือนมกราคม งานท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
 -ช่วงเดือนเมษายน งานสงกรานต์ รดน้ าผู้สูงอายุ 
 -ช่วงวันเข้าพรรษา  งานถวายเทียนพรรษา 
 -ช่วงหลังวันออกพรรษา งานตักบาตรพระร้อย ณ วัดกระแชง  

-ช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม  งานวันสารทไทย (งานสลากภัต)  
 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

-กลุ่มสายผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา หมู่ที่ 2 ต าบลกระแชง 
 -กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด  หมู่ที่ 2 ต าบลกระแชง      

-กลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ด หมู่ที่ 2 ต าบลกระแชง 
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-กลุ่มท าขนมไทย หมู่ที่ 2,3,4 ต าบลกระแชง 

 -ผลิตภัณฑ์น้ าลูกยอสมุนไพร หมู่ที่ 2 ต าบลช้างน้อย 
  

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  

-ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
 -น้ าลูกยอสมุนไพร  
 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

          8.1 น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 แม่น้า (แม่น้ าน้อย) 1  สาย 
 บึง ,  หนองน้ า  1  แห่ง 
 อ่างเก็บน้ า  1  แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
 คลองชลประทานผ่าน หมู่ที่ 5 - 1 ต าบลกระแชง  
         หมู่ที่ 4,3,2,1 ต าบลช้างน้อย       
 อ่างเก็บน้ า  1  แห่ง 
 ระบบประปาหมูบ่้าน 8  แห่ง 
  

          8.2 ป่าไม้ 
พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงไม่มีป่าไม้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
 

          8.3 ภูเขา 
           พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงเป็นที่ราบลุ่ม จึงไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 
 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติทีส่ าคัญ 
ในพ้ืนที่มีองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าและล าคลองธรรมชาติ   

ไหลผ่าน จึงเหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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9.อ่ืน ๆ 
 

          ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
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นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
คนที่  1 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
คนที่  2 

 

เลขานุการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

ประธานสภา 

 

รองประธานสภา 

 

เลขานุการสภา 

 

สมาชิกสภาจ านวน 10  หมู่บ้านๆ  ละ  
2  คน  รวมทั้งหมด  20  คน 
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก  อบต. 

รองนายก  อบต. (คนที่  1) รองนายก  อบต. (คนที่  2) 

เลขานุการนายก  อบต. 

ปลัด  อบต. 

ส านักงานปลัด  อบต. 

 

-  งานบริหารทัว่ไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานบุคลากร 
-  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานบริหารการศกึษา 
-  งานควบคุมภายใน 
-  งานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 

 

กองคลัง 

 

ส่วนโยธา 

 

-  งานการเงิน 

-  งานบญัช ี

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

-  งานพัฒนาและจดัเก็บรายได้ 

 
 

-  งานก่อสรา้ง 

-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  งานประสานสาธารณูปโภค 

-  งานผังเมือง 
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ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  11   คน  ประกอบด้วย 

 

ส านัก/ส่วน 
จ านวน วุฒิการศึกษา 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ส านักงานปลัด อบต. 2 5 - 4 3 

ส่วนการคลัง - 2 - - 2 

ส่วนโยธา 2 - 1 1 - 

รวม 4 7 1 5 5 
 
 

ข้อมูลพนักงานจ้าง   จ านวน  16  คน  ประกอบด้วย   
 

    ส านัก/ส่วน 

จ านวน วุฒิการศึกษา 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

มัธยมศึกษ
า 
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

ประกาศนีย- 
บัตรวิชาชีพ 

ประกาศนียบั
ต ร วิ ช า ชี พ
ชั้นสูง 

ป ริ ญ ญ า
ตรี 

ส านักงานปลัด 3 4 2 - 1 - 4 

ส่วนการคลัง - 4 - - 1 - 3 

ส่วนโยธา 4 1 1 2 1 1 - 

รวม 7 9 3 2 3 1 7 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสยัทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศ 
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ไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ  อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อ
ปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  ขาดการน าเทคโนโลยีเข้า
มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญ 
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทย
ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการ
ยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่
ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่าง
สิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทัง้นี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ 

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ 
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ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้าย
ขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีที่ ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ 
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากร
ในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ 
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิง 
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แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากข้ึน 
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก  
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิด
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะ
ยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกันประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทาง
การเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และ
ลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่ 
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รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนา
ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง 
และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง 
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ 
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต 
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ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเท ศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(2)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ 

มั่นคงของชาติ 
 (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง 

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(4)โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 

มนุษย ์
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ 

จัดการตนเอง 
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4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ 

เป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกม ี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
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 นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2 เป้าหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  12 มีทั้ งหมด  10 ยุทธศาสตร์ โดยมี  6 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความ    

มั่งค่ัง และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  



 

 
   -23- 
 
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุ่ม 1 (นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี) 

วิสัยทัศน์ : “เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  อุดมสมบูรณ์                
เพ่ือสนับสนุน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต  การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม” ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก  

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วิสัยทัศน์  : “อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู ่ก้าวสู่สากล”  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
กลยุทธ์ : 
1. ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ ยว  ด้ านประวัติศาสตร์  งานประเพณี  และ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 
4. พัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว  ให้ ได้

มาตรฐานสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 

เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธ์ : 
1. สนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เสี่ยง และได้รับผลกระทบ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต การค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด 
กลยุทธ์ : 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
3. ยกระดับคุณภาพสินค้า และบริการของชุมชน และสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
            วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ 
บนพื้นฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่น มีการบูรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
            1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 
            2. จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต / สุขภาพ และการกีฬา 
            3. จัดให้มีการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 
            4. จัดให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 

 5. จัดให้มีการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
 6. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. จัดให้มีการส่งเสริมศิลปะวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8. จัดให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 9. จัดให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 10.จัดให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 11.จัดให้มีการกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ/การท่องเที่ยว 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.มีโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึง 
 2.ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3.มีการพัฒนาชุมชนและสังคม มีความเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
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 4.มีการลงทุนและพาณิชยกรรม ในพ้ืนที่มากขึ้น 
 5.มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 6.ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้มาก

ขึ้น 
 7.มีมาตรฐานการบริหารและบริการการท่องเที่ยวในระดับสากล และมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
 8.เพิ่มจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายการพัฒนาแต่ละด้าน และภายใต้ยุทธศาสตร์แต่ละด้านจะประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                  
                         1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า พร้อมมีการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างอ าเภอ 
                    1.2  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
                         1.3 การขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธารณะให้ทั่วถึง 
                         1.4 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

1.5 การจ ากัดน้ าหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมาตรฐาน มีการติดตั้งป้ายห้ามให้ทุก
ชนิดที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดหรือเมื่อรวมน้ าหนักรถกับน้ าหนักบรรทุก 

1.6  การจัดท าผังเมืองรวม 
1.7 พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.8 พัฒนาระบบจราจร    

            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                    2.1 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ] 
      2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
      2.3 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
     2.4  ด้านสวัสดิการชุมชน 
     2.5  การป้องกันยาเสพติด 
     2.6  การสงเคราะห์ สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
     2.7  การสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
           2.8  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
และภัยจากการกระท าของมนุษย์ 
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        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                     3.1  ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    3.2  การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
    3.3  การส่งเสริมประชาธิปไตย                         

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
                     4.1  ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน 
                         4.2  ด้านการส่งเสริมการลงทุน 
      4.3  ด้านการส่งเสริมการพาณิชย์ 
            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม                         

              5.1  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                         5.2  การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย 

              5.3  การก าจัดและจัดการขยะ 
              5.4  การควบคุมมาตรฐานความดังของเสียง/ฝุ่นละออง 
              5.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

              6.1  การส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                         6.2  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
              7.1  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

                        7.2   การสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
              7.3  การบริหารจดัการการท่องเที่ยว 
              7.4  การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
              7.5  การป้องกันอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยว 
              7.6  การอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
              7.7  การเพิ่มจ านวนและระยะเวลาการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
              8.1  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

                        8.2  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม 
              8.3  ส่งเสริมการเกษตรทฤษฏีใหม่ 
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              8.4  สร้างภูมิคุ้มกันเกษตรทฤษฏีใหม่ 
              8.5  การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
              8.6  การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่น 
              8.7  การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
              9.1  การสร้างจิตส านักและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

                        9.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ และการบริการประชาชน โดยยึดหลัก     
ธรรมภิบาล 

              9.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบ
ควบคุม            
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอบางไทร 
  วิสัยทัศน์  :  “เมืองบริการโลจิสติกส์ปลอดมลพิษ ( Green Logistic city of Ayutthaya )” 
  พันธกิจ  

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการเกษตรแบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
3. ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมพัฒนาให้การบริหารจัดการของอ าเภอมีประสิทธิภาพ และบุคลากรมีศักยภาพสูง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้า 
    1.1   แนวทางการสร้างตลาดรองรับผลผลิตระดับเขตพ้ืนที่ 
                     1.2   แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง 
   1.3   แนวทางการสนับสนุนส่งเสริมการประกอบการด้านการขนส่ง ( Logistic ) 
  1.4   แนวทางการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ   
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค 

2.1   แนวทางการพัฒนาถนนโครงข่ายในหมู่บ้าน/ชุมชน และปรับปรุงบ ารุงรักษา
ถนน  สะพาน  ทางเท้าและเส้นทางท่อระบายน้ า รวมทั้งระบบประปา 

   2.2   แนวทางการพัฒนาระบบจราจร 
   2.3   แนวทางการพัฒนาระบบไฟส่องทางสาธารณะ 
  2.4   แนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันน้ าท่วม และการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   3.1   แนวทางส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.2   แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการ และนันทนาการ 
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  3.3   แนวทางการดูแลส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   3.4   แนวทางการส่งเสริมการบ ารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.5   แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 
   3.6   แนวทางส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.7   แนวทางส่งเสริมการประดษิฐ์คิดค้น รักษาและพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นและภูมิ       
ปัญญาไทย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการจัดการ 
   4.1   แนวทางปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน 

4.2   แนวทางจัดหา/ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการค้า 
เป้าประสงค์  : เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และผู้ว่างงานมีงานท า 

   กลยุทธ์    
1.1   การสร้างตลาดรองรับผลผลิตระดับเขตพ้ืนที่ 

    1.2   ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแบบพอเพียง 
    1.3   สนับสนุนส่งเสริมการประกอบการด้านการขนส่ง ( Logistic ) 
    1.4   การจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านการพัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการ

ขนส่งทั้งการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการด ารงชีวิตประจ าวัน 
กลยุทธ์  

2.1  การพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ไฟส่องทางสาธารณะและ
ระบบสาธารณูปโภค 

    2.2  การพัฒนาระบบจราจร 
2.3  การพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบการกักเก็บน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์  : เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์   

3.1   ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.2   ส่งเสริมสวัสดิการ และการนันทนาการ 
   3.3   ดูแลและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการพัฒนาการบริการจัดการ 
เป้าประสงค์  : เพ่ือให้อาคาร สถานที่ของอ าเภอ รวมทั้งอุปกรณ์และบุคลากรมีความพร้อมในการ 

               ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานทุกภารกิจของอ าเภอ รวมทั้งส่งเสริมการปกครอง 
      ในระบอบประชาธิปไตย 
   กลยุทธ์    

4.1  ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ส าหรับการปฏิบัติงาน 
    4.2  ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ส าหรับการปฏิบัติงาน 
    4.3  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของอ าเภอ 
    4.4  สนับสนุนกิจกรรมด้านการประชาธิปไตย 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง) 
2.1  วิสัยทัศน์  

ต าบลกระแชง  และต าบลช้างน้อย  เป็นแหล่งผลิตข้าวคุณภาพ  ปลอดภัยจากสารเคมี 
สภาพแวดล้อมดี  เพียบพร้อมสาธารณูปโภค  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ส่งเสริมการศึกษา  ประชาชนใช้ชีวิต
แบบพอเพียงด้วยเกษตรกรรม  และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน                                 
2.2  พันธกิจการพัฒนา 

พันธกิจที่  1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในภาคเกษตรกรรม 
พันธกิจที่  2 การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่  3 พัฒนาสินค้าเกษตรกรรมให้มีคุณภาพที่ปลอดภัย 
พันธกิจที่  4 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ 
                   ประชาชนในพื้นท่ี 
พันธกิจที่  5 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาท้ังระดับศูนย์พัฒนาเด็ก 
                   เล็กและการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พันธกิจที่  6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้รู้จักการพึ่งพาตนเองบนพ้ืนฐาน 
                   การเกษตรอย่างยั่งยืน 

2.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. มาตรฐานของคุณภาพชีวิตตามความจ าเป็นพื้นฐาน 
3. สังคมมีระเบียบ ปลอดจากอาชญากรรม 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และใช้อย่างมีคุณค่าสูงสุด 
5. การบ ารุงและส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมให้อยู่คู่กับท้องถิ่น 
6. การท่องเที่ยวเน้นที่ภาคเกษตรกรรมเชิงอนุรักษ์ 
7. การบริหารองค์กรมีคุณภาพและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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2.4  ตัวชีวัด   
รายละเอียดตาม แบบ ยท. 02 
 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ พั ฒ น าด้ าน โค รงส ร้ า ง
พ้ืนฐาน 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน ขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง ขยายเขตประปา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่ งเสริม
คุณภาพชีวิต 

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

สังคมมีระเบียบ ปลอดจากอาชญากรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านด้านการบริหาร
จัดการ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ก า ร พั ฒ น า ด้ า น ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การส่งเสริมคุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

พัฒนาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้  และส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

            
2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
  2.  กลยุทธ์การการขยายเขตบริการโทรศัพท์สาธาณะปรับปรุงหอกระจายข่าว 
  3.  กลยุทธ์การการขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
  4.  กลยุทธ์การการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
  5.  กลยุทธ์การพัฒนาระบบจราจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.  กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 

2.  กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา  
3.  กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.  กลยุทธ์การป้องกันยาเสพติด 
5.  กลยุทธ์การส่งเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
  1.  กลยุทธ์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  กลยุทธ์การมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  กลยุทธ์การก าจัดและจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  1.  กลยุทธ์การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1.  กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 
2.  กลยุทธ์การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน โดยยึดหลัก  
    ธรรมาภิบาล 

 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การก าหนดต าแหน่ งจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning) ขององค์การบริหารส่ วนต าบล 

กระแชง ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ค านึงถึง การบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ
แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ ผังเมืองรวม แผนชุมชน/  แผนหมู่บ้าน 
และสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และได้ก าหนดให้การจัดท ายุทธศาสตร์ การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายตามยุทธศาสตร์ของภาครัฐแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ควรค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ของตนตามอ านาจหน้าที่ของกลุ่มจั งหวัดภาคกลางตอนบน  
ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ควรเน้นการรักษาสภาพแวดล้อม ส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างรายได้และมีงานท า พัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก
และการแก้ปัญหาน้ าท่วม 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ได้น าข้อมูล               
ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร 

 



 

     -32- 
 

ส่วนต าบลกระแชงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงแบ่งออกเป็น  6 ด้าน ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จุดแข็ง (Streng=S) จุดอ่อน (Weakness=W) 
1.  มีโครงสร้างกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่ชัดเจนคลอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
2.  มีงบประมาณในการบริหารงานด้านบุคลากรที่เพียงพอ            
ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณด้านบริการสาธารณะของ อบต. 
3.  มีรายได้จากเงินอุดหนุน และรายได้จากการจัดเก็บภาษี 
เป็นของตนเอง ท าให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
4.  มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจของ อบต. ไว้ชัดเจน ตาม พรบ.ก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. และ พรบ. สภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติ 
ได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
6.  ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 
7.  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้โดยตรง 
 

1 . ข าดการแลก เป ลี่ ย น อ งค์ ค ว าม รู้  แ ล ะ                
การประสานงานระหว่าง อบต. และ 
หน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ 
2. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานเนื่องจาก
การ เป ลี่ ย นแปลงท างการ เมื อ งท า ให้ ข าด
เสถียรภาพทางการเมือง 
3. ขาดการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4 . ค วามต้ อ งก ารและความค าดห วั งขอ ง
ประชาชนมีสูงต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่องค์การ
บริหารส่วนต าบลตอบสนองได้น้อย 
5. งบประมาณด้านบริการสาธารณะที่มีอยู่อย่าง
จ ากั ด ไม่ สามารถตอบสนองความต้องการ
ปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ   
6.  ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน   
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงท ี
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จุดแข็ง (Streng=S) จุดอ่อน (Weakness=W) 
8.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท าแผน  
การท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน 
9.  มีตัวแทนของประชาชนซึ่งทราบปัญหาในท้องถิ่น 
เป็นอย่างดีเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
10. มีการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน              
ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
11. การคมนาคมสะดวกมีทางหลวงหมายเลข 3017  
และ 3029 เชื่อมต่อทางหลวงสายอยุธยา-เสนา และในอนาคต
มีทางด่วนสายอดรรัตตถยา – บางปะหันมาตัดผ่าน 
12. มีแม่น้ าไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าน้อย 
 

7. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมาก  
และมีการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ท าให้การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อภารกิจที่ได้รับ
ถ่ายโอน 
8. ไม่ สามารถน างบประมาณ ไปช่ วย เหลือ
หน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัว   
9. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน 
อบต. ยังขาดประสิทธิภาพ 
10.  บุคลากรขาดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
11 . การบริหารงานไม่ เป็ น ไปตามแผนการ
ด าเนินงานที่วางไว้ 

จุดแข็ง (Streng=S) (ต่อ) จุดอ่อน (Weakness=W) (ต่อ) 
13.  มีหน่วยกู้ชีพ (บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ) ไว้บริการ
ประชาชน 
14.  มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพียงพอต่อการศึกษา
ของเด็กนักเรียนในพื้นที ่

 

โอกาส (Opportunity=O) อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
1.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดและต าบล
สูงขึ้น 
3.  ที่ตั้ง เหมาะสมเป็นแหล่งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้าน
การเกษตรและการขยายตัวด้านที่อยู่อาศัย 
4.  แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากข้ึน ตามล าดับ 
แผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เองขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีมากข้ึน 
5.  แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ 
เอ้ือหนุนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
6.  นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
7. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนา
ประเทศบ่ อย   ส่ งผลให้ ท้ องถิ่ นต้ องมี การ
ปรับเปลี่ยนนโยบายตามไปด้วย 
3 . ปั ญ ห าการ เมื อ งระดั บ ป ระ เท ศยั ง ไม่ มี
เสถียรภาพ ยังมีการเปลี่ยนแปลง ท าให้นโยบาย
การพัฒนาท้องถิ่นไม่ชัดเจน 
4. การเมืองเข้ามามีบทบาทต่อการบริหารจัดการ
มากขึ้น 
5. ระเบียบฯ ข้อกฎหมาย จ ากัดอ านาจหน้าที่
บางประการที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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โอกาส (Opportunity=O) อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) 
8.  มีวัด ในพื้นที่ ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้าง 
ความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
และประชานในต าบล 

6. อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนการกระจาย
อ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
7.  รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นมากขึ้นแต่
ไม่จัดสรรบุคลากรและงบประมาณให้ท้องถิ่น
บริหารงานได้อย่างเต็มที ่
8. การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล
จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
9. ระบบฐานข้อมูลไม่ตรงความจริง เช่น จ านวน
ประชากรแฝงไม่ตรงกับฐานข้อมูลท าให้การได้รับ
การจัดสรรงบประมาณบางอย่างไม่ตรงกับความ
เป็นจริง   
10. ปัญหาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการ
ชะลอตัว 
11. ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการท างานท าให้ ไม่เกิด
การ บูรณาการร่วมกัน 

โอกาส (Opportunity=O) (ต่อ) อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat=T) (ต่อ) 
 
 

12. ความหลากหลายของประชากรที่ เข้ามา
ท างานในพ้ืนที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหายาเสพติด
และปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
13. กฎหมายผังเมืองยังไม่ได้ถูกน ามาใช้บังคับ
อย่างจริงจัง 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างไร 
2.แนวโน้มการยกฐานะจาก  อบต.เป็นเทศบาล ทั่วประเทศ และการยุบรวม 
3.กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ หนังสือซักซ้อมต่าง ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ  
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
3.1  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. ด้านบริการ         
ชุมชุนและสังคม 

1. แผนงานเคหะและชมุชน 1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
 

 

2 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 

2. ด้านบริการ           
ชุมชุนและสังคม 
 
 
 
 

3. ด้านการ
ด าเนินงานอ่ืน 

1. แผนงานการรักษา             
ความสงบภายใน 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานเคหะและชุมชน 
5. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งและชุมชน 

1.  แผนงานงบกลาง 
 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
 
 

 

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1. ด้านบริการ         
ชุมชุนและสังคม 

1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งและชุมชน 
 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
 

 

4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 

2. ด้านบริการ           
ชุมชุนและสังคม 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงาน

สนับสนุน 
5 การพัฒนาด้านส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 

2. ด้านบริการ           
ชุมชนและสังคม 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
 

1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งและชุมชน 
 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 

 

6 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 
2. ด้านบริการชุม
ชุนและสังคม 

1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานเคหะและชุมชน 

1. ส านักงานปลัด 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
 

 

รวม 6 ยุทธศาสตร ์ 11 ด้าน 24 แผนงาน ส านักปลดั,กองคลัง,
กองช่าง 
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2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ยทุธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1  แผนงำนกอ่สร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ 46 34,200,000 60 29,107,000 60 40,005,000 63 40,858,000 62 38,858,000 291 183,028,000
        ท่อระบำยน  ำ

  1.2  แผนงำนกำรขยำยเขตบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะปรับปรุง 2 1,000,000 7 720,000 9 840,000 9 840,000 9 840,000 36 4,240,000
        หอกระจำยขำ่ว

  1.3  แผนงำนกำรขยำยเขตประปำหรือกอ่สร้ำงประปำหมู่บำ้น 3 7,500,000 4 7,200,000 4 7,200,000 4 7,200,000 4 7,200,000 19 36,300,000
  1.4  แผนงำนกำรขยำยเขตบริกำรไฟฟำ้ 4 3,000,000 7 4,250,000 7 4,250,000 7 4,250,000 7 4,250,000 32 20,000,000
  1.5  แผนงำนกำรพฒันำระบบจรำจร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000

รวม 56 45,800,000 79 41,377,000 81 52,395,000 84 53,248,000 83 51,248,000 383 244,068,000
2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชวีิต

  2.1  แผนงำนกำรส่งเสริมและพฒันำอำชีพ 8 2,920,000 15 1,170,000 13 2,250,000 13 2,250,000 13 2,250,000 62 10,840,000
  2.2  กำรส่งเสริมและพฒันำกำรศึกษำ 19 1,140,000 21 1,280,000 21 1,950,000 21 1,950,000 21 1,950,000 103 8,270,000
  2.3  กำรส่งเสริมและพฒันำด้ำนสำธำรณสุข 7 950,000 10 1,133,000 11 1,033,000 11 1,033,000 11 1,033,000 50 5,182,000
  2.4  ด้ำนกำรปอ้งกนัยำเสพติด 2 100,000 2 50,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 10 600,000
  2.5  กำรสงเครำะหเ์ด็ก  สตรี ผู้สูงอำย ุ ผู้พกิำร และผู้ปว่ยเอดส์ 5 5,200,000 5 5,050,000 6 5,655,000 6 5,655,000 6 5,655,000 28 27,215,000

รวม 41 10,310,000 53 8,683,000 53 11,038,000 53 11,038,000 53 11,038,000 253 52,107,000

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลกระแชง

รวม 5 ปีป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
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ยทุธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดระเบยีบชมุชน /

สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

  3.1  แผนงำนควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภยัในชีวติ 9 3,650,000 13 4,980,000 10 3,560,000 10 3,560,000 10 3,560,000 52 19,310,000
        และทรัพยสิน

  3.2  แผนงำนกำรมีส่วนร่วมทำงด้ำนกำรเมือง 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 2 350,000 10 1,750,000
รวม 11 4,000,000 15 5,330,000 12 3,910,000 12 3,910,000 12 3,910,000 62 21,060,000

 4) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  4.1  แผนงำนกำรสร้ำงจติส ำนึกควำมตระหนักในกำรจดักำร 5 550,000 10 850,000 9 1,150,000 9 1,150,000 9 1,150,000 42 4,850,000
        ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

  4.2  แผนงำนกำรก ำจดัและจดักำรขยะ 4 1,150,000 4 1,250,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 17 5,400,000
รวม 9 1,700,000 14 2,100,000 12 2,150,000 12 2,150,000 12 2,150,000 59 10,250,000

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
องค์การบริหารสว่นต าบลกระแชง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2565

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
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ยทุธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

  5.1  แผนงำนกำรส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  จำรีต  ประเพณี  10 770,000 14 910,000 15 1,410,000 15 1,410,000 15 1,410,000 69 5,910,000
        และภมูิปญัญำท้องถิน่

รวม 10 770,000 14 910,000 15 1,410,000 15 1,410,000 15 1,410,000 69 5,910,000
6) การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี

  6.1 แผนงำนกำรสร้ำงจติส ำนึกและพฒันำขดีควำมสำมำรถ 4 1,070,000 7 1,260,000 5 1,360,000 5 1,360,000 5 1,360,000 26 6,410,000
       บคุลำกรภำครัฐ

  6.2 แผนงำนกำรส่งเสริมประสิทธภิำพกำรปฏบิติังำนและกำรบริกำร 10 3,340,000 10 1,390,000 9 1,090,000 9 1,090,000 9 1,090,000 47 8,000,000
       ประชำชนโดยยดึหลักธรรมำภบิำล

รวม 14 4,410,000 17 2,650,000 14 2,450,000 14 2,450,000 14 2,450,000 73 14,410,000
รวมทัง้สิน้ 141 66,990,000 192 61,050,000 187 73,353,000 190 74,206,000 189 72,206,000 899 347,805,000

บญัชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

องค์การบริหารสว่นต าบลกระแชง

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปีป ี2565





2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน แบบ ผ.02

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1แผนงานการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ซอยบ้านยายจบ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.ซอยบ้าน 200,000 35,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 2 ต.กระแชง    มาตรฐาน ยายจบ หมู่ 2 ต.กระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

(สายบ้านนายบุญธรรม) หมู่ 3 ต.กระแชง    มาตรฐาน สายบ้านนายบุญธรรม ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต่อเนื่อง หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 3 ต.กระแชง ต่อเนื่อง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ม.5 ต.ชา้งน้อย 50 ครัวเรือน   คมนาคม

3 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.(สายบ้านสองตอน)  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคสล. สายบ้านสองตอน 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

 หมู่ 5 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน หมู่ 5 ต.กระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 50 ครัวเรือน   คมนาคม

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายต่อเนื่อง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.สายต่อเนื่อง 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนายชลอ สุขสมชพี - บ้านนายสาหร่าย    มาตรฐาน หน้าบ้านนายชลอ สุขสมชพี - ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

สุขสมเกษม) ม. 3 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ บ้านนายสาหร่าย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว สุขสมเกษม) ม. 3 ต.กระแชง 20 ครัวเรือน   คมนาคม
5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านนาง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคสล.สายบ้านนางสมหมาย 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

สมหมาย ถงึ บ้านนายพิชยันรงค์ หมู่ 5    มาตรฐาน ถงึ บ้านนายพิชยันรงค์ หมู่ 5 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ
ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 องค์การบริหารส่วนตา้บลกระแชง

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนใหน่้าอยู่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ
 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.(สายทางเขา้ระบบ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.(สายทางเขา้ระบบ 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน ประปาหมู่บ้าน) หมู่ 1 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.ชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ต่อเนื่อง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.ต่อเนื่องสายเลียบ 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

สายเลียบคลองบ้านเหนือ หมู่ 2    มาตรฐาน คลองบ้านหนือ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต าบลกระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 2 ต าบลกระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 50 ครัวเรือน   คมนาคม

8 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 4 บ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.สายหมู่ที่ 4 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

กระแชงเหนือ เชื่อมต าบลบ้านกลึง    มาตรฐาน กระแชงเหนือ เชื่อม ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต าบลบ้านกลึง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 100 ครัวเรือน   คมนาคม

9 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 4 บ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.หมู่ที่ 4 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

กระแชงเหนือ ซอยประปาหมู่บ้าน    มาตรฐาน หมู่ที่ 4 บ้านกระแชงเหนือ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

เชื่อมต าบลบ้านกลึง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ซอยประปาหมู่บ้าน คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว เชื่อมต าบลบ้านกลึง 100 ครัวเรือน   คมนาคม

10 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 5 บ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.สายหมู่ที่ 5 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

สองตอน ต าบลกระแชง เชื่อมต าบลบ้านกลึง    มาตรฐาน  บ้านสองตอน ต าบลกระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ  เชื่อมต าบลบ้านกลึง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 100 ครัวเรือน   คมนาคม

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 3  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.สายหมู่ที่ 3 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ต าบลกระแชง เชื่อมหมู่ 5 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน ต าบลกระแชง เชื่อม ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ที่ 5 ต าบลชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 100 ครัวเรือน   คมนาคม

12 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ต่อเนื่องเขา้ชมุชน หมู่ที่ 5 ต.กระแชง    มาตรฐาน ต่อเนื่องเขา้ชมุชน หมู่ที่ 5 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

จ านวน 3 แห่ง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ  ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.พร้อมฝังท่อ 450,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ระบายน  า สายขา้งวดัโบสถ ์หมู่ 1ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน ระบายน  า สายขา้งวดัโบสถ์ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

14 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 280,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

พร้อมวางท่อระบายน  า(สายเลียบคลอง    มาตรฐาน พร้อมวางท่อระบายน  า ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

โรงเจา้)หมู่ที่ 5 ต.ชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ (สายเลียบคลองโรงเจา้) คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว หมู่ที่ 5 ต.ชา้งน้อย 20 ครัวเรือน   คมนาคม

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ผู้ใหญ่วนันา หมู่ที่ 3 ต.กระแชง  ถงึ หมู่ 5    มาตรฐาน ผู้ใหญ่วนันา หมู่ที่ 3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต าบลชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ  ต.กระแชง ถงึ หมู่ 5 ต าบล คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ชา้งน้อย 30 ครัวเรือน   คมนาคม

16 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 355,000 355,000 355,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

สายบ้านนางขาวถงึถนนเชื่อมคลอง    มาตรฐาน สายบ้านนางขาวถงึถนนเชื่อม ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ชลประทาน หมู่ที่ 5 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว  ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

17 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.บริเวณหน้าศพด.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคสล.บริเวณหน้าศพด. 453,000 453,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บ้านกระแชง ถงึ ถนน อย 3011    มาตรฐาน บ้านกระแชง ถงึ ถนน ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ อย 3011 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

18 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.จากหน้าบ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.จากหน้าบ้าน 280,000 280,000 280,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

นายไพบูลย ์ถงึหน้าบ้านนายเชี ยน หมู่ที่ 4    มาตรฐาน นายไพบูลย ์ถงึหน้าบ้าน ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ นายเชื อน หมู่ที่ 4 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

19 โครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจร คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนลูกรังผิวจราจร คสล. 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

( สายบ้านนายละเอยีด ) หมู่ 2 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน สายบ้านนายละเอยีด ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 2 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

20 โครงการกอ่สร้างพื นอาคาร คสล.บริเวณ  -เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถ กอ่สร้างพื นอาคาร คสล.บริเวณ 350,000 350,000 350,000 พื นอาคารคสล.  -ประชนได้ใชป้ระโยชน์ กองชา่ง

โครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ ใชป้ระโยชน์เพิ่มขึ้น โครงหลังคาเหล็กเอนกประสงค์ จ านวน 1 แห่ง ในการท ากจิกรรมชมุชน

หมู่ 2 ต.กระแชง ขนาดพื นที่ ไมน่้อยกวา่ 600 

ตร.ม.หมู่ 2 ต.กระแชง

21 โครงการเสริมถนนลูกรังผิวจราจร คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ เสริมถนนลูกรังผิวจราจร คสล. 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

(สายทางเขา้ซอยผู้ใหญ่บ้าน)    มาตรฐาน (สายทางเขา้ซอยผู้ใหญ่บ้าน) ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ 2 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 2 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

22 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ เสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

(สายบ้านนางขาว) หมู่ 5 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน สายบ้านนางขาว หมู่ 5 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

23 โครงการกอ่สร้างถนนดินเรียบคลอง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนดินเรียบคลองรางประทัด 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

รางประทัด(ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ 5 ต.กระแชง    มาตรฐาน (ฝ่ังตะวนัออก) หมู่ 5 ต.กระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 50 ครัวเรือน   คมนาคม

24 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ เสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

(ทางกระบือ) หมู่ 5 ต.กระแชง    มาตรฐาน (ทางกระบือ) หมู่ 5 ต.กระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

25 โครงการลงลูกรังถนนสายบ้านหนองสรวง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ลงลูกรังถนนสายบ้านหนอง 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 1 ต.กระแชง    มาตรฐาน สรวง หมู่ 1 ต.กระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาย  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 220,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ศรีมงคลเชื่อมถนนชลประทาน หมู่ที่ 3    มาตรฐาน ถนนสายศรีมงคลเชื่อมถนน ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ชลประทาน หมู่ที่ 3 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

27 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรัง ซอยบ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถมดินพร้อมลงลูกรัง ซอยบ้าน 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

นายสิริ ศินสุทธิ์ หมู่ 5 ต.กระแชง    มาตรฐาน นายสิริ ศินสุทธิ์ หมู่ 5 ประโยชน์จ านวน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว   คมนาคม

28 โครงการกอ่สร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนดินผิวจราจรลูกรัง 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บริเวณทางเขา้ประปา หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน บริเวณทางเขา้ประปา หมู่ 5 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.ชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

29 โครงการกอ่สร้างถนนผิวจราจรลูกรัง เลียบ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนผิวจราจรลูกรัง 320,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

คลองควาย(ฝ่ังเหนือ) หมู่ 1 ต.กระแชง    มาตรฐาน เรียบคลองควาย(ฝ่ังหนือ) ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ  หมู่ 1 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

30 โครงการลงลูกรัง สายกระแชงเหนือ หมู่ 4  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ลงลูกรังสายกระแชงเหนือ 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ต.กระแชง เชื่อม หมู่ 8 ต.บ้านกลึง    มาตรฐาน เชื่อมหมู่ 8 ต.บ้านกลึง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

31 โครงการลงลูกรังถนนสายคลองบ้านเหนือ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ลงลูกรังถนนสายคลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน บ้านเหนือ หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

32 โครงการเสริมถนนดินพร้อมลงลูกรังบริเวณ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ เสริมถนนดินพร้อมลงลูกรัง 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บ้านนายชโลม สุขสมชพี เชื่อม    มาตรฐาน บริเวณบ้านนายชโลม ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 4 ต.กระแชง พร้อมวางท่อระบายน  า  - เพื่อการสัญจรไปมาของ สุขสมชพี เชื่อม หมู่ที่ 4 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.กระแชง พร้อมวางท่อระบายน  า 30 ครัวเรือน   คมนาคม

ที่ โครงการ

งบประมาณ

วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
33 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.หมู่ 1-5  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคสล.หมู่ 1-5 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 50 ครัวเรือน   คมนาคม

34 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังลานเอนก  - เพื่อประชาชนหมู่ 1 จะใช้ ถมดินพร้อมลงลูกรังลาน 200,000 500,000 ลานดิน 1 แห่ง  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประสงค์เพื่อผู้ประสพอทุกภัย หมู่ 1 เป็นสถานที่อพยพตอนเกดิ เอนกประสงค์ หมู่ 1   ได้ใชป้ระโยชต์อนเกดิ

ต.กระแชง ภาวะอทุุกภัย ต าบลกระแชง อทุกภัย

35 โครงการถมดินลานเอนกประสงค์  - เพื่อประชาชนหมู่ 2 จะใช้ ลานดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานดิน 1 แห่ง  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 2 ต.กระแชง เป็นสถานที่อพยพตอนเกดิ ต าบลกระแชง ได้ใชป้ระโยชต์อนเกดิ

ภาวะอทุุกภัย อทุกภัย

36 โครงการถมดินพร้อมลงลูกรังลานเอนก  - เพื่อประชาชนหมู่ 5 จะใช้ ลานดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ 5 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานดิน 1 แห่ง  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประสงค์เพื่อผู้ประสพอทุกภัย หมู่ 5 เป็นสถานที่อพยพตอนเกดิ ต าบลกระแชง ได้ใชป้ระโยชต์อนเกดิ

ต.กระแชง ภาวะอทุุกภัย อทุกภัย

37 โครงการถมดินที่สาธารณะประโชน์ - เพื่อถมดินส าหรับรองรับการ ถมดินเพื่อกอ่สร้างระบบ 500,000 ลานดิน 1 แห่ง - มสีถานที่พร้อม กองชา่ง

ในเขต อบต.กระแชง กอ่สร้างประปาหมู่บ้าน ประปา ในการกอ่สร้างประปา

38 โครงการถมดินสร้างศูนยก์ารเรียนรู้เพื่อ - เพื่อจดัเตรียมสถานที่ ลานดิน 500,000 1,000,000 ลานดิน 1 แห่ง  -มสีถานที่พร้อม กองชา่ง

การเกษตร ด้านขา้งอบต. หมู่ 2 ต.กระแชง ในการกอ่สร้างศูนยก์ารเรียนรู้ หมู่ 2 ต าบลกระแชง ในการกอ่สร้าง

ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ

39 โครงการสร้างลานอเนกประสงค์ ตรงขา้ม  - เพื่อกอ่สร้าลานเอนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ ตรงขา้ม 300,000 ลานเอนกประสงค์ ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.กระแชง ที่มมีาตรฐาน ศาลาประชาคม หมู่ 4 จ านวน 1 แห่ง และใกล้เคียงมสีถานที่

 - เพื่อประชาชนมพีื้นที่ในการ  ต.กระแชง ในการท ากจิกรรมชมุชน

ท ากจิกรรมชมุชนที่สะดวกขึ้น ที่สะดวกได้มาตรฐาน

40 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

(หน้าบ้านนายสมนึก) หมู่ 4 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน (หน้าบ้านนายสมนึก) ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ 4 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

ที่
งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนสาย  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน 100,000 92,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บ้านนางระเบียบถงึบ้านนายชดิ ภู่โค    มาตรฐาน สายบ้านนางระเบียบถงึบ้าน ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 4 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ นายชดิ ภู่โค หมู่ที่ 4 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

42 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สาย 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

คลองววั/คลองควาย หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน คลองววั/คลองควาย หมู่ 4 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.ชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายใน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่บ้าน หมู่ 1,2,3 ต. กระแชง เชื่อม หมู่ 4    มาตรฐาน สายในหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต.ชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง เชื่อม หมู่ 4 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.ชา้งน้อย 50 ครัวเรือน   คมนาคม

44 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง สายบ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสาย 150,000 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

นายบุญธรรม หมู่ 3 ต.กระแชง    มาตรฐาน บ้านนายบุญธรรม หมู่ 3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.จาก  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บ้านนางทว ีทรงสุภาพ ถงึ สะพานขา้มคลอง    มาตรฐาน จากบ้านนางทว ีทรงสุภาพ ถงึ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

บ้านนางลาวลัย ์หมู่ 4 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ สะพานขา้มคลองบ้านนาง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ลาวลัย ์หมู่ 4 ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

46 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ซ่อมแซมขยายถนน คสล.จาก 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

จากบ้านนายจรัญ ถงึ คลองชลประทาน    มาตรฐาน บ้านนายจรัญ ถงึ คลองชล ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ 3 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ประทาน หมู่ 3 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

47 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 250,000 250,000 250,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

คลองควาย หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน คลองควาย หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
48 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.คลองววั  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 250,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 4 ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน คลองววั หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

49 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนายส าเริง จดุที่ 1 บริเวณหน้าบ้าน    มาตรฐาน บริเวณหน้าบ้านนายส าเริง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

นางจริะ จ าลองเพ็ง จดุที่ 2 หมู่ 3 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ จดุที่ 1 บริเวณหน้าบ้าน คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว นางจริะ จ าลองเพ็ง จดุที่ 2 30 ครัวเรือน   คมนาคม

หมู่ 3 ต.กระแชง

50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนางธรีะ ถงึ หน้าบ้านนายไพบูลย์    มาตรฐาน บริเวณหน้าบ้านนางธรีะ ถงึ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 4 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ หน้าบ้านนายไพบูลย ์หมู่ที่ 4 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

51 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนายนิวฒัน์ ชยัประภา หมู่ที่ 3    มาตรฐาน บริเวณ หน้าบ้านนายนิวฒัน์ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ชยัประภา หมู่ที่ 3 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

52 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล. 280,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บริเวณหน้าบ้านนายจารุรัตน์ สุขจติร    มาตรฐาน บริเวณหน้าบ้านนายจารุรัตน์ ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ที่ 4 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ สุขจติร หมู่ที่ 4 ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

53 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ซอย  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 280,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บ้านนางบุญล้อ หมู่ที่ 2 ต.กระแชง    มาตรฐาน ซอยบ้านนางบุญล้อ หมู่ 2 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

54 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสายรางตุ๊ถงึ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังสาย 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หนองตาขวญั หมู่ 3 ต.กระแชง    มาตรฐาน รางตุ๊ถงึหนองตาขวญั หมู่ 3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
55 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

บริเวณสะพานชลประทาน หมู่ที่ 2 ถงึ    มาตรฐาน บริเวณสะพานชลประทาน ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

บ้านนายพิชยันรงค์ หมู่ที่ 5 ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ หมู่ที่ 2 ถงึบ้านนายพิชยันรงค์ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว หมู่ที่ 5 ต.กระแชง 30 ครัวเรือน   คมนาคม

56 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานบริเวณ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน 220,000 220,000 220,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประปา ฝ.9 หมู่ที่ 4 ต.กระแชง    มาตรฐาน บริเวณ ประปา ฝ.9 หมู่ที่ 4 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

57 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนนเลียบ  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังถนน 250,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

คลองเล็ก หมู่ที่ 4 ต.กระแชง    มาตรฐาน เลียบคลองเล็ก หมู่ 4 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ  ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

58 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 1-5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน หมู่ 1-5 ต าบลกระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต าบลชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

59 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ซ่อมแซมถนนภายใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่บ้าน ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน หมู่บ้าน ต าบลกระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 ต าบลชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต าบลชา้งน้อย คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

60 โครงการวางท่อลอดถนนสายหมู่ 1 เชื่อม  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อลอดถนนสายหมู่ 1 300,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

หมู่ 3 ต.กระแชง ให้สะดวกและรวดเร็ว เชื่อม หมู่ 3 ต.กระแชง ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน20ครัวเรือน

61 โครงการวางท่อระบายน  า(ภายใน  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  า(ภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

โครงการหมู่บ้านต้นแบบฯ) ให้สะดวกและรวดเร็ว หมู่บ้านต้นแบบฯ) ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

หมู่ 2 ต าบลกระแฃง หมู่ 2 ต าบลกระแชง การระบายน  า ขึ้น

จ านวน50ครัวเรือน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
62 โครงการวางท่อระบายน  า จาก  -เพื่อให้การระบายน  า วางท่อระบายน  า 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

สะพานปูน - หน้าร้านยา หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย มคีวามสะดวกขึ น สะพานปูน - หน้าร้านยา ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน20ครัวเรือน

63 โครงการวางท่อระบายน  า หมู่ 3 ต าบลชา้งน้อย  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  า หมู่ 3 200,000 ประชาชนได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั

ให้สะดวกและรวดเร็ว ต.ชา้งน้อย ประโยชน์ และน้ าระบายได้สะดวก

จ านวน 20 ครัวเรือน ขึ้น

64 โครงการรางท่อระบายน  าบริเวณขา้งก าแพง  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า รางท่อระบายน  าบริเวณขา้ง 500,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

วดัอนุกญุชราราม หมู่ 3 ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว ก าแพงวดัอนุกญุชราราม หมู่ 3 รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

65 โครงการวางท่อระบายน  า คลองควาย  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อ คลองควายและ 100,000 ประชาชนได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

และคลองววั หมู่ 4 ต าบลชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว คลองววั ประโยชน์ และน้ าระบายได้สะดวก

จ านวน 20 ครัวเรือน

66 โครงการสร้างรางน  าทิ งภายในชมุชนหมู่ 3  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า รางน  าทิ งภายในชมุชน 500,000 1,000,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว หมู่ 3 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20ครัวเรือน

67 โครงการวางท่อระบายน  า บริเวณศาลพ่อปู่  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  า บริเวณศาล 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ต้นสะตือ หมู่ 3 ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว พ่อปู่ต้นสะตือ หมู่ 3 ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20ครัวเรือน

68 โครงการวางท่อระบายน  า 3 จดุ บริเวณ  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  า 3 จดุ บริเวณ 150,000 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

หน้าบ้านนางเรณู หน้าบ้าน น.อ.ส ารวยและ ให้สะดวกและรวดเร็ว หน้าบ้านนางเรณู หน้าบ้าน ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

หน้าบ้านนายสิงห์ หมู่ 3 ต.ชา้งน้อย น.อ.ส ารวยและหน้าบ้านนายสิงห์ การระบายน  า ขึ้น

หมู่ 3 ต.ช้างน้อย จ านวน20ครัวเรือน

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
69 โครงการวางท่อคลองควาย หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อคลองควาย หมู่ 4 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ให้สะดวกและรวดเร็ว ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน20ครัวเรือน

70 โครงการวางท่อระบายน  า หมู่ที่ 2  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  า หมู่ที่ 2 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว ต.ชา้งน้อย รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

71 โครงการวางท่อขนาด 1 เมตร บริเวณปาก  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อขนาด 1 เมตร บริเวณ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ทางเขา้คลองววั หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว ปากทางเขา้คลองววั หมู่ 4 รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

 ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

72 โครงการวางท่อขนาด 1 เมตร บริเวณหน้า  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อขนาด 1 เมตร บริเวณ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

บ้านนายสะอาด หมู่ที่ 4 ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว หน้าบ้านนายสะอาด หมู่ที่ 4 รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

73 โครงการวางท่อระบายน  าหัวมมุอาคารเอนก  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า วางท่อระบายน  าหัวมมุอาคาร 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ประสงค์(ตึกเขยีว) หมู่ 5 ต.กระแชง ให้สะดวกและรวดเร็ว เอนกประสงค์ (ตึกเขยีว) รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

หมู่ 5 ต.กระแชง การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

74 โครงการปรับปรุงระบบประตูระบายน  า  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า ปรับปรุงระบบประตูระบายน  า 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

คลองกระแชง หมู่ 2 ต.กระแชง ให้สะดวกและรวดเร็ว คลองกระแชง หมู่ 2ต.กระแชง ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน30 ครัวเรือน

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

75 โครงการกอ่สร้างประตูระบายน  า ชมุชน  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า ประตูระบายน  า ชมุชน 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ริมน  า หมู่ที่ 2 ต.กระแชง ให้สะดวกและรวดเร็ว ริมน  า หมู่ที่ 2 ต.กระแชง ความสะดวกใน และน้ าระบายได้สะดวก

การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 30ครัวเรือน

76 โครงการกอ่สร้างประตู ปิด-เปิดระบายน  า  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า ประตู ปิด-เปิดระบายน  า 1,500,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

บริเวณต้นกระทุ่ม หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ให้สะดวกและรวดเร็ว บระวณต้นกระทุ่ม หมู่ 4 รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

ต.ชา้งน้อย การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

77 โครงการสร้างคันกั นน  าภายในชมุชนหมู่ 3  - เพื่อลดปัญหาน้ าท่วมภายใน คันกั นน  าภายในชมุชน หมู่ 3 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ต.ชา้งน้อย ชมุชน ต.ชา้งน้อย ประโยชน์ ภายในชมุชน

จ านวน20ครัวเรือน

78 โครงการกอ่สร้างก าแพงคอนกรีตกั นน  าบริเวณ   -เพื่อป้องกนัความเสียหาย ก าแพงคอนกรีตกั นน  าบริเวณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กอ่สร้างก าแพง  -ประชาชนได้รับ กองชา่ง

โรงเรียนวดักระแชง (จนัทรไพโรจน์วทิยา) จากเหตุอทุกภัย โรงเรียนวดักระแชง (จนัทร 1แห่ง ประโยชจ์ากการป้องกนั

หมู่ 2 ต.กระแชง ไพโรจน์วทิยา)หมู่ 2 ต.กระแชง อทุกภัยน้ าท่วม

79 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน  า  - เพื่อปรับปรุงการระบายน้ า ปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบาย 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้  -ลดปัญหาน้ าท่วมขงั กองชา่ง

ปากพนัง หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 3 ต.กระแชง ให้สะดวกและรวดเร็ว น  าปากพนัง หมู่ที่ 2 เชื่อม รับประโยชน์จาก และน้ าระบายได้สะดวก

หมู่ที่ 3 ต.กระแชง การระบายน  า ขึ้น

จ านวน 20 ครัวเรือน

80 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิงพังริมแมน่  าน้อย  -เพื่อให้มเีขื่อนที่ได้มาตรฐาน เขื่อนกนัตล่ิงพัง ต าบลกระแชง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนมคุีณภาพ กองชา่ง

ต าบลกระแชง ,ต าบลชา้งน้อย กนัการพังทลายของดิน ต าบลชา้งน้อย การป้องกนัการพัง ชวีติความเป็นอยู่ที่ดี

ทลายของดินจ านวน

100 ครัวเรือน

81 โครงการกอ่สร้างอาคารศูนยเ์รียนรู้   - เพื่อกอ่สร้างอาคารที่มี อาคารศูนยเ์รียนรู้ 2,000,000 อาคารศูนยก์าร  -เพื่อให้ประชาชน กองชา่ง

 หมู่ 2 ต าบลกระแชง  มาตรฐานเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ เรียนรู้ มศูีนยก์ารเรียนรู้

จ านวน 1 หลัง ในชมุชน

งบประมาณ
โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

82 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงการหมู่บ้าน - เพื่อให้ประชาชนมี ซ่อมแซมหมู่บ้านต้นแบบ 300,000 หมู่บ้านต้นแบบฯ - ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

ต้นแบบเพื่อการระวงัและป้องกนัอทุกภัย ความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย การระวงัและป้องกนัอทุกภัย ได้รับการซ่อมแซม เป็นอยู่ที่ปลอดภัย

หมู่ 2 ต าบลกระแชง ในการด ารงชวีติ หมู่ 2 ต าบลกระแชง จ านวน 5 หลัง ในการด ารงชวีติ

83 โครงการกอ่สร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก  - เพื่อกอ่สร้างโครงหลังคาเหล็ก โครงหลังคาเหล็กอเนก 4,000,000 2 หลัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประสงค์ บริเวณวดัอนุกญุชราราม วดัโบสถ์ เอนกประสงค์ที่มมีาตรฐาน ประสงค์ และใกล้เคียงมสีถานที่

อนิทราราม  - เพื่อประชาชนมพีื้นที่ในการ ในการท ากจิกรรมชมุชน

ท ากจิกรรมชมุชนที่สะดวกขึ้น ที่สะดวกได้มาตรฐาน

84 โครงการกอ่สร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก  - เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก โครงหลังคาเหล็กอเนก 1,000,000 2,000,000 2,000,000 1 หลัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประสงค์ บริเวณอบต.กระแชง หมู่ 2 เอนกประสงค์ที่มีมาตรฐาน ประสงค์ และใกล้เคียงมสีถานที่

ต.กระแชง  - เพื่อประชาชนมีพื้นที่ในการ ในการท ากจิกรรมชมุชน

ท ากิจกรรมชุมชนที่สะดวกขึ้น ที่สะดวกได้มาตรฐาน

85 โครงการกอ่สร้างศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก - เพื่อให้มศูีนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อาคารศูนยพ์ัฒนา - เด็กประถมวยั กองชา่ง

โรงเรียนวดัอนุกญุชราราม ที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนวดัอนุกญุชราราม เด็กเล็กจ านวน ได้มทีี่เรียนที่ได้

1 แห่ง มาตรฐาน

86 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ท าการ - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมอาคารอบต. 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม  -มอีาคารที่ได้มาตรฐาน กองชา่ง

อบต. กระแชง ส านักงานให้มมีาตรฐาน อาคารอบต. ในการปฏิบัติงาน

จ านวน 1 แห่ง

87 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม  -มอีาคารที่ได้มาตรฐาน กองชา่ง

(อาคารเขยีว ) เอนกประสงค์(ตึกเขยีว)ให้มี (ตึกเขยีว) อาคาร จ านวน ในปฏิบัติงาน

มาตรฐาน 1 แห่ง

88 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนยพ์ัฒนา - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมอาคาร 100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงซ่อมแซม  -มอีาคารที่ได้มาตรฐาน กองชา่ง

เด็กเล็ก สังกดัอบต. ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กให้มี ศพด.กระแชง อาคารศพด. ในการปฏิบัติการเรียน

มาตรฐาน ศพด.ชา้งน้อย จ านวน 2 แห่ง การสอน

89 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทย  -เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงซ่อมแซม  -ประชาชนได้รับมี กองชา่ง

เทิดไท้องค์ราชนั ท้องถิ่นไทยให้ได้มาตรฐาน ท้องถิ่นไทยท้อง ต าบลกระแชง บ้านท้องถิ่นไทย คุณภาพชวีติที่ดีขึ น

ต าบลชา้งน้อย จ านวน 5 หลัง

โครงการ

งบประมาณ

ที่ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
90 โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม - เพื่อให้มสีถานที่เป็นศูนยร์วม ศาลาประชาคม 500,000 อาคารศาลาประชาคม  -ประชาชนมี กองชา่ง

หมู่ 2 ต าบลชา้งน้อย ท ากจิกรรมของประชาชน หมู่ 2 ต าบลชา้งน้อย จ านวน 1 หลัง สถานที่ในการท า

กจิกรรมร่วมกนั

91 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมทาง  - เพื่อปรับปรุงศาลาริมทาง ปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 1 หลัง  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่ 4 ต.กระแชง    ให้ได้มาตรฐาน ศาลาริมทาง หมู่ 4 มสีถานที่ในการพักรอ

ต.กระแชง

92 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพื่อปรับปรุงศาลาริมทาง ปรับปรุงซ่อมแซม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 5 หลัง  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ศาลาริมทาง หมู่ 1-5 ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย    ให้ได้มาตรฐาน ศาลาริมทาง หมู่ 1-5 มสีถานที่ในการพักรอ

ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย

93 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ 4  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ กอ่สร้างและปรับปรุง 150,000 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ต.กระแชง    มาตรฐาน ซ่อมแซมสะพาน หมู่ 4 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต าบลกระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

94 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานขา้มคลอง  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ 1 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน  หมู่ 1 ต าบลกระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

95 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานขา้มคลอง  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ 5 ต าบลกระแชง    มาตรฐาน หมู่ 5 ต าบลกระแชง ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

96 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานชา้มคลอง  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ 1 ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน หมู่ 1 ต าบลชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

งบประมาณ

วัตถุประสงค์โครงการที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2564 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
97 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานชา้มคลอง  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ 3 ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน หมู่ 3 ต าบลชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

98 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานชา้มคลอง  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 150,000 150,000 150,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ชลประทาน หมู่ 4 ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน หมู่ 4 ต าบลชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

99 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มคลองบริเวณ  - เพื่อกอ่สร้างสะพานให้ได้ กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนายสุรินทร์ หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย    มาตรฐาน หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

100 โครงการกอ่สร้างสะพานขา้มคลองบริเวณ  - เพื่อกอ่สร้างสะพานให้ได้ กอ่สร้างสะพานขา้มคลอง 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หน้าบ้านนายสมพงษ์ สุขประเสริฐ    มาตรฐาน หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

101 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่  - เพื่อปรับปรุงสะพานให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 100,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

1- 5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย    มาตรฐาน ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

 - เพื่อการสัญจรไปมาของ คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 20 ครัวเรือน   คมนาคม

102 โครงการขดุลอกคูคลองจากบ้านนายขาว ถงึ - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลองจากบ้านนาย 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

บ้านนายชรัม หมู่ 5 ต.กระแชง สะดวกขึ น ขาวถงึบ้านนายชรัม หมู่ 5 ประโยชน์จาก สะดวกขึ น

ต.กระแชง การใชน้  า

จ านวน30ครัวเรือน

103 โครงการขดุลอกคูคลองจากศาลาตาขนุ ถงึ - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลองจากศาลาตาขนุ 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

นางวาสนา หมู่ 5 ต.กระแชง สะดวกขึ น ถงึ นางวาสนา หมู่ 5 ประโยชน์จาก สะดวกขึ น

ต.กระแชง การใชน้  า

จ านวน30ครัวเรือน

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
104 โครงการขดุลอกคูคลองบริเวณหน้าบ้าน - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลองบริเวณหน้าบ้าน 250,000 250,000 250,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

นายปราณี ม.4 ต.กระแชง ถงึ หมู่ 8 สะดวกขึ น นางปราณี ม.5 ต.กระแชง ประโยชน์จาก สะดวกขึ น

 ต.บ้านกลึง ถงึ หมู่ 8 ต.บ้านกลึง การใชน้  า

จ านวน30ครัวเรือน

105 โครงการขดุลอกคูคลองบริเวณถนน - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลองบริเวณถนน 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

ชลประทานถงึ หน้าบ้านนางสมหาย หมู่ 5 สะดวกขึ น ชลประทาน ถงึ หน้าบ้านนาง ประโยชน์จาก สะดวกขึ น

ต.กระแชง สมหมาย หมู่ 5 ต.กระแชง การใชน้  า

จ านวน30ครัวเรือน

106 โครงการขดุลอกคูคลองววั คลองควาย - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลองววั คลองควาย 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

 หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย สะดวกขึ น หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ประโยชน์จาก สะดวกขึ น

การใชน้  า

จ านวน30ครัวเรือน

107 โครงการขดุลอกคูคลอง - เพื่อให้การระบายน  า ขดุลอกคูคลอง หมู่ 1-5 1,000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ -การระบายน  า กองชา่ง

ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง สะดวกขึ น ต าบลกระแชง จากการใชน้  า สะดวกขึ น

ม.1-ม.5 ต าบลชา้งน้อย ต าบลชา้งน้อย จ านวน20ครัวเรือน

108 โครงการแกม้ลิง - เพื่อให้มทีี่กกัเกบ็น  า กอ่สร้างแกม้ลิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้ใชน้  า  - มสีถานที่ กองชา่ง

ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง ไวใ้ชใ้นยามภัยแล้ง ต าบลกระแชง ที่กกัเกบ็จ านวน กกัเกบ็น  าในหน้าแล้ง

ม.1-ม.5 ต าบลชา้งน้อย - เพื่อให้การระบายน  า ต าบลชา้งน้อย 20 ครัวเรือน

สะดวกขึ น

109 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา ขา้งแทงค์น  า - เพื่อให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬา ข้างแทงค์น  า 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ฝ.9 หมู่ 4 ต.กระแชง ที่ได้มาตรฐาน ฝ.9 หมุ่ 4 ต.กระแชง ประโยชน์ในออก   และใกล้เคียงมี

ก าลังกายจ านวน มาตรฐานในการด ารง

30 ครัวเรือน ชวีติที่ดีขึ้น

110 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา หมู่ 3 ต.ชา้งน้อย - เพื่อให้มีสถานที่ออกก าลังกาย ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ 3 200,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ที่ได้มาตรฐาน ต.ช้างน้อย ประโยชน์ในออก   และใกล้เคียงมี

ก าลังกายจ านวน มาตรฐานในการด ารง

30 ครัวเรือน ชวีติที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
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111 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงสนามกฬีาประจ า - เพื่อให้มสีถานที่ออกก าลังกาย กอ่สร้างลานกฬีา 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่บ้านหมู่ที่ 1-5 ต าบลกระแชง ที่ได้มาตรฐาน หมู่ 1-5 ต าบลกระแชง ประโยชน์ในออก   และใกล้เคียงมี

ต าบลชา้งน้อย ต าบลชา้งน้อย ก าลังกายจ านวน มาตรฐานในการด ารง

30 ครัวเรือน ชวีติที่ดีขึ้น

112 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์บริเวณอาคาร  -เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์อาคาร ปรับปรุงภูมทิัศน์อาคารที่ท าการ 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุงภูมทิัศน์  -สถานที่มคีวาม กองชา่ง

ที่ท าการอบต.,อาคารเอนกประสงค์(ตึกเขยีว) ที่ท าการอบต.,อาคารเอนก อบต.กระแชง ,อาคารเขยีวและ บริเวณที่ท าการอบต. พร้อมในการใชง้าน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดัอบต. ประสงค์(ตึกเขยีว) ศูนยพ์ัฒนา ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อาคารเขยี,ว ศพด.

เด็กเล็กสังกดัอบต. สังกดัอบต. 4 แห่ง

113 โครงการซ่อมแซมทรัพยสิ์นของ อบต.  -เพื่อให้มมีาตรฐานและพร้อม ซ่อมแซมทรัพยสิ์น 200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรัพยสิ์นอบต.  -สถานที่และอปุกรณ์ กองคลัง

ในการใชง้าน อบต.กระแชง ได้รับการซ่อมแซม พร้อมในการใชง้าน

และบริการประชาชน

114 โครงการจดัท าป้ายถนน ป้ายซอย หมู่บ้าน  - เพื่อท าป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ จดัท าป้ายถนน ป้ายซอย 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 โครงการ  -เขตอบต.มคีวามเป็น กองชา่ง

ป้ายจราจรต่างๆ ในเขตอบต. หมู่บ้าน ป้ายจราจรต่างๆ ระเบียบ เรียบร้อย

115 โครงการปรับปรุงพื นที่สาธารณะที่รกร้าง-  -เพื่อปรังปรุงพื นที่สาธารณะ ปรังปรุงพื นที่สาธารณะประ 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมพีื นที่ได้ท า กองชา่ง

วา่งป่าว มาท าประโยชน์ หมู่ 1-5 ประโยชน์ โยชน์ที่รกร้าง-วา่งป่าว ประโยชน์ในการใช้ ประโยชน์มากขึ น

ต.กระแชงและต.ชา้งน้อย พื นที่จ านวน 20 

ครัวเรือน

46 60 60 63 62
34,200,000 29,107,000        40,005,000       40,858,000       38,858,000       

291 รวมจ้านวนเงนิทั้ง 5 ปี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

183,028,000รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี

จ านวนเงินแต่ละปี

จ านวนโครงการแต่ละปี



แผนงานที่   1.2  การขยายเขตบริการโทรศัพทส์าธารณะปรับปรุงหอกระจายข่าว

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการกอ่สร้างหอกระจา่ยขา่วระบบ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ กอ่สร้าง 500,000 ประชาชน  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

เสียงไร้สายม.1-ม.5 ต าบลกระแชง รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หอกระจา่ยขา่วระบบเสียง 100 ครัวเรือน ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต าบลชา้งน้อย ไร้สาย ต าบลกระแชง ได้รับขอ้มลูขา่ว

ต าบลชา้งน้อย

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจา่ยขา่ว - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงซ่อมแซม 500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

ระบบเสียงไร้สาย ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หอกระจา่ยขา่วระบบเสียง 100 ครัวเรือน ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต าบลชา้งน้อย ไร้สายต าบลกระแชง ได้รับขอ้มลูขา่ว

ต าบลชา้งน้อย

3 โครงการปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย หมู่ 2 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

ต.กระแชง รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 2 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

4 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนายขวญัเมอืงเมอืง หมู่ 1 ต.กระแชง รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 1 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

5 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนางทองดี  รัมภาพ หมู่ 3 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 3 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.กระแชง

6 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนายสมาน  ศรีจนัทร์  หมู่ 4 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 4 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.กระแชง

7 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนายวเิชยีร  ศรีเพ็ชร  หมู่ 5 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 5 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.กระแชง

8 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนางทองดี เนื่องสุวรรณมยั หมู่ 1 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.ชา้งน้อย

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
9 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณแทงค์น  าประปา หมู่ 5 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 5 ต.กระแชง 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.กระแชง

10 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนางกลัยา ชนบท หมู่ 2 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 2 ต.ชา้งน้อย 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.ชา้งน้อย

11 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 2 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 2 จดุ 120,000 120,000 120,000 120,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณคลองววั และบริเวณคลองควาย รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย 2 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย

12 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณบ้านนายทว ี บุญโยทก หมู่ 5 รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

ต.ชา้งน้อย  

13 โครงการติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ - เพื่อให้ประชาชนได้รับ ติดตั งเพิ่มจดุเสียงไร้สาย 1 จดุ 60,000 60,000 60,000 60,000 ติดตั งเสียงไร้สาย  -ประชาชนได้รับทราบ กองชา่ง

บริเวณส านักสงฆ ์หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย รู้ขอ้มลูขา่วสารทั่วถงึ หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย 1 จดุ ขอ้มลูขา่วสารอยา่งทั่วถงึ

2 7 9 9 9
1,000,000 720,000 840,000 840,000 840,000

36 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี

ที่

4,240,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

โครงการ

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี



แผนงานที่   1.3  การขยายเขตประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บา้น

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน - เพื่อปรับปรุงระบบ ปรับปรุง ซ่อมแซมประปา 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

 ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย น  าประปาหมู่บ้านให้ได้ หมู่บ้าน ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการอปุ

มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน บริโภคทั่วถงึ

2 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 1 - เพื่อปรับปรุงระบบ กอ่สร้างระบบประปาบาดาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

ต.ชา้งน้อย น  าประปาหมู่บ้านให้ได้ หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการอปุโภค

มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน บริโภคทั่วถงึ

3 โครงการกอ่สร้างระบบประปาบาดาล หมู่ 5 - เพื่อปรับปรุงระบบ กอ่สร้างระบบประปาบาดาล 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

ต.กระแชง น  าประปาหมู่บ้านให้ได้ หมู่ 5 ต.กระแชง ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการอปุโภค

มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน บริโภคทั่วถงึ

4 โครงการวางท่อประปาถงึบริเวณที่พักสงฆ์ - เพื่อปรับปรุงระบบ วางท่อประปาถงึบริเวณที่พักสงฆ์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย น  าประปาหมู่บ้านให้ได้ หมู่ 5 ต.ชา้งน้อย ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการอปุโภค

มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน บริโภคทั่วถงึ

5 โครงการจดัซื อวสัดุอปุกรณ์และสารเคมี  -เพื่อปรับปรุงคุณภาพน  า จดัซื อวสัดุอปุกรณ์และสารเคมี 1,000,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

ระบบน  าประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน ระบบน  าประปา ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการ

ต.กระแชง,ต.ชา้งนอย ที่ได้มาตรฐาน อปุโภคบริโภคทั่วถงึ

6 โครงการกอ่สร้างระบบประปาหมู่บ้าน - เพื่อปรับปรุงระบบ กอ่สร้างแทงกป์ระปา 5,000,000 ประชาชน 70  -ประชาชนมนี  า กองชา่ง

ม.1-ม.5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย น  าประปาหมู่บ้านให้ได้ ครัวเรือนมนี  าปะปา ประปาในการอปุ

มาตรฐาน ที่ได้มาตรฐาน โภคบริโภคทั่วถงึ

3 4 4 4 4

7,500,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000

19 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี 36,300,000

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

จ านวนเงินแต่ละปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี



แผนงานที่   1.4  การขยายเขตบริการไฟฟ้า

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 1-5 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

 หมู่ 1-5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย สะดวกในการเดินทางเวลา ต าบลกระแชง ความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง

กลางคืน ต าบลชา้งน้อย ในการเดินทาง เวลากลางคืน

จ านวน  50  -เพื่อให้ประชาชน

ครัวเรือน ได้ใชไ้ฟฟ้าอยา่งทั่วถงึ

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

(บ้านหนองสรวง) หมู่ 1 ต.กระแชง สะดวกในการเดินทางเวลา (บ้านหนองสรวง)หมู่ 1กระแชง ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กลางคืน ในการเดินทาง

จ านวน  20

ครัวเรือน

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

(เลียบคลองกระแชงใต้) หมู่ 3 ต.กระแชง สะดวกในการเดินทางเวลา (เลียบคลองกระแชงใต้) หมู่ 3 ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

กลางคืน  กระแชง ในการเดินทาง

จ านวน  30

ครัวเรือน

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

บริเวณบ้านนายทอง หาวดั ถงึบ้าน สะดวกในการเดินทางเวลา บริเวณบ้านนายทอง หาวดั ถงึ ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

นางกานดา บ ารุงสิน หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย กลางคืน บ้านนางกานดา บ ารุงสิน ในการเดินทาง

หมู่ 1 ต.ชา้งน้อย จ านวน  30

ครัวเรือน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าทางสาธารณะ 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

บ้านนางปิ่น ถงึ บ้านนางประนอม หมู่ 4 สะดวกในการเดินทางเวลา บ้านนางปิ่น ถงึ บ้านนาง ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

ต.กระแชง กลางคืน ประนอม หมู่ 4 ต.กระแชง ในการเดินทาง

จ านวน  50 

ครัวเรือน

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1 ต.กระแชง ถงึ สะดวกในการเดินทางเวลา ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1 ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย กลางคืน ต.กระแชง ถงึหมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ในการเดินทาง

จ านวน  50

ครัวเรือน

7 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่งริมทาง  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่ง 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

หมู่ 1 - 5 ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย สะดวกในการเดินทางเวลา หมู่ 1 กระแชง ถงึ ความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง

กลางคืน หมู่ 4 ชา้งน้อย ในการเดินทาง เวลากลางคืน

จ านวน  50  -เพื่อให้ประชาชน

ครัวเรือน ได้ใชไ้ฟฟ้าอยา่งทั่วถงึ

8 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะระบบ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ติดตั งไฟฟ้าแสงสวา่ง 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  - ประชาชนได้รับความ กองชา่ง

แสงอาทิตย(์โซ่ล่าเซลล์)ภายในพื นที่ต าบล สะดวกในการเดินทางเวลา หมู่ 1 กระแชง ถงึ ความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง

กระแชง ต าบลชา้งน้อย กลางคืน หมู่ 4 ชา้งน้อย ในการเดินทาง เวลากลางคืน

จ านวน  50  -เพื่อให้ประชาชน

ครัวเรือน ได้ใชไ้ฟฟ้าอยา่งทั่วถงึ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าทาง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  - ประชาชนได้รับความ

หมู่ 1 - 5 ต าบลกระแชง สะดวกในการเดินทางเวลา สาธารณะ หมู่ 1 - 5 ความปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง

 ต าบลชา้งน้อย กลางคืน ต าบลกระแชง ต าบลชา้งน้อย ในการเดินทาง เวลากลางคืน

จ านวน  50  -เพื่อให้ประชาชน

ครัวเรือน ได้ใชไ้ฟฟ้าอยา่งทั่วถงึ

4 7 7 7 7
3,000,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000 4,250,000

32 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

โครงการที่

20,000,000

จ านวนเงินแต่ละปี



แนวทางที่   1.5  การพัฒนาระบบจราจร

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

1 โครงการติดตั ง ปรับปรุง ซ่อมแซม  - ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ ติดตั งปรับปรังซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมคีวาม ส่วนโยธา

เคร่ืองหมายจราจร ความปลอดภัยในการใชร้ถใช้ เคร่ืองหมายจราจร ความปลอดภัย ปลอดภัยในการ

ถนน ต าบลกระแชง,ชา้งน้อย ในการเดินทาง สัญจร

จ านวน 65ครัวเรือน

1 1 1 1 1

100,000        100,000 100,000 100,000 100,000

5 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี

383 รวมจ้านวนเงินทั้งสิ้น 5 ปี

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

งบประมาณ

500,000

244,068,000

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ้านวนโครงการทั้งสิ้น 5 ปี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

     2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

          2.1แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการส่งเสริมอาชพีกลุ่มรักษ์กระแชง  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กล่มอาชพีกลุ่มรักษ์กระแชง 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกลุ่ม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

หมู่ 1 ต.กระแชง มรีายได้เพิ่มขึ้น หมู่ 1 ต.กระแชง อาชพี 1 กลุ่ม เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

2 โครงการส่งเสริมอาชพีเพื่อเพิ่มรายได้  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชพีหมู่ 2 ต.กระแชง 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกลุ่ม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

หมู่ 2 ต.กระแชง หมู่ 2,3 ต.ชา้งน้อย มรีายได้เพิ่มขึ้น 2,3 ต.ชา้งน้อย อาชพี 3 กลุ่ม เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีแปรรูปผลิตภัณฑ์  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชพีหมู่  1,3 ต.กระแชง 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกลุ่ม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

ทางการเกษตร หมู่ 1,3 ต.กระแชง มรีายได้เพิ่มขึ้น อาชพี 2 กลุ่ม เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชพีขนมหวาน  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มอาชพีหมู่  4,5 ต.กระแชง 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกลุ่ม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

 หมู่ 4,5 ต.กระแชง มรีายได้เพิ่มขึ้น อาชพี 2 กลุ่ม เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

5 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชพีให้แก่ - เพื่อให้ประชาชนกลุ่มอาชพี ฝึกอบรมกลุ่มอาชพีในเขต 300,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จดัอบรมฝึกอาชพี - ประชาชนและกลุ่ม ส านักงานปลัด

ประชาชน,กลุ่มอาชพี,กลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีมคีวามรู้ในการ พื้นที่รับผิดชอบ ประชาชนและกลุ่ม ต่างๆมคีวามรู้มรีายได้

ผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส,เด็กและเยาวชน ประกอบอาชพีเพิ่มขึ้น อบต.กระแชง ต่าง ๆ ปีละ 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น

6 โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนยบ์ริการ  -เพื่อสนับสนุนศูนย์ ส่งเสริมศูนยบ์ริการและถา่ย 50,000 50,000 สนับสนุนศูนย์  -กลุ่มอาชพีมี ส านักงานปลัด

และถา่ยทอดเทคโนโลยกีารเกษตร บริการและถา่ยทอด ทอดเทคโนโลยกีารเกษตร บริการและถา่ยทอด ความรู้เพิ่มในการ

เทคโนโลยกีารเกษตร ประจ าต าบล เทคโนโลยี่เกษตร ประกอบอาชพี

ปีละ 1 คร้ัง

7 โครงการตลาดประชารัฐ  -เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ ตลาดประชารัฐ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนน าสินค้า  -ประชาชนมสีถานที่ ส านักงานปลัด

จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มาร่วมขาย 20 ราย จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนใหน่้าอยู่

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
8 โครงการอบรมให้ความรู้การด าเนินงาน - เพื่อให้ประชาชน และสมาชกิ ฝึกอบรมประชาชนกลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 จดัอบรมประชาชน - ประชาชนและกลุ่ม ส านักงานปลัด

วสิาหกจิชมุชน วสิาหกจิชมุชนรู้บทบาท วหิาสกจิชมุชน และกลุ่มปีละ 1 คร้ัง ต่างๆมคีวามรู้มรีายได้

หน้าที่ตนเอง เพิ่มขึ้น

9 โครงการปรับปรุงประสิทธภิาพและคุณภาพ - เพื่อให้ประชาชน มคีวามรุ้ ฝึกอบรมประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จดัอบรมประชาชน - ประชาชนมคีวามรุ้ในการ ส านักงานปลัด

ผลผลิตขา้ว ในการผลิตขา้วที่มคุีณภาพ และกลุ่มปีละ 1 คร้ัง ผลิตขา้วที่มคุีณภาพ มรีายได้

เพิ่มขึ้น

10 โครงการอดุหนุนเงินเศรษฐกจิชมุชน  -เพื่อให้ประชาชน กลุ่มอาชพีในเขต 100,000 100,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 อดุหนุนเงินกลุ่ม  -ประชาชนมทีุนใน ส านักงานปลัด

มทีุนในการ พื้นที่รับผิดชอบ เศรษฐกจิชมุชน การประกอบอาชพี

ประกอบอาชพี อบต.กระแชง

11 โครงการ อบต. ออกหน่วยเคล่ือนที่  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ออกหน่วยเคล่ือนที่ให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมคีวามรู้ ส านักงานปลัด

ให้ความรู้การลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ มรีายได้เพิ่มขึ้น การลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ ความรู้ จ านวน ลดรายจา่ยเพิ่มรายได้

ต.กระแชง,ต.ชา้งน้อย 50 ครัวเรือน จ านวน 10 %

12 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชพี  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน กลุ่มแมบ่้านเกษตรชา้งน้อย 20,000 20,000 สนับสนุนกลุ่ม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

มรีายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาและกลุ่มอาชพีท านา จ านวน 2 กลุ่ม เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

13 โครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  -เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิ 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝึกอบรมจดักจิกรรม  -ประชาชนมรีายได้ ส านักงานปลัด

มรีายได้เพิ่มขึ้น  พอเพียงต.กระแชง ,ชา้งน้อย จ านวน 1 คร้ัง เพิ่มขึ้น จ านวน 10%

14 โครงการตลาดปลอดภัย (Sefety Market)  -เพื่อให้ประชาชนมสีถานที่ ตลาดปลอดภัย 2,000,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จดักจิกรรม,ฝึก  -ประชาชนมสีถานที่ ส านักงานปลัด

จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น อบรมจ านวน 1 คร้ัง จ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

15 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน  -เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อดุหนุนงบประมาณ  -กองทุนสวสัดิการชมุชน

สวสัดิการชมุชนต าบลกระแชงต าบลชา้งน้อย กองทุนสวสัดิการชมุชน กองทุนสวสัดิการชมุชน ปีละ 1 คร้ัง สามารถด าเนินการให้

สวสัดิการแกช่มุชนได้

8 15 13 13 13

2,920,000 1,170,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000

62 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

งบประมาณ

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

10,840,000

วัตถุประสงค์

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี

ที่ โครงการ



แผนงานที่ 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการจดัซ้ือวสัดุ  ครุภันฑ์ ให้กบัศูนย ์ - เพื่อจดัซ้ือวสัดุ ซ้ือวสัดุ  ครุภันฑ์ ให้กบัศูนย ์ 100,000 100,000 จดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ -ศพด.ได้รับวสัดุครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด

พัฒนาเด็กเล็ก ครุภัณฑ์ ให้กบัศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กกระแชง, ศพด.  ในการพัฒนาเด็กเล็ก

พัฒนาเด็กเล็ก ชา้งน้อย

2 โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวนั - เพื่อให้เด็กได้รับ จดัซ้ืออาหาร 500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 เด็กนักเรียนได้รับ  -เด็กได้รับอาหาร ส านักงานปลัด

ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นที่ อาหารอยา่ง ให้แกโ่รงเรียนในเขตพื้น อาหาร 100% อยา่งทั่วถงึ

ทั่วถงึ ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณ - เพื่อให้เด็กได้รับ จดัซ้ืออาหารเสริมนม 150,000 300,000 400,000 400,000 400,000 เด็กนักเรียนได้รับ  -เด็กได้รับอาหารสริมนม ส านักงานปลัด

อาหารเสริม(นม)ให้กบัโรงเรียนในเขตพื้นที่ อาหารเสริมนมอยา่ง ให้แกโ่รงเรียนในเขตพื้น อาหารเสริม อยา่งทั่วถงึ

ทั่วถงึ ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง (นม) 100 %

4 โครงการจดัซ้ืออาหารกลางวนั - เพื่อให้เด็กศพด.ได้รับ จดัซ้ืออาหาร 300,000 300,000 300,000 เด็กศพด.ได้รับอาหาร  -เด็กได้รับอาหาร ส านักงานปลัด

ให้กบั ศพด.กระแชง,ศพด.ชา้งน้อย อาหารอยา่ง ให้แก ่ศพด.ในเขตพื้น 100% อยา่งทั่วถงึ

ทั่วถงึ ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง

5 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) - เพื่อให้เด็กศพด.ได้รับ จดัซ้ืออาหารเสริมนม 120,000 120,000 120,000 เด็กศพด.ได้รับอาหาร  -เด็กได้รับอาหาร ส านักงานปลัด

ให้กบั ศพด.กระแชง,ศพด.ชา้งน้อย อาหารเสริมนมอยา่ง ให้แก ่ศพด.ในเขตพื้น เสริม(นม) 100 % เสริมนมอยา่งทั่วถงึ

ทั่วถงึ ที่รับผิดชอบ อบต.กระแชง

6 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา - เพื่อให้เด็กศพด.ได้รับ จดัสรรงบประมาณค่าหนังสือ 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียนศพด.  -เด็กนักเรียนศพด. ส านักงานปลัด

ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการ ค่าอปุกรณ์การเรียน ค่าเคร่ือง จ านวน 80 คน มคุีณภาพในการศึกษา

จดัการศึกษา แบบ ค่ากจิกรรพัฒนาผู้เรียน เพิ่มขึ้น

แกเ่ด็กศพด.

7 โครงการส่งเสริมสภาเด็กอบต.กระแชง  -เพื่อส่งเสริมสภาเด็กอบต. จดัสรรงบประมาณส่งเสริม 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักจิกรรม จ านวน  -สภาเด็กมกีารบริหารงาน ส านักงานปลัด

ในการท ากจิกรรม สภาเด็กอบต.กระแชง 1 คร้ัง ที่มปีระสิทธภิาพเพิ่มขึ้น

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
8 โครงการจดักจิกรรมส าหรับศูนยพ์ัฒนา - เพื่อจดักจิกรรมส าหรับ จดักจิกรรมส าหรับ 50,000 50,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ส านักงานปลัด

เด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 80 คน เกดิการเรียนรู้

ในเขตพื้นที่อบต.กระแชง ในเขตพื้นที่อบต.กระแชง

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ - เพื่อจดักจิกรรมส าหรับ จดักจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กและผู้ปกครอง  -เด็กเกดิการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส านักงานปลัด

เด็ก ร่วมกบัหน่วยงานอื่น 200 คน

10 โครงการแขง่ขนักฬีานักเรียน - เพื่อจดักจิกรรมส าหรับ จดัแขง่ขนักฬีา ศพด. 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กเกดิการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ส านักงานปลัด

เด็กในเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 80 คน

อบต.กระแชง อบต.กระแชง

11 โครงการส่งเสริมการจดัประสบการณ์การ  -เพื่อให้เด็กศพด.ได้พัฒนา จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กเล็กศพด. ส านักงานปลัด

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ความสามารถต่าง ๆ ประสบการณ์เด็กปฐมวยั จ านวน 80 คน เกดิกระบวนการเรียนรู้

12 โครงการประกวดห้องเรียน  -เพื่อให้เด็กศพด.ได้พัฒนา จดักจิกรรมประกวด 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กเล็กศพด. ส านักงานปลัด

ความสามารถต่าง ๆ ห้องเรียนของศพด. จ านวน 80 คน เกดิกระบวนการเรียนรู้

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  -เพื่อให้เด็กศพด.ทั้งสองศูนย์ จดักจิกรรมส่งเสริมสุขภาพ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กเล็กศพด.มสุีขภาพ ส านักงานปลัด

ได้ตรวจสุขภาพ เด็กนักเรียน จ านวน 80 คน อนามยัแขง็แรง มภีูมคุ้ิมกนั

14 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตยนักเรียน  -เพื่อส่งเสริมประชาธปิไตยใน จดักจิกรรมส่งเสริม 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กศพด.เกดิการเรียนรู้ ส านักงานปลัด

เด็กนักเรียนศพด. ประชาธปิไตยในเด็ก จ านวน 80 คน ประชาธปิไตย

15 โครงการส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม และ  -เพื่อส่งเสริมรักษาศิลปะ จดักจิกรรมส่งเสริมศิลปะ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กศพด.ได้เรียนรู้และ ส านักงานปลัด

ประเพณีท้องถิ่น วฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรมประเพณี จ านวน 80 คน เกดิจติอนุรักษ์ศิลปะ

วฒันะธรรมประเพณี

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  -เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จดักจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กศพด.เกดิการเรียนรู้ ส านักงานปลัด

จริยธรรมเด็กนักเรียนศพด. จริยธรรมนักเรียน จ านวน 80 คน และมคุีณธรรมจริยธรรม

17  โครงการประกนัคุณภาพภายใน  -เพื่อประกนัคุณภาพการเรียน จดักจิกรรมประกนัคุณภาพ 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -ศพด.ทั้งสองศูนยม์คุีณ ส านักงานปลัด

การสอน ในศพด. จ านวน 80 คน ภาพในการเรียนการสอน

18 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวยั)  -เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถาน   จดักจิกรรมพัฒนาหลักสูตร 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -ศพด.ทั้งสองศูนยม์คุีณ ส านักงานปลัด

ศึกษา ปฐมวยั จ านวน 80 คน ภาพในการเรียนการสอน

19 โครงการนิเทศภายใน  -เพื่อจดันิเทศภายในศพด. มกีารนิเทศภายในศพด 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -ศพด.ทั้งสองศูนยม์คุีณ ส านักงานปลัด

จ านวน 80 คน ภาพในการเรียนการสอน

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
20 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์  -เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กศพด.  จดักจิกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -ครูศพด.และผู้ปกครอง ส านักงานปลัด

ทั้งสองศูนยข์องอบต. ศพด.ทั้งสองศูนยข์องอบต. จ านวน 80 คน มคีวามสัมพันธอ์นัดีต่อกนั

21 โครงการระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  -เพื่อดูแลชว่ยเหลือเด็กนักเรียน -จดักจิกรรมดูแลชว่ยเหลือเด็ก 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กเล็กศพด.  -เด็กศพด.ได้รับการชว่ย ส านักงานปลัด

ศพด. ศพด.ทั้งสองศูนยข์องอบต. จ านวน 80 คน เหลือเบื้องต้น

22 อดุหนุนโรงเรียนวดักระแชง(จนัทรไพรโรจน์  -เพื่ออดุหนุนโครงการของ นักเรียนโรงเรียนวดักระแชง 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 เด็กนักเรียน  -เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้ ส านักงานปลัด

วทิยา)ในโครงการที่มวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสริม โรงเรียนวดักระแชง (จนัทรไพโรจน์วทิยา)  จ านวน 150 คน รับการส่งเสริมการศึกษา

การศึกษาในพื้นที่ 

23 อดุหนุนโรงเรียนวดัอนุกญุชราราม  -เพื่ออดุหนุนโครงการของ นักเรียนโรงเรียนวดัอนุกลุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน  -เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้ ส านักงานปลัด

ในโครงการที่มวีตัถปุระสงค์เพื่อส่งเสริม โรงเรียนวดัอนุกญุชราราม ชราราม จ านวน 80 คน รับการส่งเสริมการศึกษา

การศึกษาในพื้นที่  

19 21 21 21 21

1,140,000      1280000 1950000 1950000 1950000

103 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

งบประมาณ

วัตถุประสงค์ที่

จ านวนเงินแต่ละปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

8,270,000

โครงการ

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี



แผนงานที่ 2.3  การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อและ - เพื่อให้พื้นที่ในเขต ควบคุมป้องกนัโรคติดต่อและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน จ านวน  -สามารถป้องกนั ส านักงานปลัด

โรคไมติ่ดต่อ รับผิดชอบปลอดจากโรค โรคไมติ่ดต่อที่อาจเกดิขึ้น 2700 คน โรคติดต่อที่ไม่

ติดต่อและโรคไมติ่ดต่อ ร้ายแรงได้

2 โครงการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมคนพิการ  -เพื่อให้คนพิการมสีภาพ ปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อม 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้พิการ จ านวน  -คนพิการมสีภาพ ส านักงานปลัด

แวดล้อมในการด ารงชวีติดีขึ้น คนพิการในเขตพื้นที่ 57 คน แวดล้อมในการ

รับผิดชอบ ด ารงชวีติดีขึ้น

3 โครงการแขง่ขนักฬีาภายในต าบลและ - เพื่อส่งเสริมการออก แขง่ขนักฬีาภายในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนและ  -เพื่อส่งเสิรมการ ส านักงานปลัด

ส่งเสริมนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนั ก าลังกาย และส่งเสริมนักกฬีา เจา้หน้าที่ อบต. ออกก าลังกายและ

เขา้ร่วมการแขง่ขนั จ านวน 200 คน เชื่อมความสามคัคี

4 อดุหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุข  -เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ อดุหนุนกจิกรรมของอสม.ใน 100,000 100,000 100,000 100,000 อดุหนุนงบประมาณ  -อสม.มปีระสิทธิ- ส านักงานปลัด

อสม. ในการปฏิบัติงานของ เขตพื้นที่ จ านวน 1 คร้ัง ภาพในการปฏิบัติ

อสม. งาน

5 โครงการรณรงค์และป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า  -เพื่อป้องกนัโรคพิษ รณรงค์ป้องกนัโรคพิษ 100,000 100,000 100,000 100,000 จดักจิกรรม จ านวน  -สามารถป้องกนัโรค ส านักงานปลัด

สุนัขบ้าในเขตพื้นที่ สุนัขบ้า 1 คร้ัง พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

รับผิดชอบ 95%

6 โครงการรณรงค์ป้องกนัควบคุมโรคไขเ้ลือดออก  -เพื่อป้องกนัโรคไขเ้ลือด รณรงค์ป้องกนัโรคไข้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จดักจิกรรม จ านวน  -ประชาชนห่างไกล ส านักงานปลัด

ออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เลือดออก 1 คร้ัง โรคไขเ้ลือดออก

7 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย - เพื่อส่งเสริมการออก จดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 10 ชดุ  -ประชาชนมสุีขภาพ ส านักงานปลัด

ก าลังกาย แขง็แรงเพิ่มขึ้น

8 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหาร - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ ด าเนินงานจดัการระบบการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน หมู่ 1-5  -ประชาชนได้รับบริการ ส านักงานปลัด

จดัการการแพทยฉ์กุเฉนิ การด าเนินการการแพทยฉ์กุเฉนิแพทยฉ์กุเฉนิ ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิที่มี

9 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค  -เพื่อป้องกนัโรคพิษ รณรงค์ป้องกนัและฉดีวคัซีน 80,000 80,000 80,000 80,000 จดักจิกรรม จ านวน  -สามารถป้องกนัโรค ส านักงานปลัด

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญงิสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 1 คร้ัง พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

พลเรือเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจา้ รับผิดชอบ 100%

น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์ที่



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
10 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค  -เพื่อป้องกนัโรคพิษ รณรงค์ป้องกนัและฉดีวคัซีน 3,000 3,000 3,000 3,000 จดักจิกรรม จ านวน  -สามารถป้องกนัโรค ส านักงานปลัด

พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญงิสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ ป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 1 คร้ัง พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้

พลเรือเอกหญงิ พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จพระเจา้ รับผิดชอบ 100%

น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

(ส ารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว)์

11 อดุหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข - เพื่อประชาชนมสุีขภาพ หมู่ 1 - 5 ต.กระแชง ต.ขา้งน้อย 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน หมู่ 1-5  -ประชาชนมสุีขภาพ ส านักงานปลัด

ที่แขง็แรงเพิ่มขึ้น ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ที่แขง็แรงเพิ่มขึ้น

12 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองกรองน้ า - เพื่อให้ประชาชนมนี้ า เคร่ืองกรองน้ า หมู่ 4,5 150,000 จ านวน 2 เคร่ือง  -ประชาชนมนี้ าสะอาด ส านักงานปลัด

หมู่ 4,5 ต าบลชา้งน้อย ที่สะอาดบริโภค ต าบลชา้งน้อย บริโภค

7 10 11 11 11

950,000 1,133,000 1,033,000 1,033,000 1,033,000

50 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

แผนงานที่ 2.4  ด้านการปอ้งกันยาเสพติด

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการสนับสนุนงบประมาณด้าน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุน สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อดุหนุนงบประมาณ  -ประชาชนมคีวามรู้ ส านักงานปลัด

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด งบประมาณด้านการป้อง หน่วยงานต่างๆ จ านวน 1 คร้ัง และเห็นโทษภัย

กนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เสพติด

2 โครงการจดักจิกรรมรณรงค์ป้องกนัและต่อต้าน - เพื่ออบรมให้ความรู้และจดั ให้ความรู้เกี่ยวกบัยาเสพติด 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จดักจิกรรมต่าง ๆ  -ประชาชนมคีวาม ส านักงานปลัด

ยาเสพติด กจิกรรมเกี่ยวกบัยาเสพติด แกป่ระฃาชนในเขตพื้นที่ จ านวน 2 คร้ัง รู้และเห็นโทษภัย

รับผิดชอบ เสพติด

2 2 2 2 2

100,000 50,000 150,000 150,000 150,000

10 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปีรวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี

งบประมาณ

600,000

5,182,000

วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ านวนโครงการแต่ละปี

โครงการ วัตถุประสงค์

จ านวนเงินแต่ละปี

ที่

จ านวนเงินแต่ละปี

ที่

จ านวนโครงการแต่ละปี

โครงการ

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี



แผนงานที่  2.5  การสงเคราะหเ์ด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ปว่ยเอดส์

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ - เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย ุ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ผู้สูงอาย ุจ านวน  -ผู้สูงอายไุด้รับสวสัดิการ ส านักงานปลัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 580 คน ในการด ารงชวีติ

2 เบี้ยยงัชพีผู้พิการ - เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้พิการ 900,000 900,000 900,000  ผู้พิการ  -ผู้พิการได้รับสวสัดิการ ส านักงานปลัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 57 คน ในการด ารงชวีติ

3 เบี้ยยงัชพีผู้ป่วยเอดส์ - เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ 5,000 5,000 5,000 ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  -ผู้ป่วยเอดส์ได้รับสวสัดิการ ส านักงานปลัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 คน ในการด ารงชวีติ

4 โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีติผู้สูงอาย ุผู้พิการ  -เพื่อจดักจิกรรมผู้สูงอาย ุ  จดักจิกรรมผู้สูงอาย ุผู้พิการ 300,000 300,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน 200 คน  -ผู้สูงอายผูุ้ด้อย ส านักงานปลัด

ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และ เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และ โอกาส เด็กและ

เด็ก และ เยาวชน เยาวชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เยาวชนได้รับโอกาส

ในการด าเนินชวีติ

5 โครงการจดัต้ังชมรมผู้สูงอายุ  -เพื่อจดัต้ังชมรมผู้สูงอายุ จดัต้ังชมรมผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอาย ุจ านวน  -ผู้สูงอายมุกีจิ ส านักงานปลัด

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 50 คน กรรมท าร่วมในเวลาวา่ง

6 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ (รถเขน็) ให้กบั - เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ จดัซ้ือรถเขน็ให้แกผู้่สูงอาย ุ 200,000 100,000 จ านวน 10 คัน  -ผู้สูงอายผูุ้ด้อย ส านักงานปลัด

ผู้พิการผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ โอกาสผู้พิการให้การ

 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ด าเนินชวีติสะดวกขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
7 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  -เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอาย ุ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  -ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุผู้ ส านักงานปลัด

 คนพิการ ผู้สูงอาย ุและผู้ด้อยโอกาส ผู้ด้อยโอกาสมสีภาพ คนพิการ ผู้สูงอาย ุผู้ด้อย ผู้ด้อยโอกาส จ านวน ด้อยโอกาส มสีภาพแวดล้อม

แวดล้อมในการด ารงชวีติ โอกาสในเขตพื้นที่ 2 คน ในการด ารงชวีติที่ดีขึ้น

ดีขึ้น รับผิดชอบ

8 โครงการสนับสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก - เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ สนุนสนุนส่ิงอ านวยความ 100,000 ผู้พิการ จ านวน  -ผู้พิการมกีารด ารงชวีติ ส านักงานปลัด

ส าหรับคนพิการ สะดวกส าหรับคนพิการ 2 คน ที่ดีขึ้น

ในเขตพื้นที่

5 5 6 6 6
5,200,000 5,050,000 5,655,000 5,655,000 5,655,000

28 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

253 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 5 ปี

27,215,000

52,107,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี



722,561



2,200,000 2,922,561



160,000 #REF!





600,000 #REF!





4,800,000

402,561 5,202,561 #REF!



#REF!



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที ่3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /  สังคม

      3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /  สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

          แผนงานที ่3.1 ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ทีร่ับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการจดัซ้ือและปรับปรุงวสัดุ -เพือ่จดัซ้ือและปรับปรุง ซ้ือและปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์ดับ  -มีวสัดุอุปกรณ์ ส านักงานปลัด

อุปกรณ์ดับเพลิง ซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ วสัดุอุปกรณ์ดับเพลิง เพลิง จ านวน พร้อมในหากเกิดเหตุ

ดับเพลิง 50 ชุด อัคคีภัย

2 โครงการฝึกอบรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - เพือ่ทบทวนความรู้ ฝึกอบรม ทบทวน ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝึกอบรม เจา้หน้าที่ อปพร. ส านักงานปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อปพร.อาสาสมัครหน่วยกู้ภัย จ านวน 1 คร้ัง อาสาสมัครกู้ภัย

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ มีความรู้เพิม่ขึ้น

3 โครงการอยูเ่วรยามและออกตรวจพืน้ที่เพือ่ - เพือ่รักษาความปลอด อยูเ่วรยามและออกตรวจพืน้ 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จดักิจกรรมจ านวน ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

รักษาความสงบเรียบร้อย ภัยให้ประชาชน ที่เพือ่รักษาความสงบ 1 โครงการ ปลอดภัยในชีวติ

เรียบร้อย และทรัพยสิ์น

เพิม่ขึ้น

4 โครงการอุดหนุนป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วง - เพือ่ความปลอดภัยใน อุดหนุนป้องกันลดอุบัติเหตุ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนงบประมาณ ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

เทศกาลวนัขึ้นปีใหม่,เทศกาลวนัสงกรานต์ ชีวติและทรัพยสิ์นของ ในช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ จ านวน 2 คร้ัง ปลอดภัยในชีวติ

ประชาชน ปีใหม่ และทรัพยสิ์น

เพิม่ขึ้น

5 โครงการช่วยเหลือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน - เพือ่ช่วยเหลือผู้ ช่วยเหลือกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนผู้ประสบ ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประสบความเดือนร้อน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนจ านวน ความเดือดร้อนได้รับ

ของประชาชน  เร่งด่วนในเขตอบต. ความเดือดร้อนของประชาชน   700 ครัวเรือน ความช่วยเหลือ

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - เพือ่ความปลอดภัย จดัต้ังจดุตรวจ จดุบริการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ต้ังจดุตรวจ บริการ  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในชีวติและทรัพยสิ์น ประชาชนช่วงเทศกาลส าคัญ จ านวน 2 คร้ัง ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นช่วง

เทศกาลส าคัญ

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่

ที่ วัตถุประสงค์โครงการ



เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ทีร่ับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
7 โครงการปกป้องสถาบัน  -เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน จดักิจกรรมปกป้องสถาบัน 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักิจกรรม จ านวน  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

มีความจงรักภัคดี ในเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 1 คร้ัง จงรักภัคดี

ต่อสถาบันกษัตริย์ ต่อสถาบันกษัตริย์

8 โครงการจดัซ้ือไฟฉุกเฉินติดบนรถยนต์  -เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ จดัซ้ือไฟฉุกเฉินติด 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ชุดไฟฉุกเฉิน จ านวน  -เพิม่ประสิทธภิาพ ส านักงานปลัด

ส่วนกลาง ในการปฎิบัติงาน บนรถยนต์ส่วนกลาง 1 ชุด ในการปฎิบัติงาน

9 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 1-5 - เพือ่คราวปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 1-5 980,000 980,000 980,000 980,000 กล้องวงจรปิดหมู่ 1-5  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

 ต.กระแชง ในชีวติและทรัพยสิ์น ต.กระแชง ต.กระแชง ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น

10 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 1-5 - เพือ่คราวปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 1-5 980,000 980,000 980,000 980,000 กล้องวงจรปิดหมู่ 1-5  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

 ต.ช้างน้อย ในชีวติและทรัพยสิ์น ต.ช้างน้อย  ต.ช้างน้อย ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น

11 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 ต.กระแชง - เพือ่คราวปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 490,000 กล้องวงจรปิดจ านวน  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ในชีวติและทรัพยสิ์น ต.กระแชง 5  ตัว ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น

12 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 3 ต.ช้างน้อย - เพือ่คราวปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 3 490,000 กล้องวงจรปิดจ านวน  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ในชีวติและทรัพยสิ์น ต.ช้างน้อย 5  ตัว ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น

13 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 ต.ช้างน้อย - เพือ่คราวปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ 2 490,000 กล้องวงจรปิดจ านวน  -ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

ในชีวติและทรัพยสิ์น ต.ช้างน้อย 5  ตัว ปลอดภัยในชีวติ

ของประชาชน และทรัพยสิ์นเพิม่ขึ้น

14 จดัซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง  -เพือ่ให้ความช่วยเหลือ ซ้ือรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง 2,000,000  - รถยนต์บรรทุกน้ าดับ  -ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

พร้อมกระเช้ากู้ภัย ประชาชนเมื่อเกิดเหตุ พร้อมกระเช้ากู้ภัย เพลิง จ านวน 1 คัน ความช่วยเหลือเมื่อ

อัคคีภัยหรือภัยแล้ง เกิดเหตุทันที

9 13 10 10 10

3,650,000 4,980,000 3,560,000 3,560,000 3,560,000

52 รวมจ านวนเงนิทัง้ 5 ปี

งบประมาณ

19,310,000

วัตถุประสงค์โครงการที่

จ านวนโครงการแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทัง้ 5 ปี

จ านวนเงินแต่ละปี



แผนงานที ่3.2 การมีส่วนรว่มทางด้านการเมือง

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ทีร่ับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการเลือกต้ัง นายก อบต, ส.อบต - เพือ่ให้มีการเลือกต้ัง เลือกต้ัง นายก อบต, 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้บริหารและสมาชิกฯ  -ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

กรณีครบวาระหรือเลือกต้ังซ่อม นายก อบต. ส.อบต. ส.อบตกรณีครบวาระ จ านวน 24 คน ในทางการเมือง

หรือเลือกต้ังซ่อม ท้องถิ่น

2 โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น - เพือ่ร่วมระดมความคิด จดัเวทีประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักงานปลัด

เห็นทางด้านการพัฒนา ในเขตต าบลกระแชง 200 คน ในทางการเมือง

การบริหารงานอบต. ต าบลช้างน้อย ท้องถิ่น

2 2 2 2 2

350,000     350,000 350,000 350,000 350,000

10 รวมจ านวนเงนิทัง้ 5 ปี

62 รวมจ านวนเงนิทัง้สิ้น 5 ปี

งบประมาณ

1,750,000

21,060,000

จ านวนโครงการแต่ละปี

ที่ โครงการ

รวมจ านวนโครงการทัง้สิ้น  5 ปี

รวมจ านวนโครงการทัง้ 5 ปี

จ านวนเงินแต่ละปี

วัตถุประสงค์





300,000



#REF!



ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

          แผนงานที่ 4.1การสร้างจิตส านึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - เพื่อสร้างจติส านึกใน ฝึกอบรมอนุรักษ์ธรรมชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ฝึกอบรม  -ประชาชนมจีติ ส านักงานปลัด

การอนุรักษ์ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จ านวน 1 คร้ัง ส านึกในการ

และส่ิงแวดล้อม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อนุรักษ์ธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

2 โครงการอบต.น่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง - เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้ จดักจิกรรม อบต.น่าอยู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 10  หมู่บ้าน  -หมู่บ้านในเขตพื่นที่รับ ส านักงานปลัด

เป็นบ้านน่าอยู่ น่าบ้าน น่ามอง หมู่ 1-5 ผิดชอบมสีภาพแวดล้อม

ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ที่สะอาดน่าพักอาศัย

3 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์เขตความรับผิดชอบ - เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ ปรับปรุงภูมทิัศน์ต าบล 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 10  หมู่บ้าน  -ในเขตพื่นที่รับผิดชอบ ส านักงานปลัด

อบต.กระแชงและรอบอาคารที่ท าการอบต. ให้น่าอยู่ขึ้น กระแชง,ต าบลชา้งน้อย มสีภาพแวดล้อม

กระแชง ที่สะอาด

4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและที่สาธารณะ - เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ พัฒนาแหล่งน้ าและที่สาธาณะ 100,000 100,000 จ านวน 1 แห่ง  -ประชาชนมพีื้นที่ ส านักงานปลัด

ประโยชน์ จดัเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ ให้น่าอยู่ขึ้น ประโยชน์ พักผ่อนท ากจิกรรม

ต.กระแชง และต.ชา้งน้อย ต่าง ๆมากขึ้น

5 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเขตพื้นที่ - เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ หมู่บ้านในเขตพื่นที่รับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 10 หมู่บ้าน  -ประชาชนมคุีณภาพ ส านักงานปลัด

อบต.กระแชง ให้น่าอยู่ขึ้น ผิดชอบมสีภาพแวดล้อม ชวีติที่ดีขึ้น

ที่สะอาดน่าพักอาศัย

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ

6 โครงการคลองสวย น้ าใส - เพื่อปรับปรุง แมน่้ า จดักจิกรรมคลองสวย 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 10  หมู่บ้าน  -แมน่้ า ล าคลอง ส านักงานปลัด

ล าคลองสาธารณะ น้ าใส หมู่ 1-5 สาธารณะ ปลอดจาก

ปลอดจากผักตบชวา ต.กระแชง ต.ชา้งน้อย ผักตบชวา

7 โครงการปลูกต้นไม ้เพิ่มพื้นที่สีเขยีว - เพื่อปลูกต้นไม ้และรักษา จดักจิกรรมปลูกต้นไม้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 10  หมู่บ้าน  -หมู่บ้านในเขตพื่นที่รับ ส านักงานปลัด

เพิ่มอากาศที่ดีให้ชมุชน เพิ่มพื้นที่สีเขยีวในเขตอบต. มส่ิีงแวดล้อมที่ดี น่าอยู่

อาศัย

8 โครงการพัฒนาจดุชมววิ  หมู่ที่ 3 ต.ชา้งน้อย - เพื่อปรับปรุงภูมทิัศน์ พัฒนาแหล่งแหล่งท่องเที่ยว 100,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 แห่ง  -ประชาชนมพีื้นที่ ส านักงานปลัด

ให้น่าอยู่ขึ้น พักผ่อนท ากจิกรรม

9 โครงการอาสาสมคัรท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) - เพื่อสร้างจติส านึกใน หมู่บ้านในเขตพื่นที่รับ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 10 หมู่บ้าน  -ประชาชนมคุีณภาพ ส านักงานปลัด

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผิดชอบมสีภาพแวดล้อม ชวีติที่ดีขึ้น

และส่ิงแวดล้อม ที่สะอาดน่าพักอาศัย

10 โครงการอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม - เพื่อสร้างจติส านึกใน อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนมคุีณภาพ ส านักงานปลัด

การอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 50 คน ชวีติที่ดีขึ้น

และส่ิงแวดล้อม

5 10 9 9 9

550,000 850,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

42 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4,850,000รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี



แนวทางที่  2  การก าจัดและจัดการขยะ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการรณรงค์และให้ความรู้เร่ืองขยะ - เพื่อให้ประชาชนมี รณรงค์และให้ความรู้เร่ืองขยะ 50,000 50,000 ครัวเรือนที่เขา้ร่วม  -ประชาชนมคีวาม ส านักงานปลัด

ความรู้ในเร่ืองขยะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 50 ครัวเรือน รู้ในเร่ืองขยะมจีติ

ส านึกดีในการทิ้งขยะ

2 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ (Zoro Waste) - เพื่อให้ประชาชนมี รณรงค์และให้ความรู้เร่ืองขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนที่เขา้ร่วม  -ประชาชนมคีวาม

ความรู้ในเร่ืองขยะ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ านวน 50 ครัวเรือน รู้ในเร่ืองขยะมจีติ

ส านึกดีในการทิ้งขยะ

3 ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียมในการ  -เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการ จา่ยเกี่ยวกบัค่าธรรมเนียม 500,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน774ครัวเรือน  -ประชาชนมทีี่ ส านักงานปลัด

ทิ้งขยะ จดัการขยะในพื้นที่ ในการทิ้งขยะ ทิ้งขยะที่ถกูต้อง

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ถกูหลักอนามยั

4 โครงการจดัซ้ือถงัขยะ  -เพื่อให้ประชาชนมทีี่ทิ้ง จดัซ้ือถงัขยะ 500,000 500,000 300,000 300,000 300,000 ถงัขยะ จ านวน  -ประชาชนมทีี่ทิ้ง ส านักงานปลัด

ขยะที่ถกูสุขลักษณะ มาใชใ้นเขตพื้นที่รับผิดชอบ 300 ใบ ขยะที่ถกูสุขลักษณะ

4 4 3 3 3

1,150,000 1,250,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

17 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

59 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 5  ปี

5,400,000

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น  5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี

10,250,000

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลง่ทอ่งเที่ยว
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจงัหวดัที่ 6 การพัฒนาสง่เสริมคุณธรรมดา้นศิลปวฒันาธรรม จารีตประเพณ ีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

     5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสง่เสริมคุณธรรมดา้นศิลปวฒันธรรม
          แผนงานที่ 5.1การสง่เสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะไดร้ับ
1 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ - เพือ่แสดงความจงรัก  - ประชาชน ภาค 100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วมถวาย ส านักงานปลัด

ภกัดีต่อสถาบัน รัฐบาล และภาคเอกชน 200 คน ความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริย์ ร่วมกันจัดงานวันแม่แหง่ชาติ สถาบันพระมหากษตัริย์

2 โครงการจัดกิจกรรมวันพอ่แหง่ชาติ - เพือ่แสดงความจงรัก  - ประชาชน ภาค 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วมถวาย ส านักงานปลัด

ภกัดีต่อสถาบัน รัฐบาล และภาคเอกชน 200 คน ความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริย์ ร่วมกันจัดงานวันพอ่แหง่ชาติ สถาบันพระมหากษตัริย์

3 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา - เพือ่แสดงความจงรัก  - ประชาชน ภาค 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วมถวาย ส านักงานปลัด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ภกัดีต่อสถาบัน รัฐบาล และภาคเอกชน 200 คน ความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริย์ ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมฯ สถาบันพระมหากษตัริย์

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา - เพือ่แสดงความจงรัก  - ประชาชน ภาค 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วมถวาย ส านักงานปลัด

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ภกัดีต่อสถาบัน รัฐบาล และภาคเอกชน 200 คน ความจงรักภกัดีต่อ

พระมหากษตัริย์ ร่วมกันจัดงานวันเฉลิมฯ สถาบันพระมหากษตัริย์

5 โครงการวันปิยะมหาราช - เพือ่แสดงความจงรัก  ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมปีละ  -ประชาชนได้ร่วมถวาย ส านักงานปลัด

ภกัดีต่อสถาบัน ในวันปิยมหาราช 1 คร้ัง ความจงรักภกัดีต่อ
พระมหากษตัริย์ สถาบันพระมหากษตัริย์

6 โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา - เพือ่รักษาไว้ซ่ึง จัดงานแหเ่ทียนเข้าพรรษา 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรม 100 คน รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย

7 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัว - เพือ่รักษาไว้ซ่ึง จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด

และวันผู้สูงอายุ ประเพณีและวัฒนธรรม 200 คน รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย

8 โครงการวันลอยกระทง - เพือ่รักษาไว้ซ่ึง จัดงานวันลอยกระทง 50,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรม 100 คน รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ



เปา้หมาย ตวัชี้วดั ผลลพัธท์ี่ หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดวา่ ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะไดร้ับ
9 โครงการท าบุญวันขึน้ปีใหม่ - เพือ่รักษาไว้ซ่ึง จัดประเพณีท าบุญ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด

ประเพณีและวัฒนธรรม วันขึน้ปีใหม่ 200 คน รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม - เพือ่เพิม่คุณธรรมและ ส่งเสริมคุณธรรมและ 100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมปีละ  -ประชาชนมีคุณธรรม ส านักงานปลัด

จริยธรรม จริยธรรม 1 คร้ัง ในการด าเนินชีวิต

11 โครงการไทยนิยม ไทยยัง่ยืน  -เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์  -ประชาชนมีจิตส านึกในความ 50,000 จัดกิจกรรมปีละ  -ประชาชนมีจิต ส านักงานปลัด

ความเป็นไทย เป็นไทย 1 คร้ัง ส านึกในการรักษา

ความเป็นไทยเพิม่ขึน้

12 โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณี  -เพือ่ส่งเสริมงานประเพณี กิจกรรมงานประเพณี 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน จ านวน  -ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด

และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม 200 คน รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมของไทย

13 โครงการอุดหนุนงานกิง่กาชาด  -เพือ่อุดหนุนกิจกรรมของ  -อุดหนุนกิจกรรมงานกิง่ 20,000 20,000 อุดหนุงบประมาณ  - ประชาชนมี ส านักงานปลัด

กิง่กาชาดความช่วยเหลือ กาชาด จ านวน 1 คร้ัง คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

14 โครงการจัดกิจกรรมหรืออุดหนุนงานราช  -เพือ่จัดกิจกรรมหรืออุดหนุน  -จัดกิจกรรมหรืออุดหนุน 50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมปีละ 2  -ประชาชนได้ร่วมใน ส านักงานปลัด

พธิีและรัฐพธิีต่าง ๆ ราชพธิีและรัฐพธิีต่างๆ เนือ่งในงานราช คร้ัง กิจกรรมราชพธิีและรัฐ

พธิีและรัฐพธิีต่าง ๆ พธิีต่าง ๆ

15 โครงการชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถี  - เพือ่สนับสนุนฃุมชนท่อง  -สนับสนุนชุมชนท่องเทีย่ว 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมปีละ  - แหล่งท่องเทีย่วท้องถิ่น ส านักงานปลัด

หมู ่3, 4 ต.กระแชง เทีย่วในท้องถิน่เกิดรายได้ OTOP นวัตวิถี หมู ่3, 4 1 คร้ัง มีความเจริญ มั่นคง

ในชุมชน ต.กระแชง  -ประชนมีรายได้เพิม่ขึ้น

16 โครงการบันทึกและถ่ายทอดภมูิปัญญา  -เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ ถ่ายทอดภมูิปัญญาท้องถิน่ 30,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมปีละ  -ภมูิปัญญาท้องถิน่ ส านักงานปลัด

ท้องถิน่ ภมูิปัญญาท้องถิน่ 1 คร้ัง ได้รับการอนุรักษ์

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง

17 โครงการอุดหนุนการจัดงานยอยศยิง่ฟา้  - เพือ่ด ารงไว้ซ่ึงศิลปะ  - อุดหนุนจังหวัดฯ 30,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุดหนุงบประมาณ  - ประชาชนเห็น ส านักงานปลัด

อยุธยามรดกโลกและงานประจ าปี วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ในการจัดงานยอยศ จ านวน 1 คร้ัง ความส าคัญของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเพณีอันดีงามของไทย ยิง่ฟา้อยุธยามรดกโลก วัฒนธรรมอนัดีงามของไทย

10 14 15 15 15

770,000 910,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000

69 รวมจ านวนเงินทัง้ 5 ปี

69 รวมจ านวนเงินทัง้ 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทัง้ 5 ปี 5,910,000

รวมจ านวนโครงการทัง้สิน้ 5 ปี 5,910,000

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณ





772,561

#REF!



ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 9  การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

     6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

          แผนงานที่ 6.1การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบคุลากรภาครัฐ

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการ สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน - เพื่อให้บุคลากรมกีาร  สัมมนา ศึกษาดูงาน ภายใน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร สมาชกิฯ  -บุคลากรได้รับการ ส านักงานปลัด

ประเทศให้กบัผู้บริหาร  พัฒนาศักยภาพที่ใชใ้น ประเทศ ให้ พนักงานอบต. พัฒนาศักยภาพ

สมาชกิพนักงาน ลูกจา้ง ผู้น าชมุชน การปฏิบัติงาน กบั ผู้บริหารสมาชกิพนักงาน จ านวน 90 คน

ลูกจา้ง ผู้น าชมุชน

2 โครงการเดินทางไปราชการและฝึกอบรม - เพื่อให้บุคลากรมกีาร อบรมหน่วยงานต่างๆ 300,000 300,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร สมาชกิฯ  -บุคลากรได้รับการ ส านักงานปลัด

หน่วยงานต่างๆ ของผู้บริหาร สมาชกิ พัฒนาศักยภาพที่ใชใ้น ของผู้บริหาร สมาชกิ พนักงานอบต. พัฒนาศักยภาพ

 พนักงานและลูกจา้ง การปฏิบัติ พนักงานและลูกจา้ง จ านวน 50 คน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการต่างๆ - เพื่อให้คณะกรรมการ พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรมการชดุ  -คณะกรรมการชดุ ส านักงานปลัด

ที่เกี่ยวขอ้งกบัอบต. มกีารพัฒนาศักยภาพที่ใชใ้น คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะสปสช. ต่างๆที่เกี่ยวขอ้งอปท. ต่างๆได้รับการ

การปฏิบัติ คณะกรรมการยติุธรรมชุมชน ฯ จ านวน 100 คน พัฒนาศักยภาพ

4 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) - เพื่อจา่ยเงินชดเชยสัญญา - จา่ยเงินชดเชยสัญญา 50,000 จา่ยเงินชดเชย   -เกดิความถกูต้อง กองชา่ง

แบบปรับราคาได้(ค่าK) แบบปรับราคาได้(ค่าK) ตามสัญญา และเป็นธรรมใน

กระบวนการซ้ือจา้ง

5 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จา่ยให้แกเ่อกชน - เพื่อจา่ยเงินค่าออกแบบ  -ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่ 50,000 จา่ยค่าออกแบบ ค่า   -เกดิความถกูต้อง กองชา่ง

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก ค่าควบคุมงานเพื่อให้ได้มา จา่ยให้แกเ่อกชน นิติบุคคล ควบคุมงาน ตามระเบียบฯใน

ซ่ึงส่ิงกอ่สร้าง หรือบุคคลภายนอก กระบวนการซ้ือจา้ง

6 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบกจิการ - เพื่อให้ความรู้เร่ืองภาษี อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบ 20,000 20,000 20,000 20,000 จดักจิกรรม จ านวน  -ผู้ประกอบการมี กองคลัง

ในพื้นที่ อบต.กระแชง ที่เกี่ยวขอ้งกบัผู้ประกอบ กจิการในพื้นที่ อบต.กระแชง 1 คร้ัง ความรู้ในเร่ืองภาษี

กจิการในพื้นที่ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอบต.

ที่

งบประมาณ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนใหน่้าอยู่

วัตถุประสงค์โครงการ



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
7 โครงการทุนเพื่อการศึกษาระดับปริญญา - เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร บุคลากร อบต. กระแชง 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 พนักงาน อบต .  -บุคลากรได้รับ ส านักงานปลัด

โท ปริญญาตรี แกผู้่บริหาร สมาชกิ ภาครัฐมทีุนในการศึกษา จ านวน 2 คน พัฒนาศักยภาพ

พนักงานลูกจา้ง ต่อในระดับต่างๆ

8 โครงการอดุหนุนเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้าง - เพื่อส่งเสริมสร้าง อดุหนุนเพื่อส่งเสริมสร้าง 30,000 อดุหนุนงบประมาณ  -ส่งเสริมสร้าง ส านักงานปลัด

ประสิทธภิาพการบริหารงานบุคคล ประสิทธภิาพการบริหาร ประสิทธภิาพการบริหาร ปีละ 1 คร้ัง ประสิทธภิาพการ

ส่วนท้องถิ่น จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา งานบุคคลส่วนท้องถิ่น งานบุคคลส่วนท้องถิ่น บริหารงานบุคคล

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วนท้องถิ่น

4 7 5 5 5

1,070,000 1,260,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

26 รวมจ านวนเงนิทั้ง 5 ปี

          แผนงานที่ 6.2 การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏบิตัิงานและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภบิาล

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการจดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน - เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ จดัซ้ือวสัดุ ครุภัณฑ์ 500,000 300,000 วสัดุ ครุภัณฑ์  -มวีสัดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานปลัด

ในการปฏิบัติงาน ส านักงาน ส านักงานพร้อม ส่วนการคลัง

ในการปฏิบัติงาน กองชา่ง

2 โครงการเสียภาษีมรีางวลั - เพื่อจงูใจให้ประชาชน มผู้ีเสียภาษีเพื่มมากขึ้น 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เสียภาษี จ านวน  -อบต.มรีายได้ ส่วนการคลัง

มาเสียภาษี 100 คน เพิ่มขึ้น

3 โครงการอนิเตอร์เน็ตต าบลและปรับปรุง - เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการ ปรับปรุงอนิเตอร์เน็ตต าบล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักจิกรรม จ านวน  -มสืีอในการประ ส านักงานปลัด

เวบ็ไซด์ ประชาสัมพันธง์านต่างๆ และเวบ็ไซด์ 1 คร้ัง ชาสัมพันธง์าน

ของ อบต. ต่างๆ

6,410,000

งบประมาณ

ที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี

งบประมาณ

โครงการ วัตถุประสงค์

จ านวนเงินแต่ละปี

จ านวนโครงการแต่ละปี



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
4 โครงการจดัท าวารสารท้องถิ่น - เพื่อใชเ้ป็นส่ือในการ จดัท าวารสารท้องถิ่น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 200 เล่ม  -มสืีอในการประ ส านักงานปลัด

ประชาสัมพันธง์านต่างๆ ชาสัมพันธง์าน

ของ อบต. ต่างๆ

5 โครงการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียน - เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน จดัท าแผนที่ภาษีและ 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จดักจิกรรม จ านวน  -มขีอ้มลูในการจดั ส านักงานปลัด

ทรัพยสิ์น การจดัเกบ็ภาษีของ ทะเบียนทรัพยสิ์น 1 คร้ัง เกบ็ภาษี ส่วนการคลัง

อบต. กองชา่ง

6 โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารราชการ - เพื่อเผยแพร่ขอ้มลู เผยแพร่ขอ้มลูเกี่ยวกบัการ 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จดักจิกรรม จ านวน  -ประชาชนมคีวาม กองชา่ง

เกี่ยวกบัการควบคุม ควบคุมอาคาร 1 คร้ัง รู้เกี่ยวกบัการ

อาคาร ควบคุมอาคาร

7 โครงการจดัการผังเมอืง - เพื่อการจดัการผัง จดัการผังเมอืง 1,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จดักจิกรรม จ านวน  -หมู่บ้านน่าอยู่ กองชา่ง

เมอืงที่เป็นระเบียบ อบต.กระแชง 1 คร้ัง และเป็นระเบียบ

8 โครงการรังวดัที่ดินสาธารณะประโยชน์ - เพื่อรังวดัที่ดิน รังวดัที่ดินสาธารณะ 500,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ออกโฉลดสาธารณะ  -ที่สาธารณะมพีื้น กองชา่ง

สาธารณะ ประโยชน์ ที่จดัเจน

9 โครงการเสริมสร้างและป้องกนัการทุจริต - เพื่อเสริมสร้างและป้องกนั บุคลากร อบต. กระแชง 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้บริหาร สมาชกิอบต.  -บุคลากรในองค์กร ส านักงานปลัด

การทุจริตในองค์กร พนักงาน ลูกจา้ง มจีติส านึกในการ

จ านวน 50 คน ป้องกนัการทุจริต

10 โครงการอดุหนุนศูนยช์ว่ยเหลือประชาชน - เพื่อชว่ยเหลือประชาชน อดุหนุนศูนยช์ว่ยเหลือประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 อดุหนุนงบประมาณ  -ประชาชนได้รับความชว่ย ส านักงานปลัด

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับความเดือนร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 คร้ัง เหลือจากภาครัฐ

11 โครงการอดุหนุนศูนยข์อ้มลูขา่วสารการจดัซ้ือ - เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อดุหนุนศูนยข์อ้มลูขา่วสาร 30,000 อดุหนุนงบประมาณ  -ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

จดัจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรู้ขอ้มลูขา่วสาร การจดัซ้ือจดัจา้งของ จ านวน 1 คร้ัง รู้ขอ้มลูขา่วสาร

การจดัซ้ือจดัจา้ง อปท. การจดัซ้ือจดัจา้ง

12 โครงการจดัต้ังศูนยอ์นิเตอร์เน็ตชมุชน  -เพื่อให้ประชาชน จดัต้ังศูนยอ์นิเตอร์เน็ตชมุชน 100,000 จดักจิกรรม จ านวน  -ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด

ได้สืบค้นขอ้มลู ต.กระแชง,ต.ชา้งน้อย 1 คร้ัง ความรู้เพิ่มขึ้น

10 10 9 9 9

3,340,000 1,390,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

47 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี

73 รวมจ านวนเงินทั้ง 5 ปี 14,410,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

8,000,000

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 5 ปี

จ านวนโครงการแต่ละปี

รวมจ านวนโครงการทั้ง 5 ปี



1,072,561 1,072,561



512,561



2,832,561 3,345,122 4,417,683



แบบ ผ.02/1

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1แผนงานการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ้ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเทา้  ทอ่ระบายน้้า

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.สายบ้านนาง  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนนคสล.สายบ้านนางสมหมาย 1,000,000 1,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

สมหมาย ถงึ บ้านนายพิชยันรงค์ หมู่ 5    มาตรฐาน ถงึ บ้านนายพิชยันรงค์ หมู่ 5 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต.กระแชง  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว

2 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ถนน คสล.บริเวณหน้าบ้าน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ผู้ใหญ่วนันา หมู่ที่ 3 ต.กระแชง  ถงึ หมู่ 5    มาตรฐาน ผู้ใหญ่วนันา หมู่ที่ 3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

ต าบลชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ  ต.กระแชง คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว 30 ครัวเรือน   คมนาคม

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายใน  - เพื่อปรับปรุงถนนให้ได้ ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 500,000 1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

หมู่บ้าน หมู1่,2,3 ต. กระแชง เชื่อม    มาตรฐาน สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 ความสะดวกใน   และใกล้เคียงได้รับ

หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย  - เพื่อการสัญจรไปมาของ ต.กระแชง เชื่อม หมู่ที่ 4 คมนาคมจ านวน   ความสะดวกในการ

 ประชาชนสะดวกและรวดเร็ว ต.ชา้งน้อย 50 ครัวเรือน   คมนาคม

5 โครงการกอ่สร้างโครงหลังคาเหล็กเอนก  - เพื่อกอ่สร้างโครงหลังคาเหล็ก โครงหลังคาเหล็กอเนก 4,000,000 2 หลัง ประชาชนในหมู่บ้าน กองชา่ง

ประสงค์ บริเวณวดัอนุกญุชราราม วดัโบสถ์ เอนกประสงค์ที่มมีาตรฐาน ประสงค์ และใกล้เคียงมสีถานที่

อนิทราราม  - เพื่อประชาชนมพีื้นที่ในการ ในการท ากจิกรรมชมุชน

ท ากจิกรรมชมุชนที่สะดวกขึ้น ที่สะดวกได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชุนใหน่้าอยู่

 องค์การบริหารส่วนตา้บลกระแชง

งบประมาณ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
6 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกนัตล่ิงพังริมแมน่  าน้อย  -เพื่อให้มเีขื่อนที่ได้มาตรฐาน เขื่อนกนัตล่ิงพัง ต าบลกระแชง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -  ประชาชนมคุีณภาพ กองชา่ง

ต าบลกระแชง ,ต าบลชา้งน้อย กนัการพังทลายของดิน ต าบลชา้งน้อย การป้องกนัการพัง ชวีติความเป็นอยู่ที่ดี

ทลายของดินจ านวน

100 ครัวเรือน

3 2 3 3 3
5,500,000 2,000,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000

14 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี

1.4  การขยายเขตบริการไฟฟ้า

เปา้หมาย ตัวชีว้ัด ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) คาดว่า ที่รับผิดชอบ

 (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท)  (บาท) จะได้รับ
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  -เพื่อให้ประชาชนได้รับความ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ครัวเรือนที่ได้รับ  -ประชาชนมไีฟฟ้าทาง กองชา่ง

ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1 ต.กระแชง ถงึ สะดวกในการเดินทางเวลา ถนนสาย อย 3011 หมู่ 1 ความปลอดภัย สาธารณะใชอ้ยา่งทั่วถงึ

หมู่ 4 ต.ชา้งน้อย กลางคืน ต.กระแชง ถงึหมู่ 4 ต.ชา้งน้อย ในการเดินทาง

จ านวน  50

ครัวเรือน

0 1 1 1 1

-               2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

4 รวมจ้านวนเงินทั้ง 5 ปี

18 รวมจ้านวนเงินทั้งสิ้น 5 ปี

ที่ โครงการ

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี 57,000,000

งบประมาณ

วัตถุประสงค์

รวมจ้านวนโครงการทั้ง 5 ปี 8,000,000

รวมจ้านวนโครงการทั้งสิ้น 5 ปี 65,000,000

โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ

จ านวนโครงการแต่ละปี

จ านวนเงินแต่ละปี

ที่
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็น
แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จ านวน 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด  จ านวน 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ จ านวน 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ จ านวน 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จ านวน 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ จ านวน 5 คะแนน 
(8) แผนงาน จ านวน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม จ านวน 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ จ านวน 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา จ านวน 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ จ านวน 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ จ านวน 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา จ านวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ จ านวน 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จ านวน 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้  
ถูกต้อง จ านวน 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จ านวน 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จ านวน 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 จ านวน 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จ านวน 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ จ านวน 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)                           
จ านวน 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จ านวน 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ จ านวน 5 คะแนน 
(12) ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จ านวน 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 20 คะแนน 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ จ านวน 15 คะแนน 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย จ านวน 65 คะแนน 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
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3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมจ านวน 100 คะแนน 
           

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

  4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร

ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  4 ประการ
ดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ  และการเมืองระดับท้องถิ่น  การเมืองระดับชาติ  ได้แก่  การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 
 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ                       

ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่ จะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ 
อปท. ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุก
ฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล 
อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ 
อปท. ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมาย
ของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท. ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้อง
ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี 
เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่าง
เข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง 

อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดั งนั้ น  การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิด ให้ แก่ประชาชนตามหลัก                        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความ
สนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
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3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงาน              

ในแต่ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของ              
คนพุทธ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่
เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.  เป็นอย่างดี               
บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจั ดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทาง    
การสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ                     
กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 

  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับ 
ผู้ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า-ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
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1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดั งนั้ น  จึ งวิ เคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงในระดับภู มิ ภ าค  หรือ  การเข้ าสู่  AEC ที่ จะส่ งผลกระทบต่ อ                                   
องค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ              
ที่จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และ
อาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกระแชงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมี
การฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มคีวามเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการจัดตั้งชุดป้องกัน 

และปราบปรามอาชญากรร โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ และฝึกอบรมสมาชิก อปพร. ให้ความรู้ถึง
พิษภัยของยาเสพติด อาชญากรรม และสาธารณภัยต่างๆ โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้
ประชาชนในชุมชนได้ความรู้ด้านการมีส่วนร่วม ทางการเมือง 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆ ชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากข้ึน เช่น 

อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่  แตกต่างกัน 
เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซี ยน  (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการ

สะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริการ 
  การบริหารจัดการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหาร
ต้องเข้ามาช่วยเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร เช่น การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กร การ
บริหารจัดการโดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือบรรลุเป้าหมายคือประโยชน์สูงสุด  การบริหารจัดการ
สามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร 

 
     

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


