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  ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึง แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังทีจะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้ง (แสดงท่ีตั้งและระยะห่างจากอ าเภอ)  
     ต ำบลไทยอุดม เป็นต ำบล  1  ใน  7  ต ำบล   ของอ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ทำงทิศ

ตะวันตกของอ ำเภอคลองหำด ติดกับอ ำเภอคลองหำด   
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม  ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกบ้ำนซับน้อย  หมู่ที่ 2  เนื้อที่ประมำณ  7  ไร่  

ห่ำงจำกอ ำเภอคลองหำด   ระยะทำงประมำณ  12   กิโลเมตร      และจังหวัดสระแก้ว    ระยะทำงประมำณ    
59 กิโลเมตร  

    ต ำบลไทยอุดม มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ  47.28  ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 29,255  ไร่  
มีอำณำเขตติดต่อกับหน่วยกำรปกครองท้องถิ่นอ่ืนๆ  ดังนี้  คือ  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ต ำบลคลองหำด อ ำเภอคลองหำด      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ต ำบลคลองหำด อ ำเภอคลองหำด      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศใต้   ติดต่อกับ   ต ำบลคลองไก่เถื่อน อ ำเภอคลองหำด      จังหวัดสระแก้ว  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต ำบลวังใหม่  อ ำเภอวังสมบูรณ์      จังหวัดสระแก้ว  

 
แผนที่แสดงอำณำเขตกำรปกครองต ำบลไทยอุดม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่ของต ำบลไทยอุดมเป็นที่รำบเชิงเขำและภูเขำ มีป่ำไม้สมบูรณ์ขนำด 800 ไร่ มีแหล่งน้ ำ ล ำคลอง 

จ ำนวน 11 สำย พื้นที่ทำงทิศตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่รำบเชิงเขำ  ใช้เป็นพ้ืนที่เพำะปลูกพืชไร่  พื้นที่
ทำงทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นที่รำบ ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและใช้ในกำรเกษตรกรรม 

 
 

สว่นท่ี 1 สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพ้ืนฐาน 
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1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
     ลักษณะทำงภูมิอำกำศ  แบ่งออกได้ 3 ฤดู (แบบมรสุม) คือ  

- ฤดูร้อน ระหว่ำงเดือน มีนำคม ถึง มิถุนำยน  
- ฤดูฝน ระหว่ำงเดือน กรกฎำคม ถึงเดือน ตุลำคม  
- ฤดูหนำว ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์  

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมำณ   30    องศำเซลเซียส   ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมำณ 35  องศำ
เซลเซียส  ฤดูหนำวต่ ำสุดประมำณ 19 องศำเซลเซียส  

 1.4 ลักษณะของดิน 
 ดิน  ลักษณะเป็นดินเหนี่ยวร่วนซุยสำมำรถอุ้มน้ ำได้ดี  มีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะส ำหรับกำรปลูก

พืชทุกชนิด 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
น ้ำ  ลักษณะเป็นน ้ำผิวดิน ได้แก่ ล้ำธำร คลอง สระ เป็นต้น 

1.5.1 แหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ ได้แก่  
- ล ำน้ ำ  ล ำห้วย  คลอง      จ ำนวน    4 สำย 

      1.5.2 แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน ได้แก ่
-  ฝำย       จ ำนวน   26 แห่ง 
-  บ่อน้ ำตื้น      จ ำนวน    25   บ่อ 
-  บ่อบำดำล       จ ำนวน    28   บ่อ   
-  สระน้ ำ        จ ำนวน    299   สระ 
-  สระสำธำรณะ       จ ำนวน    8   สระ 
-  ประปำ  แบบหอถังสูง       จ ำนวน    11  แห่ง   
-  ประปำ  แบบลูกบอล       จ ำนวน     6   แห่ง 
-  ฝ. 99        จ ำนวน     4   แห่ง 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ป่ำไม้  ลักษณะเป็นป่ำไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์  
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง  
ต ำบลไทยอุดมเดิมเป็นหมู่บ้ำนอยู่ในเขตต ำบลท่ำเกวียน อ ำเภอวัฒนำนคร พ.ศ. 2511 ได้จัดตั้งขึ้นเป็น

หมู่บ้ำนชื่อว่ำ “บ้ำนซับน้อย” โดยมีผู้ใหญ่บ้ำนคือนำยสว่ำง ทวีผล และถูกจัดตั้งให้เป็นต ำบลไทยอุดมเม่ือ พ.ศ. 2522 
โดยขึ้นอยู่กับกิ่งอ ำเภอคลองหำด ต่อมำ พ.ศ. 2533 กิ่งอ ำเภอคลองหำดจึงได้ยกฐำนะขึ้นเป็นอ ำเภอ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไทยอุดมถูกยกฐำนะขึ้นเป็นส่วนรำชกำรท้องถิ่นเมื่อปี พ.ศ. 2540 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม แบ่งกำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง 
1 วังปืน นำยส ำเริง      ชว่ยณรงค์ ก ำนันต ำบล/ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 9 
2 ไทยอุดม นำงบัวรินทร์   สุทธิส ำรำญ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1 
3 ซับน้อย นำงมำนิตย์     นะนุนำค ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 
4 ซับถำวร นำยสุพล        พรหมทร ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 3 
5 หนองตะเคียน นำยสุริยำ       อุปครุฑ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4 
6 เขำภูหีบ นำยปรีชำ       คล้ำยมอญ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 5 
7 ไทยสมำน นำยทองเลี่ยม  แสงแก้ว ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6 
8 ใหม่สำมัคคี นำยสุชำติ       มหำวงษ ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 7 
9 พรหมนิมิต นำยสำมำรถ    ปังสุคนธ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 8 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  ต ำบลไทยอุดม แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 9 เขตเลือกตั้ง  
  จ ำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลำคม 2556)  จ ำนวน 3,301 คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลำคม 2556) จ ำนวน  2,863 คน 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรแยกชำย - หญิง และครัวเรือนแยกตำมหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 ไทยอุดม 125 193 173 366 
2 ซับน้อย 248 284 287 571 
3 ซับถำวร 264 416 408 824 
4 หนองตะเคียน 133 203 212 415 
5 เขำภูหีบ 141 191 170 361 
6 ไทยสมำน 133 239 198 437 
7 ใหม่สำมัคคี 194 306 305 611 
8 พรหมนิมิต 193 302 298 600 
9 วังปืน 162 247 229 476 

รวม 1,593 2,381 2,280 4,661 

ที่มำ  :  ส ำนักงำนทะเบียนและบัตร อ ำเภอคลองหำด  จังหวัดสระแก้ว 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกรจ ำแนกตำมช่วงอำยุ ที่อำศัยอยู่ในครัวเรือนในวันส ำรวจ 
ข้อมูลควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนระดับต ำบล (จปฐ.) 

ช่วงอายุ 
ปี 2558 

ชาย หญิง รวม 
น้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 5 3 8 
1 ปีเต็ม – 2 ปี 15 17 32 
3 ปีเต็ม – 5 ปี 47 41 88 
6 ปีเต็ม – 11 ปี 98 92 190 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 44 39 83 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 64 54 118 
18 ปีเต็ม – 25 ปี 167 158 325 
26 ปีเต็ม – 49 ปี 574 608 1,182 

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 253 249 502 
มำกกว่ำ 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 197 209 406 

รวม 1,464 1,470 2,934 

ที่มำ :  ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนอ ำเภอคลองหำด 

 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา 
  กำรศึกษำของต ำบลไทยอุดม มีสถำนศึกษำและศูนย์บริกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนภำยในต ำบล ดังนี้ 

1)  โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  จ ำนวน 1 แห่ง      
     - โรงเรียนบ้ำนพรหมนิมิต ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที ่8 
2)  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 3 แห่ง 
     - โรงเรียนบ้ำนซับน้อย   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
     - โรงเรียนบ้ำนซับถำวร ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3 
     - โรงเรียนบ้ำนวังปืน   ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 
3)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.  จ ำนวน  1  แห่ง   

       - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต. ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
4)  ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน จ ำนวน  1 แห่ง 

       - ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 
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 4.2 สาธารณสุข 
  กำรสำธำรณสุขของต ำบลไทยอุดม  ได้ด ำเนินกำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพพร้อมกันไปกับกำร
สำธำรณสุขมูลฐำนชุมชน กำรป้องกันและระงับโรคติดต่อ  มีหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรให้บริกำรแก่ประชำชนภำยใน
ต ำบล จ ำนวน  1  แห่ง 
  - โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลรำชันย์  ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย  หมู่ที่ 2 

 4.3 อาชญากรรม 
  กำรรักษำควำมปลอดภัยของต้ำบลไทยอุดม มีหน่วยงำนที่ด้ำเนินกำรให้บริกำรกับประชำชนภำยใน
ต้ำบล  ดังนี  
  1) ตู้ยำมต ำรวจ ตั้งอยู่สี่แยกบ้ำนซับน้อย   หมู่ที่ 2  ต ำบลไทยอุดม   จ ำนวน  1  แห่ง 
  2) จุดตรวจประจ ำหมู่บ้ำน 

 4.4 ยาเสพติด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดมได้ณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้

ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

 4.5 สังคมสงเคราะห์ 
  1) ผู้สูงอำยุ  จ ำนวน  583  คน   
  2) ผู้พิกำร  จ ำนวน  145  คน 
  3) ผู้ป่วยเอดส์ (HIV) จ ำนวน    1   คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

กำรเดินทำงสัญจรและกำรขนส่งผลผลิตของประชำชน  มีถนนหลักมำตรฐำนเชื่อมระหว่ำงต ำบลไทย 
อุดมกับต ำบลข้ำงเคียง  และระหว่ำงหมู่บ้ำนภำยในต ำบล  ดังนี้ 

1)  ทำงหลวำงแผ่นดิน  ( ลำดยำง )  ตัดผ่ำนต ำบล  จ ำนวน  5  สำย 
     -  ถนนสำยบ้ำนหนองตะเคียน  -  บ้ำนโพธิ์ทอง ระยะทำงประมำณ  12  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนวังใหม่  -  บ้ำนทุ่งขนำน ระยะทำงประมำณ  12  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนซับน้อย  -  บ้ำนวังปืน  ระยะทำงประมำณ    7  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนวังสมบูรณ์ -  บ้ำนทุ่งขนำน ระยะทำงประมำณ  10  กิโลเมตร 
     -  ถนนสำยบ้ำนไทยอุดม  -  บ้ำนวังสมบูรณ์  ระยะทำงประมำณ   5   กิโลเมตร 
2)  ถนนลูกรังเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนและต ำบล  จ ำนวน  17  สำย        
3)  ถนนลูกรังภำยในหมู่บ้ำน  จ ำนวน  37  สำย    

  
 
 
 



 6 
 

5.2 การไฟฟ้า 
  ต ำบลไทยอุดมมีไฟฟ้ำอย่ำงทั่วถึงทุกหมู่บ้ำน และก ำลังพัฒนำและขยำยเขตไฟฟ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
และไฟฟ้ำแสงสว่ำงให้ทั่วถึง 
  

5.3   การประปา 

ที ่ หมู่บ้ำน บริเวณสถำนที่ตั้งโดยสังเขป 
ขนำด/ชนิด/จ ำนวน/พื้นที่ของ

แหล่งน้ ำ 

1 หมู่ 1 ใกล้ศำลำประชำคม 90 ครัวเรือน 
2 หมู่ 2 ศำลำประชำคม 2 ครัวเรือน 
3 หมู่ 3 บริเวณวัด 30 ครัวเรือน 
4 หมู่ 4 (แห่งที่ 1) ปำกทำงเข้ำหมู่บ้ำนติดถนนใหญ่ 27 ครัวเรือน 
5 หมู่ 4 (แห่งที่ 2) บริเวณวัด 27 ครัวเรือน 
6 หมู่ 4 (แห่งที่ 3) ในซอย๒ 27 ครัวเรือน 
7 หมู่ 4 (แห่งที่ 4) ในซอย๕ 27 ครัวเรือน 
8 หมู่ 5 (แห่งที่ 1) เขำดิน 42 ครัวเรือน 
9 หมู่ 5 (แห่งที่ 2) ใกล้วัด 42 ครัวเรือน 
10 หมู่ 5 (แห่งที่ 3) ใกล้โรงโม่ 44 ครัวเรือน 
11 หมู่ 6 ติดบ้ำนผู้ใหญ่ 15 ครัวเรือน 
12 หมู่ 7 (แห่งที่ 1) กลุ่มชัยภูมิ 42 ครัวเรือน 
13 หมู่ 7 (แห่งที่ 2) กลุ่มสระบุรี 42 ครัวเรือน 
14 หมู่ 8 ศำลำประชำคม 20 ครัวเรือน 
15 หมู่ 9 (แห่งที่ 1) โรงเรียน 20 ครัวเรือน 
16 หมู่ 9 (แห่งที่ 2) ขึ้นเขำวังปืน 30 ครัวเรือน 
17 หมู่ 9 (แห่งที่ 3) ลงเขำวังปืน 30 ครัวเรือน 

 
 5.4 โทรศัพท์/การประชาสัมพันธ์/ข้อมูลข่าวสาร 
  - โทรศัพท์สำธำรณะ    จ ำนวน     -     แห่ง  
  -  ระบบเสียงตำมสำย    จ ำนวน     4   แห่ง 
  -  ระบบเสียงไร้สำย    จ ำนวน     5   แห่ง 
  -  อินเตอร์เน็ต     จ ำนวน     1   แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
  ประชำกรต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ 
         - พืชไร่  ได้แก่ มันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด เป็นต้น 
         - พืชสวน  ได้แก่  ชมพู่ ล ำไย ยำงพำรำ ฝรั่ง มะม่วง เป็นต้น 
   - กำรปลูกพืชผัก ได้แก่  แตงกวำ คะน้ำ กวำงตุ้ง ผักชี  มะเขือ ถั่วฝักยำว เป็นต้น 
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6.2 การประมง 

  (ในเขตต ำบลไทยอุดมไม่มีกำรประมง)  

  
6.3 การปศุสัตว์ 

  กำรเลี้ยงสัตว์ในต ำบลไทยอุดมส่วนใหญ่ เป็นกำรเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ได้แก่ โคเนื้อ สุกร 
แพะ ไก่ เป็ด กบ ปลำดุก เป็นต้น  

 6.4 การบริการ 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้แก่ 
   - ร้ำนค้ำ   จ ำนวน  42 แห่ง 
   - โรงส ี   จ ำนวน  7 แห่ง 
   - ปั้มน้ ำน้ ำ  จ ำนวน  1 แห่ง 
   - ลำนมัน  จ ำนวน  3 แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  - ถ้ ำไทรทอง หมู่ที่ 2 
  - ถ้ ำซับนิเวก (วัดบ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3)  
  - ถ้ ำเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

6.6 อุตสาหกรรม 
 - โรงโม่หิน (หมู่ท่ี 2)  จ ำนวน  1 แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มวิสำหกิจชุมชนชมพู่หวำน 

6.8 แรงงาน 
 ประชำกรต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตร ดังนี้  

- พืชไร่ ได้แก่ มันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวโพด เป็นต้น 
- พืชสวน ได้แก่ ชมพู่ ล ำไย ยำงพำรำ ลองกอง ฝรั่ง มะม่วง เป็นต้น 
- พืชผัก ได้แก่ แตงกวำ ถั่วฝักยำว มะเขือ คะน้ำ พริกหยวก เป็นต้น  
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

หมู่บ้ำน 
ประชำกร 

ครัวเรือน พ้ืนทีท่ั้งหมด 
ชำย หญิง 

บ้ำนไทยอุดม 193 173 125 4,500 
บ้ำนซับน้อย 287 284 248 1,250 
บ้ำนซับถำวร 416 408 264 3,700 
บ้ำนหนองตะเคียน 203 212 133 4,356 
บ้ำนเขำภูหีบ 191 170 141 5,600 
บ้ำนไทยสมำน 239 198 133 3,000 
บ้ำนใหม่สำมัคคี 306 305 194 3,240 
บ้ำนพรหมนิมิต 302 298 193 3,000 
บ้ำนวังปืน 247 229 162 5,940 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

บ้ำนไทยอุดม  หมู่ที่ 1 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

    15   ครัวเรือน 

     60     ไร่ 450     กก./ไร ่ 3,200    บำท/ไร ่ 3,500    บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

        ครัวเรือน 

           ไร่ ..........กก./ไร ่ ...........บำท/ไร ่ ..........บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     7    ครัวเรือน 

    120    ไร่ 
320     กก./ไร ่ 3,000     บำท/ไร ่ 3,500    บำท/ไร ่

สวน   ยำงพำรำ                         3    ครัวเรือน 

    80       ไร่ 
270    กก./ไร ่ 3,000   บำท/ไร่ 5,000     บำท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
.................กก./ไร ่ ....................บำท/ไร ่ ..................บำท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
..................กก./ไร ่ ...................บำท/ไร ่ ...................บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    10   ครัวเรือน 

   1,000     ไร่ 
20,000   กก./ไร ่ 8,000    บำท/ไร ่ 12,800   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด     15   ครัวเรือน 

     300      ไร่ 
...1,800......กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 8,100   บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง    3   ครัวเรือน 

   80       ไร่    2,500   กก./ไร่    3,500    บำท/ไร่     4,250   บำท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
 ผักสวนครัว เช่น มะเขือ 
พริก แตงกวำ ถั่วฝักยำว 
ฯลฯ                    

   15    ครัวเรือน 

   50      ไร่ 
.................กก./ไร ่ 5,000  บำท/ไร่ 10,000   บำท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

             ไร่ 
................กก./ไร ่ ................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่
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บ้ำนซับน้อย  หมู่ที่ 2 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    3    ครัวเรือน 

     8      ไร่     500    กก./ไร่     3,200    บำท/ไร่   4,500   บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     5    ครัวเรือน 

    30    ไร่ 
900     กก./ไร ่ 13,000     บำท/ไร่ 31,500    บำท/ไร ่

สวน   ปำล์ม                           16    ครัวเรือน 

    300       ไร่ 
  500    กก./ไร ่ 2,600   บำท/ไร่ 5,000     บำท/ไร ่

สวน   ยำงพำรำ              2     ครัวเรือน 

    40      ไร่ 
    250    กก./ไร่    7,000   บำท/ไร่ 

    10,000   บำท/
ไร ่

สวน    กล้วยไข ่       .     
. 

    4    ครัวเรือน 

     70     ไร่ 
    300    กก./ไร่   5,000   บำท/ไร ่

   7,000     บำท/
ไร ่

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   180      ไร่ 
1,700   กก./ไร ่ 7,000    บำท/ไร ่ 11,900   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    80    ครัวเรือน 

    800       ไร่ 
2,000   กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 6,000    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง    20   ครัวเรือน 

   400       ไร่ 
3,500   กก./ไร ่ 4,450    บำท/ไร ่ 6,000   บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว ได้แก่ 
พริก มะเขือ ถั่วฝักยำว 
แตงกวำ ผักบุ้ง ฯลฯ                   

   30    ครัวเรือน 

     50      ไร่ 

 

................กก./ไร ่
 

7,000   บำท/ไร่ 
 

 10,000  บำท/ไร ่
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บ้ำนซับถำวร  หมู่ที่ 3 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    23    ครัวเรือน 

  50        ไร่     600    กก./ไร่     5,500    บำท/ไร่   6.,000   บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     40    ครัวเรือน 

    400    ไร่ 
750     กก./ไร ่ 10,000     บำท/ไร่   26,250    บำท/ไร่ 

สวน   ปำล์ม                           4    ครัวเรือน 

    520       ไร่ 
  500    กก./ไร ่ 10,000   บำท/ไร ่ 15,000     บำท/ไร่ 

สวน   ยำงพำรำ              60    ครัวเรือน 

    500      ไร่ 
    250    กก./ไร่    4,000   บำท/ไร่     8,000   บำท/ไร่ 

สวน    มะม่วง             3    ครัวเรือน 

     20     ไร่ 
    300    กก./ไร่   4,000   บำท/ไร ่    7,500     บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    10   ครัวเรือน 

   300      ไร่ 
12,000   กก./ไร ่ 5,000    บำท/ไร ่ 11,100   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    100   ครัวเรือน 

    1,200    ไร่ 
1,600   กก./ไร ่ 7,000   บำท/ไร่ 8,000    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง    120   ครัวเรือน 

   1,200       ไร่ 
2,800   กก./ไร ่ 5,000    บำท/ไร ่ 5,600   บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว ได้แก่ พริก 
มะเขือ คะน้ำ ฯลฯ                   

   70    ครัวเรือน 

     200      ไร่ 

 

   700   กก./ไร ่
 

15,000   บำท/ไร ่

 

 14,000  บำท/ไร ่
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บ้ำนหนองตะเคียน  หมู่ที่ 4 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    23    ครัวเรือน 

    60       ไร่     700    กก./ไร่     3,500    บำท/ไร่   5,600   บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     20    ครัวเรือน 

    400    ไร่ 
4,500     กก./ไร ่ 25,000     บำท/ไร่   157,500   บำท/ไร่ 

สวน   ชมพู ่                          30   ครัวเรือน 

    300      ไร่ 
  1,250    กก./ไร่ 12,000   บำท/ไร ่ 31,250     บำท/ไร่ 

สวน   ฝรั่ง            9    ครัวเรือน 

    30      ไร่ 
    1,000    กก./

ไร ่
   4,500   บำท/ไร่     10,000   บำท/ไร่ 

สวน                   ครัวเรือน 

          ไร่ 
        กก./ไร ่      บำท/ไร่         บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    8   ครัวเรือน 

   400      ไร่ 
15,000   กก./ไร ่ 10,000    บำท/ไร ่ 16,050   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    75   ครัวเรือน 

    2,000    ไร่ 
2,000   กก./ไร ่ 5,000   บำท/ไร่ 9,600    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง    70   ครัวเรือน 

   2,000       ไร่ 
3,000   กก./ไร ่ 4,500    บำท/ไร ่ 5,250   บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว ได้แก่ พริก 
มะเขือ คะน้ำ ฯลฯ                   

   40    ครัวเรือน 

     80      ไร่ 

 

  -   กก./ไร ่
 

7,000   บำท/ไร่ 
 

 14,000  บำท/ไร ่
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บ้ำนเขำภูหีบ  หมู่ที่ 5 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    4    ครัวเรือน 

     5      ไร่     500    กก./ไร่     4,000    บำท/ไร่   5,000   บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     4    ครัวเรือน 

    25    ไร่ 
750     กก./ไร ่ 4,500     บำท/ไร ่   22,500    บำท/ไร่ 

สวน   กล้วยไข่/กล้วย
น้ ำว้ำ                        

   3    ครัวเรือน 

    10       ไร่ 
  300    กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 1,650     บำท/ไร ่

สวน   ยำงพำรำ              3    ครัวเรือน 

   80     ไร่ 
    250    กก./ไร่    7,100   บำท/ไร่     12,000   บำท/ไร่ 

สวน    มะม่วง             2    ครัวเรือน 

    5     ไร่ 
    1,200   กก./ไร่   4,000   บำท/ไร ่    12,000   บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    13   ครัวเรือน 

  1,000      ไร่ 
18,000   กก./ไร ่ 7,000    บำท/ไร ่ 12,600   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    15   ครัวเรือน 

    400    ไร่ 
1,500   กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 12,600    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง    12   ครัวเรือน 

   500      ไร่ 
4,000   กก./ไร ่ 4,450    บำท/ไร ่ 8,000  บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
          ไผ ่          . 

    5   ครัวเรือน 

      50   ไร่ 
.....1,000....กก./ไร ่  8,000  บำท/ไร่  20,000  บำท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว  

   10    ครัวเรือน 

     15      ไร่ 

 

   -   กก./ไร ่
 

10,000   บำท/ไร ่

 

 15,000  บำท/ไร ่
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บ้ำนไทยสมำน  หมู่ที่ 6 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

      นำป ี

     นำปรัง 

        ครัวเรือน 

           ไร่            กก./ไร่             บำท/ไร่           บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน      กล้วยไข่              5   ครัวเรือน 

    30    ไร่ 
   300    กก./ไร่     5,000    บำท/ไร่    7,000   บำท/ไร่ 

สวน   ล ำไย    20    ครัวเรือน 

    300       ไร่ 
   750    กก./ไร่    13,000 บำท/ไร ่    22,500  บำท/ไร่ 

สวน   ฝรั่ง             2    ครัวเรือน 

      5   ไร่ 
 1,000  กก./ไร ่   4,500  บำท/ไร ่   10,000  บำท/ไร ่

สวน    มะม่วง                  ครัวเรือน 

          ไร่ 
          กก./ไร่          บำท/ไร ่         บำท/ไร ่

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    20  ครัวเรือน 

   1,000      ไร่ 
 17,000  กก./ไร ่ 7,000  บำท/ไร่   14,980   บำท/ไร่ 

 ไร่ข้ำวโพด    10   ครัวเรือน 

    150    ไร่ 
 2,000  กก./ไร ่      5,000  บำท/ไร่    9,600   บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง    10   ครัวเรือน 

   250     ไร่ 
  3,500   กก./ไร ่    4,500  บำท/ไร ่   5,950   บำท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
ผักสวนครัว 

    20   ครัวเรือน 

     30 ไร่ 

 

    -      กก./ไร่ 
 

   13,500   บำท/ไร่ 
 

  15,000    บำท/ไร่ 
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บ้ำนใหม่สำมัคคี  หมู่ที่ 7 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    28    ครัวเรือน 

     207      ไร่     640    กก./ไร่     3,500    บำท/ไร่   3,600   บำท/ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     20    ครัวเรือน 

    100    ไร่ 
350     กก./ไร ่ 15,000     บำท/ไร่   18,750    บำท/ไร่ 

สวน   มะปรำง                           2    ครัวเรือน 

    10       ไร่ 
  500    กก./ไร ่ 6,000   บำท/ไร่ 20,000     บำท/ไร่ 

สวน   กล้วยไข ่             20    ครัวเรือน 

    40      ไร่ 
    300    กก./ไร่    4,000   บำท/ไร่     1,575   บำท/ไร่ 

สวน    ชมพู ่            4    ครัวเรือน 

    50     ไร่ 
    1,250   กก./ไร่   10,000   บำท/ไร่    25,000   บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    40   ครัวเรือน 

   1,000      ไร่ 
16,000   กก./ไร ่ 7,000    บำท/ไร ่ 17,120   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    40   ครัวเรือน 

    180    ไร่ 
1,500   กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 7,500    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง    100   ครัวเรือน 

   800       ไร่ 
3,500   กก./ไร ่ 4,500    บำท/ไร ่ 7,000   บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว มะเขือ 
พริก แตงกวำ มะละกอ 

   60    ครัวเรือน 

     200      ไร่ 

 

   800   กก./ไร ่
 

5,000   บำท/ไร่ 
 

 13,500  บำท/ไร ่
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บ้ำนพรหมนิมิต  หมู่ที่ 8 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

      ครัวเรือน 

          ไร่         กก./ไร ่         บำท/ไร ่      บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     25    ครัวเรือน 

    1,000    ไร่ 
750     กก./ไร ่ 15,000     บำท/ไร่   26,250    บำท/ไร่ 

สวน  ปำล์ม                           1    ครัวเรือน 

    10       ไร่ 
  350    กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 1,925     บำท/ไร ่

สวน   มะม่วง              1    ครัวเรือน 

    25      ไร่ 
    1,400    กก./

ไร ่
   4,500   บำท/ไร่     13,000   บำท/ไร่ 

สวน    กล้วยไข ่            1    ครัวเรือน 

    20     ไร่ 
    300   กก./ไร่   4,000   บำท/ไร ่    1,575   บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    15   ครัวเรือน 

   600      ไร่ 
18,000   กก./ไร ่ 12,000    บำท/ไร ่ 19,260   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด   5  ครัวเรือน 

    250    ไร่ 
1,500   กก./ไร ่ 4,000   บำท/ไร่ 6,750    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง   -  ครัวเรือน 

          ไร่ 
       กก./ไร่          บำท/ไร ่            บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว มะเขือ 
พริก แตงกวำ มะละกอ 

   60    ครัวเรือน 

     200      ไร่ 

 

   800   กก./ไร ่
 

5,000   บำท/ไร่ 
 

 13,500  บำท/ไร ่
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บ้ำนวังปืน  หมู่ที่ 9 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน 

     นำป ี

     นำปรัง 

          ครัวเรือน 

              ไร่           กก./ไร่              บำท/ไร ่               บำท/ไร ่

 นอกเขตชลประทำน 

       นำป ี

     นำปรัง 

    20    ครัวเรือน 

     300      ไร่     750    กก./ไร่   15,000   บำท/ไร่   26,250   บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน      ล ำไย         .     2    ครัวเรือน 

   50    ไร่ 
3,600    กก./ไร ่ 5,000     บำท/ไร ่   18,000    บำท/ไร่ 

สวน   ปำล์ม                           2    ครัวเรือน 

    10       ไร่ 
  500    กก./ไร ่ 6,000   บำท/ไร่ 20,000     บำท/ไร่ 

สวน   กล้วยไข ่           4   ครัวเรือน 

   60      ไร่ 
   300    กก./ไร่    5,000   บำท/ไร่     14,250   บำท/ไร่ 

สวน    ยำงพำรำ             17    ครัวเรือน 

    300     ไร่ 
    250   กก./ไร่   8,000   บำท/ไร ่    25,000   บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย    25   ครัวเรือน 

   1,200      ไร่ 
18,000   กก./ไร ่ 8,000    บำท/ไร ่ 19,260   บำท/ไร ่

 ไร่ข้ำวโพด    10   ครัวเรือน 

    200    ไร่ 
1,500   กก./ไร ่ 4,500   บำท/ไร่ 6,750    บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง  5   ครัวเรือน 

   150       ไร่ 
3,500   กก./ไร ่ 5,000    บำท/ไร ่ 5,960   บำท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 

         ไร่ 
.................กก./ไร ่          บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
  ผักสวนครัว 

   10    ครัวเรือน 

     30    ไร่ 

 

   -   กก./ไร ่
 

5,000   บำท/ไร่ 
 

 10,000  บำท/ไร ่
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 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
บ้ำนไทยอุดม หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง   
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   
 4. สระ   
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 
บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2  
 4. สระ 48  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            
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บ้ำนซับถำวร หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน ไม่เพียงพอ 900 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 3 ไม่เพียงพอ 
 4. สระ   
 5. คลองชลประทำน 1 ไม่เพียงพอ 
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1) ท่อลอดระบำยน้ ำ           
6.2)  บล็อกสแปนนิ่ง 
6.3)                               .            

 
2 
 

 
ไม่เพียงพอ 
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บ้ำนหนองตะเคียน หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2  
 4. สระ 43  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
 
บ้ำนเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   
 4. สระ 21  
 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 
 
บ้ำนไทยสมำน หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2 ไม่เพียงพอ 

 4. สระ 41 ไม่เพียงพอ 

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 
 
บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน ไม่เพียงพอ  

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 3 ไม่เพียงพอ 
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย 2 ไม่เพียงพอ 

 4. สระ 41  

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 
บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 1  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   

 4. สระ 27  

 5. คลองชลประทำน   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 
 
บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 

ควำมเพียงพอของปริมำณน้ ำฝนท่ีใช้ในกำรท ำกำรเกษตร 

หำกไม่เพยีงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำทำงกำรเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมำณน้ ำฝนที่ตกโดยเฉลีย่ใน

ปีท่ีผ่ำนมำ (มลิลิเมตร) 
กรณีที่ทรำบโปรดระบ ุ

3.1) ปริมำณน้ ำฝน   

แหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ควำมเพียงพอของน้ ำ 
เพื่อกำรเกษตรตลอดทั้งปี 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

3.2) แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ ำ   
 2. ห้วย/ล ำธำร   
 3. คลอง 2  
 4. หนองน้ ำ/บึง   
 5. น้ ำตก   
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            

  

3.3) แหล่งน้ ำท่ีมนุษย์สร้ำงขึ้น 
 1. แก้มลิง   
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ   
 3. ฝำย   

 4. สระ   

 5. คลองชลประทำน 37  
 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
6.1)           6.2)               . 
6.3)                               .            
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค) 
บ้ำนไทยอุดม หมู่ที่ 1 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
    (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 

1 1   

4.4 ระบบประปำ  
    (กำรประปำส่วนภูมิภำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1......................................... 

    

 
บ้ำนซับน้อย หมู่ที่ 2 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

1 1    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

2 2   

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2   

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

1 1   

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1............... 
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บ้ำนซับถำวร  หมู่ที่ 3 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

7   ไม่เพียงพอ  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 

1   ไม่เพียงพอ 

 
บ้ำนหนองตะเคียน  หมู่ที่ 4 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

6 6    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

4    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 
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บ้ำนเขำภูหีบ หมู่ที่ 5 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

10     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

3    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 

    

 
บ้ำนไทยสมำน หมู่ที่ 6 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

3 3    
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2   

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 
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บ้ำนใหม่สำมัคคี หมู่ที่ 7 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

10 5 5 5  
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

2 2 - ไม่เพียงพอ 

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 

    

 
บ้ำนพรหมนิมิต หมู่ที่ 8 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

1    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 
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บ้ำนวังปืน หมู่ที่ 9 

แหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

กำรใช้งำน 
ควำมเพียงพอของน้ ำอุปโภค – บริโภค 

ตลอดทั้งปี หำกไม่เพียงพอ 
หมู่บ้ำนนี้มีน้ ำอุปโภค-บริโภค 

ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 
(แห่ง) 

ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

เพียงพอ 
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ 
 

     
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ 
 

    

4.3 ประปำหมู่บำ้น  
     (ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
 

3    

4.4 ระบบประปำ  
     (กำรประปำสว่นภูมภิำค) 
 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ
 

    

4.6 อื่นๆ ระบ ุ
     4.6.1 ประปำหมู่บ้ำน (นพค.12) 

    

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 กำรนับถือศำสนำ 
       ประชำกรส่วนใหญ่ของต ำบลไทยอุดม นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ  100  ของประชำกรทั้งหมด 
มี ศำสนสถำนทำงพุทธศำสนำเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจประชำชนภำยในต ำบล    จ ำนวน  8 แห่ง 
  1)  วัดถ้ ำไทรทอง   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับน้อย   หมู่ที่  2 
  2)  วัดซับถำวร   ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร     หมู่ที่  3 
  3)  วัดซับวิเวก    ตั้งอยู่ที่บ้ำนซับถำวร     หมู่ที่  3 
  4)  วัดหนองตะเคียน   ตั้งอยู่ที่บ้ำนหนองตะเคียน  หมู่ที่  4 
  5)  วัดเขำภูหีบ    ตั้งอยู่ที่บ้ำนเขำภูหีบ     หมู่ที่  5 
  6)  วัดไทยสมำนสำมัคคี   ตั้งอยู่ที่บ้ำนไทยสมำน     หมู่ที่  6 
  7)  วัดพรหมนิมิต   ตั้งอยู่ที่บ้ำนพรหมนิมิต     หมู่ที่  8 
  8)  ส ำนักสงฆ์บ้ำนวังปืน   ตั้งอยู่ที่บ้ำนวังปืน     หมู่ที่  9 

 8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  - ประเพณีสงกรำนต์ 
  - ประเพณีแห่เทียนวันเข้ำพรรษำ 
  - ประเพณีงำนบุญบั้งไฟ 
  - ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน 
 8.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทยอุดม ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  
ได้แก่  กำรท ำบำยศรี กำรเลี้ยงไหม กำรท ำเครื่องจักสำร กำรสู่ขวัญ และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติ   
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ภาษาถิ่น  ประชำชนในต ำบลไทยอุดม ส่วนใหญ่ ใช้ภำษำถ่ินกลำง และรองลงมำจะใช้ภำษำถิ่น
อีสำนในกำรติดต่อสื่อสำร  

 8.4 สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ผลไม้หลำยหลำยชนิด เช่น ชมพู่ ฝรั่ง ล ำไย ลองกอง กระท้อน เงำะ แก้วมังกร มะม่วง ฯลฯ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ ำ 
  น ้ำ  ลักษณะเป็นน ้ำผิวดิน ได้แก่ ล้ำธำร คลอง สระ เป็นต้น 

 9.2 ป่ำไม้ 
  ป่ำไม้  ลักษณะเป็นป่ำไม้เบญจพรรณที่ค่อนข้ำงสมบูรณ์ 

 9.3 ภูเขำ 
  ภูเขำ  ลักษณะเป็นหินชนิดพิเศษ ( หินเกล็ด ) สำมำรถใช้เป็นหินประกอบอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
สร้ำงทำงและสร้ำงถนน  เป็นต้น 

 9.4 คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ 
พื นที่ต้ำบลไทยอุดม มีดินลักษณะเป็นดินเหนี่ยวร่วนซุยสำมำรถอุ้มน ้ำได้ดี  มีควำมอุดมสมบูรณ์ 

เหมำะส้ำหรับกำรปลูกพืชทุกชนิด 

10. อื่น ๆ 

ถ ้ำ  ลักษณะเป็นถ ้ำหินเหมำะส้ำหรับกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ได้แก่  ถ ้ำเขำภูหีบ , ถ ้ำไทรทอง และ ถ ้ำซับ
วิเวก 

 
  

 

   

 



 33 
  

 

 

 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2560  
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 

จ านวนโครงการ 
ตามข้อบัญญัต ิ

จ านวนโครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ 
ตามข้อบัญญัต ิ

จ านวนโครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 5 4 4 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ     
    ท่องเที่ยว 

1 1 4 3 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและการ 
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

3 - 4 3 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคณุภาพชีวิต 39 34 34 29 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 18 12 10 9 

รวม 66 52 56 48 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

จ านวนโครงการ 
ตามข้อบัญญัต ิ

จ านวนโครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

จ านวนโครงการ 
ตามข้อบัญญัต ิ

จ านวนโครงการ 
ที่เบิกจ่าย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
5 5 4 

อยู่ระหว่างการ
เบิกจ่าย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการ     
    ท่องเที่ยว 

3 3 1 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและการ 
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

5 3 7 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคณุภาพชีวิต 

32 29 35 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

11 10 11 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 

รวม 56 50 58 
อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 

สรปุผลการพฒันาทอ้งถ่ินตามแผนพฒันา

ทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 

สว่นท่ี 2 
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 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 
การพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้ 
  (1)  เชิงปริมาณ   
    ปีงบประมาณ 2557 

แผนงาน จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2557 

จ านวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2557 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

10 9,839,000 5 1,900,292.52 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   และการท่องเที่ยว 

4 620,000 1 50,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและ 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8 3,650,000 - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 
    คุณภาพชีวิต 

59 10,360,300 34 4,888,664.32 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ 
   บริหาร 

31 7,195,000 12 882,482 

รวม 112 31,664,300 52 7,721,438.84 
คิดเป็นร้อยละ 46.43 
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 ปีงบประมาณ 2558 

แผนงาน จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2558 

จ านวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2558 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

10 22,686,000 4 3,159,982.97 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   และการท่องเที่ยว 

4 700,000 3 565,533.84 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและ 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9 6,800,000 3 800,600 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 
    คุณภาพชีวิต 

61 10,343,500 29 4,800,358.60 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ 
   บริหาร 

20 4,585,000 9 1,199,896 

รวม 104 45,114,500 48 10,526,371.41 
คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 

 ปีงบประมาณ 2559 
แผนงาน จ านวนโครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2559 

จ านวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2559 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

13 17,444,000 5 2,432,781.94 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   และการท่องเที่ยว 

5 1,200,000 3 500,127,.95 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและ 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

9 13,240,000 3 450,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 
    คุณภาพชีวิต 

61 10,778,400 29 5,524,801.20 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ 
   บริหาร 

25 7,798,000 10 1,529,749 

รวม 113 50,460,400 50 10,437,460.09 
คิดเป็นร้อยละ  44.24 
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 ปีงบประมาณ 2560 

แผนงาน จ านวนโครงการ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2560 

จ านวนงบประมาณ 
ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 2560 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการจริง 

จ านวนงบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
   พื้นฐาน 

9 18,290,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
   และการท่องเที่ยว 

5 4,220,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ าและ 
   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

11 7,080,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ 
    คุณภาพชีวิต 

70 21,151,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการ 
   บริหาร 

24 7,503,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม 119 58,244,000   

 
  (2) เชิงคุณภาพ 

ในปีงบประมาณ 2557 - 2559 การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  ได้ 
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด มีรายละเอียดตามรายยุทธศาสตร์ดังนี้ 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 มีการจัดบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ให้อยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา  
 มีการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ า เช่น ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนลูกรัง  ให้

สามารถใช้การได้ดี สะดวก และปลอดภัยต่อการใช้รถใช้ถนน   
 มีขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ด าเนินการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 ด าเนินการขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
  มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เพื่อท าการเกษตร 

 มีการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร  เช่น สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันชมพู่หวาน เพื่อส่งเสริม
สินค้า OTOP และของดีทางการเกษตรของต าบลไทยอุดม และในเขตอ าเภอคลองหาด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย    
และยกระดับสินค้า ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า เพ่ือเป็นการลดปัญหาการวาง
งานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 
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การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  มีการขุดลอกคลอง สระน้ า ที่ตื้นเขิน ให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับ
อุปโภค-บริโภค ได้ตลอดปี 

การด าเนินงานด้านสังคม คุณภาพชีวิต  
 มีการส่งเสริมการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. และโรงเรียนในพ้ืนที่ โดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ให้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน อุดหนุนโครงการอยู่ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
และเด็กเล็กท่ีมีฐานะยากจน โดยการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทยอุดม ด าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ไทยอุดม เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับจ านวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมข้ึน  การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ไทยอุดม ปูพ้ืนกระเบื้องและติดตั้งราวเหล็กรอบอาคารสนามเด็กเล่น ติดตั้งรางน้ าฝนรอบอาคารเรียนและ
อาคารสนามเด็กเล่น ติดตั้งกันสาดอาคาร ศพด.อบต.ไทยอุดม เพ่ือป้องกันน้ าสาดเข้ามาในอาคาร  และก่อสร้าง
ห้องน้ า/ห้องสุขา ปรับปรุงหลังคา ศพด.อบต.ไทยอุดม เพ่ือให้มีห้องน้ าเพียงพอส าหรับจ านวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมข้ึน อีกท้ัง
สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่
ส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เช่น กีฬา ทุนการศึกษา อบรม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

 ส่งเสริมงานสาธารณสุข โดยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดหาน้ ายาเคมีและ
สารก าจัดยุงลาย เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในต าบล  การควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  โดยการจัดหา
วัคซีนและยาคุมก าเนิด เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคสุนัขบ้า ให้กับสุนัข และแมว  ได้รับความร่วมมือกับภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลราชันต์ สนับสนุนการด าเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ อุดหนุนการจัดกิจกรรม อสม.ประจ าหมู่บ้าน 

 มีการส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์  โดยการมอบเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV เพ่ือเป็นการสงเคราะห์และดูแล
ให้มีรายได้ในการด ารงชีวิต ด าเนินการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีสถานที่ที่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรม หรือจัดประชุมต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ด าเนินการออกตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ภายในต าบล มอบถุงยังชีพ 
ข้าวสารอาหารให้แก่ผู้ยากไร้ 

 การส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสนับสนุนให้
ประชาชนในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการด าเนินการด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ จัดการอบรมและสร้างเครือข่ายพลังแผ่นดิน  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนเยาวชน สนับสนุนการด าเนินงาน ศตส.อ. คลองหาด และ ศตส.จ.สระแก้ว อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายปรองดองสู่ความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้านและต าบล และด าเนินการก่อสร้างศูนย์ อปพร.อบต.ไทยอุดม ให้มีอาคารส าหรับการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

 การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยต่างๆ การตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

 มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 
การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบลและกีฬาเยาวชน  เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์หางไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบล สนับสนุนส่งเสริมการจัดโครงการสายใยร่วมใจ
ท้องที่-ท้องถิ่น สัมพันธ์ อ.คลองหาด และจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมโครงการ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ 
พนักงานระหว่างต าบล 
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 มีการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีหล่อ

เทียนและถวายวัดวันเข้าพรรษา การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา 
งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น อุดหนุนงานสืบสาน
วัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว อุดหนุนงบประมาณตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 
ธันวาคม 2557 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
จัดสร้างอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว  

การด าเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร  
 สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท.อ.คลองหาด จ.สระแก้ว การ

พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร 
และ สมาชิกสภามีความรู้ในด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
มากยิ่งขึ้น อุดหนุนโครงการก่อสร้างศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
การเสียภาษีประจ าปี การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 มีการพัฒนาระบบการบริหารตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ส าหรับส านักงาน เพ่ือให้การบริหารงานเกิดผลสัมฤทธิ์ และพนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อสร้างโรงจอดรถท่ีท าการ อบต. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อ 
และการซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ  

 มีการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการจัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน  
เพ่ือให้ส่วนราชการได้พบปะและให้บริการประชาชน พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อน า
ปัญหาความต้องการของประชาชนมาจัดท าแผนพัฒนาของ อบต.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัด
จ้างและร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ในการด าเนินการโครงการ ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 –  
2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  
3.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ส าหรับอุปโภค – บริโภค  
4.  ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่ 
5.  แหล่งน้ าต่างๆ เช่น คลองสาธารณะ สระน้ า สามารถกักเก็บน้ าได้มาก 

   6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม สามารถรองรับจ านวนเด็กเล็กที่
เพ่ิมข้ึนได้ อาคาร สถานที่ในการเรียนการสอนเหมาะสม ไม่แออัด 

7. ผู้ยากไร้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มีความมั่นคงแข็งแรง 
   8. เด็กมีพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัย มีอาหารรับประทานครบตามหลักโภชนาการ  
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9. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
10. การจัดการแข่งขันกีฬาในต าบล ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในต าบล มีความ 

สามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ และมีร่างกายท่ีแข็งแรง 
11. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง ประชาชนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต. 

 2.2 ผลกระทบ 
  ถนนบางเส้นทางต้องมีการขยายเขตทาง ซึ่งจะกระทบกับพ้ืนที่การเกษตรของประชาชนบางส่วน 

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 3.1 ปัญหาอุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมา 
  1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการใน 
แผนพัฒนา 

2. มีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการ 
ก าหนดแนวทางการพัฒนา 

3. ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
2. ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของ อบต. 
3. จัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 
4. เสนอโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง 
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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม มีความสัมพันธ์กับแผน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ   

 

 
1) ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้
เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 
เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
 
 
 

สว่นท่ี 3 
ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครอง 

สว่นทอ้งถ่ิน 
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ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 
2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 
5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 
2560 

2) สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน 
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากข้ึนตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่า วสาร องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่ างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท า
ให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 10 ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง  ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากข้ึน ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของ
โลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 
ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลัง
การผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น
ความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ 
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กันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย
ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึน
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 
2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5}7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐาน
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลก
สูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง 
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สังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า
ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมาก
ขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจใน
ประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศ
มาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิต
ต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายัง
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนา
นวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการ จึงสิ้นเปลืองงบประมาณ 
การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า  ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายัง
ไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่
ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 
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ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์ เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคม
โลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น
เงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น 
โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง
กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาว 

 
 
 
 
 
 



 46 
 
 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ

พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่ 

รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและ
กรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เ อ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน 
การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง 
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ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ 
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป ซ่ึงประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ   
โลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้ เข้มแข็ งและยั่ งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) การสร้างสภาพแวดล้อม

และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ 

ชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 
 
 
 
 



 51 
 
 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนา 
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่อกว่าร้อยละ 5.0 
  1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 
บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

1.3 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่อกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่อกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่อกว่า 

ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่อกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่อกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  
 
 
 
 



 53 
 
 
 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 
  4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  4.5 มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  5.2 ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5.3 มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว  ได้ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์  Gateway  to  the  World  “ประตูสู่การค้า
โลก” โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ 
 1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน  ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า

เกษตรมาตรฐานสากล  เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
ประกอบด้วย 4 ประเด็น ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน และ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 เป้าประสงค์ 

เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกัน
ภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
  2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัด
จ าหน่ายของอินโดจีน 
  3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง
การค้าการลงทุนของอินโดจีน 
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชนและ

สิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่

สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน

กลุ่มจังหวัดและภูมิภาค 
 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและ

การประชาสัมพันธ์และบุคลกรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

เป้าประสงค์ 
 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
 2. เกษตรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
 2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3. เชื่อมโยงวัตถุดินภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

 4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
 5. ยกระดับสถาบันเกษตรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือ

รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค์ 
 1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แรงงาน ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
 2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 
กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบโครงพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
 2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 3. การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน

อุตสาหกรรม 
 4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย

ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

  วิสัยทัศน์ 
  เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง 

 พันธกิจ (Mission) 
  1. ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดให้บรรลุผลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
  2. พัฒนาการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดภัย 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ปลอดภัย อ านวยความสะดวก และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ 
  4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
  5. รักษาความมั่นคง ปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน รวมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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6. ปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
   2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยึดด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีความพึงพอใจในการบริการ 
  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา 
   3. มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานท า และมีสวัสดิการ 
   5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
   6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   7. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
   8. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ 
   9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล 
   2. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
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กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาแหล่งน้ า และระบบชลประทาน ตลาดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
   2. เสริมสร้างอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
   3. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 
   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือปรับปรุง
ปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพื่อลดการใช้สารเคมี 
   5. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรเพ่ือปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลด
การให้สารเคมี 
   6. ส่งเสริมระบบการปลูกพืช ปศุสัตว์ และประมงท่ีปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฏีใหม่ และ
เกษตรผสมผสาน 
   7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2. เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ และการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมทั้งเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในราคาท่ีเหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว 
   2. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
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3. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
   5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรการด้านการท่องเที่ยว 
   7. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพ่ิมทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการประกอบกิจการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 
   2. พัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง และ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   2. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน
มาด าเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
   3. อ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การ
สร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา 
   4. พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของ
บุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน 

5. เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ การอยู่อาศัย 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน 
สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service – OSS)  
   7. เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็น
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. สร้างความม่ันคงและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดน 
   2. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3. คนและชุมชนมีจิตส านึกในด้านความมั่นคง 
   4. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 
  กลยุทธ์ 
   1. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดน 
   2. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   3. เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตส านึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง 
   4. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านความมั่นคงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถ

เรียกใช้ได้ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
 “การคมนาคมสะดวก  ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

พันธกิจ 
 1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิส ติกส์ 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
 2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
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3. พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า
การเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 
 5. พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 
 7. พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
การพัฒนาที่ยังยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การคมนาคมสะดวก 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการคมนาคม 

- พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิ
สติกส์ 
 - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
 - ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม 
 - ส่งเสริมและพัฒนาด้านอ านวยความปลอดภัยและวินัยจราจร เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ประชาชนมีคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 - สนับสนุนการด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวสัดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 - การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด 
 - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน 
ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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2. การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 
 - พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยังยืน มีรายได้ม่ันคง 
 - ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
 - ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
 - จัดหาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนามกีฬา 
สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ 
 - ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวกและเพียงพอ 
  4. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ทันสมัย 
เพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณสถาน ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด 
 - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและ
เยาวชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการเกษตร 
 - ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทน 
- ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอดสารพิษ เกษตร
ทฤษฏีใหม่ 
 - ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
  2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
 - พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ าธรรมชาติ/แหล่งน้ าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 - การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียรวม การจัดตั้งและดูแลระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวม 
 - ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
 - การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 - พัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 
 - พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว 
 - สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโด
จีน 
 - สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมก ากับดูแลเพ่ือ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน บริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
 - รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน ตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2559 - 2563)  เป็นการก าหนดว่าในอนาคตการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม จะเป็นไปใน
ทิศทางใดและเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) ว่ามีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาของเทศบาลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ต าบลน่าอยู่      เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร เขตส่งเสริมคุณภาพชีวิต     ยึดติดการมีส่วนร่วมของประชาชน”  
 

  

 

 

 

 



 64 
 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านแหล่งน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  

 2.3 เป้าประสงค์ 
 1. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทั่วถึง 

และได้มาตรฐาน  
2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด มีแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริหารแหล่งน้ าให้ 

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า และมี 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5. ชุมชนท านุบ ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  
6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การ 

ปกครองท้องถิ่น โดยยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 
 2.4 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
  2. จ านวนครัวเรือนทีม่ีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ิมข้ึน 

3. ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   4. ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
  5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
  6. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการฟื้นฟู 
  7. ร้อยละของครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

8. ร้อยละของครัวเรือนที่มีความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของวัฒนธรรมประเพณีและเข้าร่วม 
กิจกรรม 
  9. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
  10. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. มีแหล่งน้ าเพียงพอ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ด ีระบบการศึกษามีคุณภาพ  ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ได้รับการอนุรักษ์ 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 

 2.6 กลยุทธ์ 
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า  

และพัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึง 
2. การส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาแหล่ง 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
3. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ 

สร้างข้ึน 
4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงานสาธารณสุข การอนามัย และการ 

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

5. การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหารตลอดจนเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปการ และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
3. พัฒนาแหล่งน้ า การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
6. พัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง/การบริหาร ตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดมมีความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึง

โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารสว่นต าบลไทยอดุม 

เป้าประสงค ์ 

ตวัชี้วดั 

ค่าเปา้หมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร์ 
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สภาพแวดล้อมภายใน 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

- ถนนสายหลักในต าบลได้รับการปรับปรุง  
  พัฒนาครอบคลุมทุกสาย 
- ประชาชนมีไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน 
- มีระบบประปาเพ่ิมขึ้น ประชาชนให้มีน้ าส าหรับ 
  อุปโภค-บริโภค เพ่ิมข้ึน 

- การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมี 
  งบประมาณจ ากัดในการน าไปพัฒนา 
- ระบบประปายังไม่ทั่วถึง 
 

ด้านเศรษฐกิจ - การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับ 
  วิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ 
  นานาชนิดส่งตลาดในเมือง 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งสภาวะ 
  แวดล้อมที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร 
- มีความร่วมมือกันทุกฝ่ายไม่มีความขัดแย้ง 
  กันเองในชุมชน เป็นต้น 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในต าบลหลาย 
  แห่ง 

- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี 

- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- แหล่งท่องเที่ยวในต าบลยังขาดการ 
  ปรับปรุงและส่งเสริม เช่น ถ้ าเขาภู

หีบ 
- น้ าไม่เพียงพอส าหรับการท า
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 

 
 
 
 
 
 

-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
- ปัญหาการเผาป่าอ้อย ท าให้เกิด 
  มลพิษทางอากาศ 
- ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  
 

แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน 
ด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง 
-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม

สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลและ

อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 

 
 
 
 

จุดอ่อน 
-  ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน  
   หมู่บ้าน 
- ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนไม่ใส่ใจในการช่วยกัน

ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม

-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม 
ขาดระเบียบวินัย 
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ประเพณีท้องถิ่น 

-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนมีจิตใจ 
   โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  
-  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล และสถานศึกษา 
   ในระดับประถมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อม 
   มีศักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ  
   เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งศึกษาธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี 
   ศักยภาพในการพัฒนา 
- มีการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ 
  ทางการศึกษากับท้องถิ่น 

-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 

 
 

ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

-  ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดมั่นแนวทาง
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

- เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด จึงสามารถเข้าช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาได้รวดเร็ว 

-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 

-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 

-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 

 
 
 

 
 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอก 

แนวทางการพัฒนา โอกาส อุปสรรค 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

- มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการ  
  ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 

- สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลง 
  จากสภาวะโลกร้อน การเกิดภัย 
  ธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผล 
  กระทบต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่า 
  ปกต ิ

ด้านเศรษฐกิจ -  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก สร้าง
รายได้ สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนภายใน
ต าบลได้ 

- ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้ความ
สนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็น
อาหารเพิ่มมากข้ึน 

- ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และการ
บริหารจัดการกลุ่มที่ดี 

- ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
- แหล่งท่องเที่ยวในต าบลยังขาดการ 
  ปรับปรุงและส่งเสริม เช่น ถ้ าเขาภู

หีบ 
- น้ าไม่เพียงพอส าหรับการท า
การเกษตร โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ท าการเกษตรสูงขึ้น 
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ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  การใช้ทรัพยากรไม่คุ้มค่า ฟุ่มเฟือย  
- ปัญหาการเผาป่าอ้อย ท าให้เกิด 
  มลพิษทางอากาศ 
- ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  

ด้านสังคม 
 
 

-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
   ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

- ปัญหาแรงงานกัมพูชา เข้ามาในพ้ืนที่  
  อย่างไม่ถูกต้อง ส่งผลต่อความไม่ 
  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ ในเขตจังหวัด 

-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

 

-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต  
   เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท า 
   ให้กระแสบริโภคนิยมและวัตถุนิยม 
   รุนแรงมากข้ึน ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม 
   ของประชาชน 
 
 

ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

- รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือใน
การติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 

 

- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของ 
  ตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม พ.ศ.2561 – 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดุลพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล ้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
และระบบ 
โลจสิติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค
เมือง และพื นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 
ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ภาคตะวันออกของอินโดจีน และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้
มาตรฐาน โดยค้านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื นฐานทาง
การเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยง
ตลาดรองรับการค้าเสรี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง
บรรยากาศที่เอื อต่อการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตทาง
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
ของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง
อ้านวยความสะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื อต่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื นฐาน การส่งเสริมการค้า 
การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อการพัฒนา
พื นที่จังหวัดชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคมสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประชาชนมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถิ่นอตุสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เขตทอ่งเที่ยวเชงินิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านแหล่งน ้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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ผลผลิต/โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค ์

1. การคมนาคมขนส่ง มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ น เป็นที่ต้องการของตลาด 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบริหาร
แหล่งน ้าให้สามารถกักเก็บน ้า
ไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 

4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมขั นพื นฐาน
อย่างทั่วถึง ท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

5. ชุมชนท้านุบ้ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ  

6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

กลยุทธ ์
1. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน ทาง
เท้า สะพานและท่อระบายน ้า 
ระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบ
ประปาให้ทั่วถึง 
 

2. การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 
 

3. การการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน ้าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน ้าที่ 
สร้างขึ น 
 

4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงาน
สาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหาร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ 

แผนงาน 
แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน 
การรักษา 

ความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สังคม 

สงเคราะห์ 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

17 
โครงการ 

5 
โครงการ 

13 
โครงการ 

4 
โครงการ 

5 
โครงการ 

8 
โครงการ 

13 
โครงการ 

12 
โครงการ 

54 
โครงการ 

9 
โครงการ 

3 
โครงการ 
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แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ 
 

ต ำบลน่ำอยู่   เป็นแหล่งเรียนรู้ทำงกำรเกษตร   เขตส่งเสริมคุณภำพชีวิต   ยึดติดกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

1. การคมนาคมขนส่ง มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 

2. สินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีมูลค่าเพิ่ม
ข้ึน เป็นที่ต้องการของตลาด 
มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่สวยงามและเป็นที่รู้จัก 
 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และบริหาร
แหล่งน้้าให้สามารถกักเก็บน้้า
ไว้ใช้ได้ตลอดปี 
 

4. ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมข้ันพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง ท้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

5. ชุมชนท้านุบ้ารุงศาสนา รู้รักษ์ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการกีฬาและนันทนาการ  

6. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่นในการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา ถนน ทาง
เท้า สะพานและท่อระบายน้้า 
ระบบไฟฟ้า และพัฒนาระบบ
ประปาให้ทั่วถึง 
 

2. การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนาอาชีพ 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 
 

3. การการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้้าที่ 
สร้างข้ึน 
 

4. การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ส่งเสริมงาน
สาธารณสุข การอนามัย และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชน ดูแลป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. การส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ ส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

 

6. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ ระบบการบริหาร
ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการ 

 

แผนงาน 
แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป 
แผนงาน 
การรักษา 

ความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
สังคม 

สงเคราะห์ 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านแหล่งน้้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปการ และสาธารณูปโภค
ให้ได้มาตรฐาน 
 

 

2. สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
 

 

3. มีแหล่งน้้าเพียงพอ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

 

4. ประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี ระบบการศึกษามี
คุณภาพ  ศิลปะ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ได้รับการอนุรักษ์ 

 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ 
 



 

73  3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคม
สะดวก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมขนส่ง มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง และ
ได้มาตรฐาน 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีการคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย 
 
 
 
 

3 3 3 3 ปีละ 3 โครงการ 
 

 

การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สะพานและ
ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า 
และพัฒนาระบบประปา
ให้ทั่วถึง 
 

1. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
2.. โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 
3. โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า 
 
 
 

กองช่าง ส านัก 
งานปลัด 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคม
สะดวก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมขนส่ง มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง และ
ได้มาตรฐาน 
 

จ านวนครัวเรือนที่มี
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพิ่มข้ึน 
 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สะพานและ
ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า 
และพัฒนาระบบประปา
ให้ทั่วถึง 
 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
3.ก่อสร้างถนนลาดยาง 
4. โครงการซ่อมสร้างผิวทาง
แอสฟัลติกคอนกรีต 
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
6. โครงการก่อสร้างรางน้ า 

กองช่าง ส านัก 
งานปลัด 
กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริม
การค้า การลงทุน พัฒนา
เศรษฐกิจการบริหารจัดการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การคมนาคม
สะดวก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคมขนส่ง มีความ
สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการทั่วถึง และ
ได้มาตรฐาน 
 

จ านวนครัวเรือนที่มี
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพิ่มข้ึน 
 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ การก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา 
ถนน ทางเท้า สะพานและ
ท่อระบายน้ า ระบบไฟฟ้า 
และพัฒนาระบบประปา
ให้ทั่วถึง 
 

1. โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
2. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปา 
4. โครงการต่อเติมหอถังประปา 

กองช่าง ส านัก 
งานปลัด 

กองคลัง 

 

 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถ่ิน
อุตสาหกรรม
การเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

2. สินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน มี
มูลค่าเพิ่มข้ึน เป็นที่
ต้องการของตลาด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่
สวยงามและเป็นที่รู้จัก 

1.ร้อยละของ
ครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มข้ึน 
 
 
 

3 3 3 3 ปีละ 3 โครงการ การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนา
อาชีพ และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 
2. โครงการก่อสร้างลานตากมัน
ส าปะหลังพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 4 
3. โครงการสร้างขอบเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 
4. โครงการปรับปรุงโรงสีข้าว
ชุมชน หมู่ที่ 5 
5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 
6. โครงการสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ชมพู่หวาน) 
7. สนับสนุนโครงการส่งเสริม
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนด้านประมง 
8. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลไม้ หมู่ที่ 4 
9. อุดหนุนโครงการจัดงานชมพู่
หวานและของดีคลองหาด 
10. โครงการพืชผักสวนครัวรั้ว
กินได้ ผักปลอดสารพิษ 
11. โครงการ/กิจกรรม ปลูกพืช
สวนครัวภายในบริเวณบ้าน 

กองช่าง ส านัก 
งานปลัด 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความ
ปลอดภัย และปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก เสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
เขตท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และ
การท่องเที่ยว 

2. สินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน มี
มูลค่าเพิ่มข้ึน เป็นที่
ต้องการของตลาด มีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่
สวยงามและเป็นที่รู้จัก 

2.ร้อยละของแหล่ง
ท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนา 
 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ การส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตร ส่งเสริมการ
ลงทุนและการพัฒนา
อาชีพ และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล 
 

กองช่าง ส านัก 
งานปลัด 

กองคลัง 

 
 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถ่ินอุตสาหกรรม
การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
บริหารแหล่งน้ าให้ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
ตลอดปี 

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดปี 
 

2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ 
สร้างข้ึน 
 

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
2. โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ฝายน้ าล้น 
3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
4. โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ 
5. โครงการขุดลอกสระเก่า 
6. โครงการขุดสระใหม่ 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ปรับปรุงปัจจัยและ
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานสากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ถ่ินอุตสาหกรรม
การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
บริหารแหล่งน้ าให้ 
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้
ตลอดปี 

ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการฟื้นฟู 
 

1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติและแหล่งน้ าที่ 
สร้างข้ึน 
 

1. โครงการสนับสนุนการจัดท า
แนวป้องกันไฟป่า 
2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 
3. โครงการการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชด าริ 
4. โครงการปลูกต้นไม้ 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประชาชนมี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนได้รับสวัสดิการ
สังคมข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีถ้วนหน้า และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

20 22 24 26 เพิ่มข้ึนปีละ  
2 โครงการ 

การส่งเสริมการศึกษาและ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
ส่งเสริมงานสาธารณสุข 
การอนามัย และการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ส่งเสริมด้านสังคม
สงเคราะห์และสวัสดิการ
ชุมชน ดูแลป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ช่วยเหลือป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1. สนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน
และระดับต าบล 
2. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันอปพร. ทุกวันที่ 22 มีนาคม 
ของทุกปี 
3. โครงการช่วยเหลือประชาชน
ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
4. โครงการฝึกอบรมอปพร. 
หรือฝึกอบรมทบทวน อปพร. 
ต.ไทยอุดม 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

 

 

แบบ ยท. 03 



 

76  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

           5. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
6. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 
7. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
8. โครงการอาหารเสริม (นม) 
9. โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง
เด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทยอุดม 
10. โครงการจัดกิจกรรมของ 
ศพด. อบต.ไทยอุดม 
11. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
12. โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง ศพด.อบต.ไทยอุดม 
13. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
14. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
15. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาดของโรคติดต่อ
น าโดยแมลง 
16. โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
17.โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ในต าบลไทยอุดม 
18. โครงการบ้านท้องถ่ินไทย 
(บ้านเอื้ออาทร) 
19. โครงการเยี่ยมบ้านคนพิการ 
20. โครงการสร้างงานสร้าง
อาชีพผู้พิการ 
 

  

 
 

แบบ ยท. 03 



 

77  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

           21. สนับสนุนการจัดซื้อ โต๊ะ 
เต้นท์ เก้าอี้ พัดลม หมู่บ้าน 
22. จัดซื้อภาชนะบรรจุน้ า  
หมู่ที่ 2 
23. ติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน 
24. ก่อสร้างเต้นท์แบบล้อเลื่อน 
หมู่ที่ 4 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อสม. ต าบลไทยอุดม 
26. ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
27. โครงการปรับภูมิทัศน์
บริเวณอาคาร ศพด.อบต.ไทย
อุดม 
28. โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบ ศพด. อบต.ไทย
อุดม 
29. โครงการเจาะบ่อบาดาล
ศพด.อบต.ไทยอุดม 
30. โครงการติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ต ศพด.อบต.ไทย
อุดม 
31. ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.
ไทยอุดม 
32. ปรับปรุงระบบประปาศพด.
อบต.ไทยอุดม 
33. ก่อสร้างบ่อเก็บขยะ หมู่ที่ 9 
34. ขยายเขตเสียงตามสาย/
เสียงไร้สาย 
35. ซ่อมแซมเสียงไร้สาย  
หมู่ที่ 3 

  

 
 

แบบ ยท. 03 



 

78  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

           36. ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ หมู่ที่ 4 
37. โครงการก่อสร้างศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน(สสมช.) หมู่
ที่ 4 
38. ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช 
39. ก่อสร้างป้ายชื่อหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 
40. เทลานแอสฟัลติกส์รพ.สต.
ราชันย์ 
41. ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต
หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 
42. ต่อเติมศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ 
43. ก่อสร้างหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 8 
44. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ติด เชื้อ 
HIV 
45. โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
46. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
47. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต
การพูดส าหรับผู้น าชุมชน 
48. โครงการอาหารเสริม
กลางวัน 
49. โครงการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี 
50. โครงการเข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรม 
51. โครงการห้องสมุดชุมชน
ต าบลไทยอุดม 
 

  

 
 

แบบ ยท. 03 



 

79  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

           52. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โรงเรียนดีประจ าต าบล 
53. โครงการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 
54. อุดหนุนกิจกรรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
55. อุดหนุนการด าเนินงาน
ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 
56. อุดหนุนโครงการ
ยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุขภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง 
57. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
58. โครงการหนูน้อยรักการออม 
59. โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถปรับตัว
ประกอบอาชีพและมี
สภาพแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ประชาชนมี
คุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนได้รับสวัสดิการ
สังคมข้ันพื้นฐานอย่าง
ทั่วถึง ท าให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีถ้วนหน้า และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

ร้อยละของครัวเรือนที่
มีความรู้ความเข้าใจ
ถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี
และเข้าร่วม 
กิจกรรม 

5 6 7 8 เพิ่มข้ึนปีละ 1 
โครงการ 

การส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

1. โครงการจัดหาเครื่องออก
ก าลังกาย 
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ต าบลประจ าปี 
3. สนับสนุนการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 
4. โครงการหล่อเทียนและถวาย
วัดวันเข้าพรรษา 
5. จัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาภายในต าบล 
6. ต่อเติมรั้วลานกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 
7. ก่อสร้างสนามกีฬาภายใน
หมู่บ้าน 
 

ส านักงานปลัด 

กองช่าง 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส านักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

กองช่าง 

กอง
การศึกษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

 
 

แบบ ยท. 03 



 

80  
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

           8. ติดต้ังสปอร์ตไลท์สนามกีฬา 
หมู่ที่ 5 
9. ก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 4 
10. ก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อม
ติดต้ังสปอร์ตไลท์ หมู่ที่ 7 
11. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธี 
12. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 
13. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดบ้านหนองตะเคียน 
14. อุดหนุนโครงการจัดงานสืบ
สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 
15. โครงการจัดสร้างอุทยาน
พุทธมณฑลสระแก้ว 
16. สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ หมู่ที่ 7 
17. สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีของ หมู่ที่ 9 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การ
ปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่น
ในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับการบริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

4 6 8 10 เพิ่มข้ึนปีละ 
2 โครงการ 

การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ ระบบการ
บริหารตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
ราชการ 
 

1. โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
2. โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ อบต. 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน อบต. และผู้น า
ชุมชน 
4. ค่าใช้จ่ายในการส่งฝึกอบรม 
5. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรด้านภาษา (AEC) 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

ส านักงาน
ปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

 
 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
สระแก้ว 

ยุทธศาสตร์ 
 อบต.ไทยอุดม 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

          การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ ระบบการ
บริหารตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
ราชการ 
 

6. โครงการซ่อมแซมพัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
7. โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของ อบต. 
8. โครงการประชุมประชาคม 
9. โครงการสอนภาษาประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
10. โครงการตกแต่งต่อเติม
อบต.หลังใหม่ 
11. โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่
ท าการ อบต. 
12. ปรับปรุงภูมิทัศรอบที่ท าการ 
อบต. 
13. ศูนย์บริการร่วมข้อมูล
ข่าวสารและการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ 
14. โครงการ 5 ส. 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
จัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหาร 
 

ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
สะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การ
ปกครองท้องถ่ิน โดยยึดมั่น
ในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 

ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้มีส่วนร่วมทางการ
เมืองการปกครอง
ท้องถ่ินเพิ่มข้ึน 

2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ การส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ ระบบการ
บริหารตลอดจนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหาร
ราชการ 
 

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดซื้อจัดจ้างและร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ 
2. โครงการจัดการเลือกต้ัง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
3. โครงการสร้างความรักความ
สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ 
เพื่อปกป้องสถาบันส าคัญของ
ชาติ 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

 

แบบ ยท. 03 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

อบต. 
ไทยอุดม 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการทอ่งเท่ียว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
3 การพฒันาด้านแหลง่น า้

และการอนรัุกษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

สว่นท่ี 4 
การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปส ู ่

การปฏิบติั 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

อบต. 
ไทยอุดม 

4 การพฒันาด้านสงัคม

และคณุภาพชีวิต 

 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
สาธารณสุข 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

5 การพฒันาด้านการเมือง

และการบริหาร 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

อบต. 
ไทยอุดม 

  บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

การเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะชุมชน 3 1,410,000 3 720,000 3 1,210,000 3 730,000 12 4,070,000
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 11 25,206,000 11 43,297,000 12 58,111,000 9 40,530,000 43 167,144,000

รวม 14 26,616,000 14 44,017,000 15 59,321,000 12 41,260,000 55 171,214,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    และการท่องเท่ียว
  2.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 800,000 1 500,000  -  -  -  - 2 1,300,000
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 390,000 5 370,000 4 270,000 4 290,000 18 1,320,000
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000
       และนันทนาการ
  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  -  - 1 50,000  -  - 2 3,500,000 3 3,550,000
  2.5 แผนงานการเกษตร 2 31,000 2 31,000 2 31,000 2 31,000 8 124,000

รวม 10 1,621,000 11 1,351,000 8 701,000 10 4,221,000 39 7,894,000

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

 แบบ ผ.07



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
    และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 5 44,000 5 44,000 5 44,000 5 44,000 20 176,000
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3,590,000 5 26,220,000 4 3,720,000 4 4,320,000 18 37,850,000
  3.3 แผนงานการเกษตร 5 1,380,000 5 1,180,000 6 1,780,000 6 2,480,000 22 6,820,000

รวม 15 5,014,000 15 27,444,000 15 5,544,000 15 6,844,000 60 44,846,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

 แบบ ผ.07

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
   และคุณภาพชีวิต
  4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 12 320,000
  4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 20 2,120,000
  4.3 แผนงานการศึกษา 17 4,692,000 17 4,732,000 17 4,772,000 17 4,812,000 68 19,008,000
  4.4 แผนงานสาธารณสุข 7 471,500 7 471,500 7 471,500 7 471,500 28 1,886,000
  4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 220,000 5 220,000 5 220,000 5 220,000 20 880,000
  4.6 แผนงานเคหะชุมชน 2 1,100,000 2 1,050,000 2 1,090,000  -  - 6 3,240,000
  4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 562,000 5 562,000 5 562,000 5 562,000 20 2,248,000
  4.8 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 10 1,740,000 10 1,440,000 9 1,140,000 9 1,140,000 38 5,460,000
       และนันทนาการ
  4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 3,520,000 12 4,260,000 9 1,800,000 10 6,420,000 41 16,000,000
  4.10 แผนงานงบกลาง 3 6,612,000 3 6,722,000 3 6,832,000 3 6,942,000 12 27,108,000

รวม 67 19,527,500 69 20,067,500 65 17,497,500 64 21,177,500 265 78,270,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

 แบบ ผ.07

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
    และการบริหาร
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 15 1,971,000 16 2,967,000 15 1,971,000 15 1,971,000 61 8,880,000
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000
  5.3 แผนงานการศึกษา 3 280,000 3 280,000 3 280,000 3 280,000 12 1,120,000
  5.4 แผนงานเคหะชุมชน 6 2,910,000 5 510,000 5 410,000 5 410,000 21 4,240,000
  5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 16 960,000
  5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 12 3,400,000

รวม 33 6,321,000 33 4,917,000 32 3,821,000 32 3,821,000 130 18,880,000
รวมท้ังส้ิน 139 59,099,500 142 97,796,500 135 86,884,500 133 77,323,500 549 321,104,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

 แบบ ผ.07



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะชุมชน 2 110,000 2 120,000 2 160,000 2 130,000 8 520,000
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 9 19,720,000 9 10,150,000 10 26,230,000 7 3,820,000 35 59,920,000

รวม 11 19,830,000 11 10,270,000 12 26,390,000 9 3,950,000 43 60,440,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    และการท่องเท่ียว
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 90,000 2 70,000 2 70,000 2 90,000 8 320,000
  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 4 1,200,000
       และนันทนาการ
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  -  - 1 50,000  -  - 2 3,500,000 3 3,550,000

รวม 3 390,000 4 420,000 3 370,000 5 3,890,000 15 5,070,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
    และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
  3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5 3,590,000 5 26,220,000 4 3,720,000 4 4,320,000 18 37,850,000
  3.3 แผนงานการเกษตร 5 1,380,000 5 1,180,000 6 1,780,000 6 2,480,000 22 6,820,000

รวม 12 5,010,000 12 27,440,000 12 5,540,000 12 6,840,000 48 44,830,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

86

87



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 530,000 5 530,000 5 530,000 5 530,000 20 2,120,000
  4.2 แผนงานการศึกษา 8 1,850,000 8 1,870,000 8 1,890,000 8 1,910,000 32 7,520,000
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 4 239,000 4 239,000 4 239,000 4 239,000 16 956,000
  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4 270,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 16 1,080,000
  4.5 แผนงานเคหะชุมชน 3 1,920,000 2 640,000 1 890,000  -  - 6 3,450,000
  4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 350,000 3 350,000 3 350,000 3 350,000 12 1,400,000
  4.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5 1,450,000 5 1,150,000 4 850,000 4 850,000 18 4,300,000
  4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 10 3,520,000 12 4,260,000 9 1,800,000 10 6,420,000 41 16,000,000
  4.9 แผนงานงบกลาง 3 6,612,000 3 6,722,000 3 6,832,000 3 6,942,000 12 27,108,000

รวม 45 16,741,000 46 16,031,000 41 13,651,000 41 17,511,000 173 63,934,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

87

88



ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
    และการบริหาร
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 9 1,730,000 9 1,730,000 9 1,730,000 9 1,730,000 36 6,920,000
  5.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 180,000 3 180,000 3 180,000 3 180,000 12 720,000
  5.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 850,000 3 850,000 3 850,000 3 850,000 12 3,400,000

รวม 15 2,760,000 15 2,760,000 15 2,760,000 15 2,760,000 60 11,040,000
รวมท้ังส้ิน 86 44,731,000 88 56,921,000 83 48,711,000 82 34,951,000 339 185,314,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

88



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การคมนาคมสะดวก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ติดต้ังระบบไฟฟ้า เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและ ติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 20,000 30,000 70,000 40,000 จ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ความปลอดภัยในชีวิตและ หลอดโคมชนิดนีออนพร้อมขา 8 หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน จ านวน  8  หมู่บ้าน และทรัพย์สิน

1. หมู่ท่ี 1 ซอยไป หมู่ท่ี 6 10,000
บ้านไทยสมาน
2. หมู่ท่ี 2 จ านวน 10 จุด 20,000
3. หมู่ท่ี 3 จ านวน 10 จุด 20,000
4. หมู่ท่ี 4 10,000
5. หมู่ท่ี 5 จ านวน 10 จุด 20,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

89

90



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ติดต้ังระบบไฟฟ้า 6. หมู่ท่ี 6 ภายในหมู่บ้าน 10,000 จ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 7. หมู่ท่ี 7 จ านวน 10 จุด 20,000 8 หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิต
8. หมู่ท่ี 8 (โคมแสงจันทร์) 50,000 และทรัพย์สิน

2 ปรับปรุงและซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม ปรับปรุงและซ่อมแซมไฟฟ้า 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน ประชาชนมีความ ส านักงาน
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน ไฟฟ้าส่องสว่างท่ีเสียหาย ส่องสว่าง หมู่ท่ี 1 - 9 9 หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิต ปลัด
หมู่บ้าน ให้ใช้การได้ดี และทรัพย์สิน

รวม 2  โครงการ  -  - 110,000 120,000 160,000 130,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

90



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การคมนาคมสะดวก

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนนลูกรัง 930,000 400,000 650,000  - ระยะทาง ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

มาตรฐานและสามารถใช้ 1. หมู่ท่ี 2 ซอยลุงหงวน 400,000 1,500 ม. มาตรฐานและสามารถ
การได้ดี  ระยะทาง 1,500 ม. ให้การได้ดี

2. หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 ซอย 150,000 500 ม.
  - ซอยนางป๊ก จ าปา
ระยะทาง 500 ม.
3. หมู่ท่ี 5 ซอยนายปรีชา 150,000 500 ม.
ระยะทาง 500 ม.
4. หมู่ท่ี 6 ซอยนายบุญเรือง 50,000 150 ม.
ระยะทาง 150 ม.

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ 5. หมู่ท่ี 8 ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

มาตรฐานและสามารถใช้   - ซอยดวงกมลฟาร์ม 250,000 1,200 ม. มาตรฐานและสามารถ
การได้ดี ระยะทาง 1,200 ม. ใช้การได้ดี

  - ซอยสวนล าไยกิตติ 150,000 500 ม.
ระยะทาง 500 ม.
6. หมู่ท่ี 9 จ านวน 2 ซอย
  - ซอยตาน้อย ระยะทาง 400,000 1,500 ม.
1,500 ม.
  - ซอยข้างโรงเรียนบ้าน 250,000 1,000 ม.
วังปืน ระยะทาง 1,000 ม.
 - ซอยเขาจันทร์แดง ระยะทาง 180,000 600 ม.
600 เมตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม 4,700,000 1,100,000 880,000 1,320,000 ระยะทาง ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน มาตรฐานและสามารถใช้ เหล็ก จ านวน 7 หมู่บ้าน มาตรฐานและสามารถ
การได้ดี 1. หมู่ท่ี 2 ภายในหมู่บ้าน 1,000,000 ให้การได้ดี

2. หมู่ท่ี 3 
  - ซอยวงแหวนตะวันตก 1,100,000 500 ม.
จุดเข้าหลักบ้าน ระยะทาง 500 ม.
3. หมู่ท่ี 4 
  - รอบวัดหนองตะเคียน 1,000,000 400 ม.
ขนาด 4 X 400 ม. 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้   - ซอย 4 ขนาด 4X350 ม. 660,000 350 ม. ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน มาตรฐานและสามารถใช้ 4. หมู่ท่ี 5 ทางเข้าเมรุ 220,000 100 ม. มาตรฐานและสามารถ
การได้ดี วัดถ้ าเขาภูหีบ ระยะทาง ให้การได้ดี

100 ม. พร้อมก่อสร้างลาน
5. หมู่ท่ี 6 
  - ถนนสายย่าซอม ระยะทาง 660,000 300 ม.
300 ม.
  - ซอยบ้านยายแอบ 660,000
6. หมู่ท่ี 7 ภายในหมู่บ้าน 1,100,000 500 ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ 7. หมู่ท่ี 9 ภายในหมู่บ้าน 1,000,000 ระยะทาง ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน มาตรฐานและสามารถใช้ ระยะทาง 450 ม. 450 ม. มาตรฐานและสามารถ
การได้ดี    - เช่ือมระหว่าง ม.9 กับ ม.4 600,000 250 ม. ใช้การได้ดี

ระยะทาง 250 ม.
3 ซ่อมสร้างผิวทาง เพ่ือก่อสร้างถนนให้ได้ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก  - 5,000,000 20,000,000  - ระยะทาง ประชาชนมีถนนท่ีได้ กองช่าง

แอสฟัลติกคอนกรีต มาตรฐานและสามารถใช้ คอนกรีต หมู่ท่ี 4 มาตรฐานและสามารถ
หมู่ท่ี 4 การได้ดี   - ซอย 2 ทางเข้า 5,000,000 1,950 ม. ใช้การได้ดี

 วัดหนองตะเคียน -ทางเข้าวังปืน 
ระยะทาง 1,950 ม.
  - ซอย 3 ระยะทาง 20,000,000 2,400 ม.
2,400 ม.

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนภายในหมู่บ้านให้ หมู่ท่ี 1 - หมู่ท่ี 9 9 หมู่บ้าน สะดวกปลอดภัยในการ
สามารถใช้สัญจรได้ ใช้ถนน
สะดวก

5 ก่อสร้างรางน้ า เพ่ือให้ประชาชนสามารถ ก่อสร้างรางระบายน้ า 10,000,000 200,000 1,000,000  - จ านวน ประชาชนท่ีใช้ถนน กองช่าง

สัญจรไปมาได้สะดวก 1. หมู่ท่ี 5 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 10,000,000 3 หมู่บ้าน สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย  จากบ้านผู้ช่วยหมี ถึงทางเข้า ปลอดภัย

โรงโม่หิน
2. หมู่ท่ี 6 ก่อสร้างรางน้ า 200,000
 พร้อมวางท่อ ซอยยายแหลม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

96

97



1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ก่อสร้างรางน้ า เพ่ือให้ประชาชนสามารถ ขนาด 0.65 X 100 ม. จ านวน ประชาชนท่ีใช้ถนน กองช่าง

สัญจรไปมาได้สะดวก ชนิดเหล็กตะแกรงเปิด-ปิด 3 หมู่บ้าน สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย 3. หมู่ท่ี 7 ก่อสร้างรางน้ า 1,000,000 ปลอดภัย

พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก
6 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ ก่อสร้างระบบประปา ตามแบบ 1,600,000  - 1,200,000  - จ านวน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคและบริโภค มาตรฐานของการประปา 4 หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ นครหลวง/กรมโยธา

จ านวน 4 หมู่บ้าน
1. หมู่ท่ี 2 700,000
2. หมู่ท่ี 3 1,000,000

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ 3. หมู่ท่ี ๗ 500,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคและบริโภค พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล 4 หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 4. หมู่ท่ี 8 600,000

7 ขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปา ขยายเขตประปา ขนาดท่อ PVC  -  - 50,000  - จ านวน ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 ส าหรับอุปโภคและบริโภค Ø 2 น้ิว  ระยะทาง 500 ม. 1 หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคบริโภค 

อย่างเพียงพอ
8 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 40,000  -  - 20,000 จ านวน ระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง

ประปาในหมู่บ้าน ระบบประปาให้สามารถ จ านวน 3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน สามารถใช้การได้ดี
ใช้การได้ดี 1. หมู่ท่ี 5 20,000

2.หมู่ท่ี 6 20,000
3.หมู่ท่ี 9 20,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

9 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง

ประปาหมู่บ้านภายใน ระบบประปาให้สามารถ หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9 9 หมู่บ้าน ส าหรับอุปโภคบริโภค

ต าบล ใช้การได้ดี

10 ต่อเติมหอถังประปา หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ต่อเติมหอถังประปา หมู่ท่ี 4  -  -  - 30,000 ความพึงพอใจ ประชาชนมีน้ าประปา กองช่าง

ประปาส าหรับอุปโภค ของประชาชน ส าหรับอุปโภคบริโภค

และบริโภคอย่างเพียงพอ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
11 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ือก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  - 1,000,000  -  - จ านวน ถนนมีทางระบายน ้าท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 8 ป้องกันการกัดเซาะ จ านวน 1 แห่ง 1 แห่ง สะดวกและรวดเร็วท้าให้
บริเวณท่ีมีน้ าไหลผ่าน ถนนไม่เกิดความเสียหาย
และท าลายถนน

12 วางท่อระบายน ้าลอดถนนภายใน เพ่ือป้องกันการกัดเซาะ วางท่อลอดถนน พร้อมยาแนว 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง
หมู่บ้าน ถนนบริเณท่ีมีน ้าไหลผ่าน และดาด คสล. ปากท่อ 9 หมู่บ้าน สะดวก ถนนไม่เกิด

ในพื นท่ีต้่า หมู่ท่ี 1 - 9 ความเสียหาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 ซ่อมแซมท่อระบายน ้าลอดถนน เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม ซ่อมแซมท่อระบายน ้าลอดถนน 450,000 450,000 450,000 450,000 จ้านวน สามารถระบายน ้าได้ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ท่อระบายให้สามารถ หมู่ท่ี 1 - 9 9 หมู่บ้าน สะดวก ถนนไม่เกิด
ระบายน ้าได้ดี ความเสียหาย

รวม 13  โครงการ  -  - 19,720,000 10,150,000 26,230,000 3,820,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงาน 60,000 40,000 40,000 60,000 จ านวน ประชาชนสามารถพ่ึงพา ส านักงาน

พอเพียงตามแนวพระราชด าริ ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญา ตามโครงการฯ 1 คร้ัง/ปี ตนเองได้ ด้วยการใช้ชีวิต ปลัด
เศรษฐกิจพอเพียง  - อบต.ไทยอุดม 40,000 40,000 40,000 40,000 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

 - หมู่ท่ี 2  20,000 พอเพียง
 - หมู่ท่ี 5 20,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการฝึกอบรมการท าเกษตร เพ่ือส่งเสริมแนะแนวทางการ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประชาชนมีค่าใช้จ่ายใน ส านักงาน

ผสมผสาน ท าเกษตรแบบผสมผสาน การท าเกษตรผสมผสาน 1 คร้ัง/ปี การท าไร่นาลดลง ปลัด
มีรายได้สุทธิเพ่ิมข้ึน

รวม 2  โครงการ  -  - 90,000 70,000 70,000 90,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2562)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว

   2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง เพ่ือพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาให้ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน สถานท่ีท่องเท่ียวภายใน ส านักงาน

ท่องเท่ียวภายในต าบล ให้มีศักยภาพเหมาะสมแก่ เป็นแหล่งท่องเท่ียวของต าบล 3 แห่ง ต.ไทยอุดม ได้รับการ ปลัด

การพัฒนาให้เป็นแหล่ง  -หมู่ 2 ถ้ าไทรทอง พัฒนาให้เป็นท่ีรู้จัก
ท่องเท่ียวของต าบล  -หมู่ 3 วัดบ้านซับถาวร(ถ้ าซับนิเวก)

 -หมู่ 5 ถ้ าเขาภูหีบ พร้อมจัดหา
 บุคลากรเฝ้าอาคารแหล่งท่องเท่ียว
 เขาดิน

รวม 1 โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างลาน เพ่ือก่อสร้างลานตากมัน ก่อสร้างลานกตากมันส าปะหลัง  -  -  - 3,000,000 จ านวน ประชาชนมีลานตามัน กองช่าง

ตากมันส าปะหลัง ส าปะหลังพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 7.5 ไร่ พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง ส าปะหลัง ท าให้ชุมชนมี
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ท่ี 4 เป็นการลดต้นทุนการผลิต และโรงเรือนเก็บมัน รายได้เพ่ิมข้ึน

ท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน
2 สร้างขอบเขตพ้ืนท่ี เพ่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี สร้างขอบเขตพ้ืนท่ี  -  -  - 500,000 จ านวน พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ กองช่าง

สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 4 สาธารณประโยชน์ให้เป็น สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 4 1 แห่ง หมู่ท่ี เป็นสัดส่วนชัดเจน
สัดส่วน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ปรับปรุงโรงสีข้าวชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ปรับปรุงโรงสีข้าว หมู่ท่ี 5  - 50,000  -  - จ านวน โรงสีข้าวสามารถใช้งาน กองช่าง

หมู่ท่ี 5 ส าหรับสีข้าวในหมู่บ้าน 1 แห่ง ได้ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปนอกพ้ืนท่ี

รวม 3  โครงการ  -  -  - 50,000  - 3,500,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 สนับสนุนการจัดท้าแนว เพ่ือลดการสูญเสียของ จัดตั งงบประมาณเพ่ือสนับสนุน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน ลดการสูญเสียป่าไม้ท่ี ส านักงาน

ป้องกันไฟป่า ทรัพยากรป่าไม้ โครงการจัดท้าแนวป้องกันไฟป่า 1 ครั ง/ปี ถูกไฟไหม้ ปลัด

จ้านวน 1 ครั ง/ปี
2 โครงการประเทศไทยไร้ขยะ เพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีในต าบล ด าเนินการตามโครงการฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจ พ้ืนท่ีต าบลไทยอุดมใน ส านักงาน

มูลฝอย ให้สะอาด มีการก าจัดขยะ รณรงค์ให้ประชาชน ของประชาชน สะอาด เป็นระเบียบ ปลัด
ท่ีถูกต้อง ภายในต้าบลดูแลรักษา เรียบร้อย

ความสะอาดภายในชุมชน
รวม 2  โครงการ  -  - 40,000 40,000 40,000 40,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ก่อสร้างฝายภายในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า 1. ก่อสร้างฝายน ้าล้นชนิดรถว่ิง 950,000 22,000,000  - 2,600,000 จ้านวน ประชาชนมีแหล่งน ้าตาม กองช่าง

และชะลอการไหลของน ้า ผ่านได้ จ้านวน 6 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ธรรมชาติท่ีสามารถกัก
ส้าหรับไว้อุปโภค-บริโภค   1.1 หมู่ท่ี 1 คลองไทยอุดม 450,000 เก็บน ้าไว้อุปโภค-บริโภค

และเพ่ือการเกษตร   1.2 หมู่ท่ี 2 450,000 และเพ่ือการเกษตร
  1.3 หมู่ท่ี 4 ขนาดสันฝาย 450,000 ได้ตลอดปี
กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. สูง 2 ม.
  1.4 หมู่ท่ี 5 คลองตาส่วน 450,000
  1.5 หมู่ท่ี 7 800,000
  1.6 หมู่ท่ี 8 จ้านวน 7 แห่ง 21,000,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

(ต่อ) ก่อสร้างฝายภายในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า 2. ก่อสร้างฝายน ้าล้นชนิดหินทิ ง จ้านวน ประชาชนมีแหล่งน ้าตาม กองช่าง
และชะลอการไหลของน ้า จ้านวน 2 หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ธรรมชาติท่ีสามารถกัก
ส้าหรับไว้อุปโภค-บริโภค    2.1 หมู่ท่ี 4 บริเวณคลอง 550,000 เก็บน ้าไว้อุปโภค-บริโภค

และเพ่ือการเกษตร นายหลุ่น มูลสภา และเพ่ือการเกษตร
   2.2 หมู่ท่ี 9 คลองบ้านวังปืน 400,000 ได้ตลอดปี
3. ก่อสร้างฝายแก้มลิง หมู่ท่ี 6
  - คลองหลังวัดไทยสมาน 500,000
  - ฝายตาเหลือ บัวเชย 500,000

2 ก่อสร้างฝายน ้าล้น เพ่ือเป็นแหล่งกักเก็บน ้า ก่อสร้างฝายน ้าล้นภายในต้าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน ประชาชนมีแหล่งน ้าตาม กองช่าง
ภายในต้าบล และชะลอการไหลของน ้า 1. ฝายน ้าล้นขนาดใหญ่ 9 หมู่บ้าน ธรรมชาติท่ีสามารถกัก

ส้าหรับไว้อุปโภค-บริโภค แบบ คสล. ชนิดรถว่ิงผ่านได้ เก็บน ้าไว้อุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร 2. ฝายน ้าล้นชนิดหินทิ ง และเพ่ือการเกษตร

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุง/ซ่อมแซม 1. ซ่อมแซมฝายหินทิ ง 200,000 100,000 400,000  - จ้านวน ฝายน ้าล้นมีความแข็งแรง กองช่าง

ฝายภายในหมู่บ้าน ฝายน ้าล้นให้สามารถเก็บ จ้านวน 2 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน ้าไว้

กักน ้าไว้ใช้ส้าหรับอุปโภค-    1.1 หมู่ท่ี 4 คลองบ้านลุงพรัว 200,000 ส้าหรับอุปโภค-บริโภค
บริโภคและเพ่ือการเกษตร    1.2 หมู่ท่ี 9 ภายในหมู่บ้าน 100,000 และเพ่ือการเกษตร

2. ซ่อมแซมฝายน ้าล้น
   2.1 หมู่ท่ี 5 จ้านวน 4 แห่ง 400,000
    - ฝายนายส่วน
    - ฝายนายสมาน  พุแค
    - ฝาย อบต. ชัย
    - ฝายนายปรีชา  คล้ายมอญ

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ือบ้ารุงรักษาฝายน ้าล้น ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน ้าล้น 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ฝายน ้าล้นมีความแข็งแรง กองช่าง

ฝายน ้าล้น ภายในต้าบล ให้สามารถใช้ประโยชน์ หมู่ท่ี 1 - 9 ท่ีช้ารุดเสียหาย 9 หมู่บ้าน สามารถกักเก็บน ้าไว้

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส้าหรับอุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร

5 ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือการเกษตร 1,340,000 3,020,000 2,220,000 620,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค จ้านวน 8 หมู่บ้าน อุปโภค -บริโภคและ

และส้าหรับการเกษตร 1. หมู่ท่ี 1 จ้านวน 6 บ่อ 480,000 6 บ่อ ส้าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 2. หมู่ท่ี 2 จ้านวน 10 บ่อ 800,000 10 บ่อ อย่างเพียงพอ

3. หมู่ท่ี 3 จ้านวน 10 บ่อ 800,000 10 บ่อ
4. หมู่ท่ี 4 จ้านวน 5 บ่อ 400,000 5 บ่อ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
(ต่อ) ขุดเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ 5. หมู่ท่ี 5 จ้านวน 23 บ่อ 460,000 460,000 460,000 460,000 23 บ่อ ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 6. หมู่ท่ี 6 จ้านวน 5 บ่อ 400,000 5 บ่อ อุปโภค -บริโภคและ

และส้าหรับการเกษตร 7. หมู่ท่ี 7 จ้านวน 7 บ่อ 560,000 7 บ่อ ส้าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 8. หมู่ท่ี 8 จ้านวน 10 บ่อ 800,000 อย่างเพียงพอ

ขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน
จ้านวน 2 หมู่บ้าน
1. หมู่ท่ี 2 กลุ่มหน้าวัด จ้านวน 2 บ่อ 160,000 2 บ่อ
2. หมู่ท่ี 4 จ้านวน 12 บ่อ 480,000 480,000 12 บ่อ

รวม 5  โครงการ  -  - 3,590,000 26,220,000 3,720,000 4,320,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมการด้าเนินการ สนับสนุนการด้าเนินโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ้านวน การด้าเนินการตาม ส้านักงาน

พันธุกรรมพืชฯ ตามโครงการฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 1 ครั ง/ปี โครงการเป็นไปอย่างมี ปลัด
จากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพ ประสิทธิภาพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

2 โครงการการปลูกหญ้า เพ่ือรักษาทรัพยากรดินให้ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกภายใน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส้านักงาน
แฝกตามแนวพระราช มีความอุดมสมบูรณ์และ ต้าบล จ้านวน 1 ครั ง/ปี 1 ครั ง/ปี และป้องกันการพังทลาย ปลัด
ด้าริ ป้องกันการพังทลายของดิน ของดิน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา ปลูกต้นไม้บริเวณสถานท่ีราชการ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน ต้าบลไทยอุดม มีภูมิทัศน์ ส้านักงาน

ภาวะโลกร้อนและเป็นการ ศาสนสถาน โรงเรียน ชุมชน 1 ครั ง/ปี ท่ีสวยงามและน่าอยู่อาศัย ปลัด
ปรับภูมิทัศน์ของต้าบลให้ ท่ีสาธารณะ เป็นต้น
สวยงาม น่าอยู่อาศัย

4 ขุดลอกคลองสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแหล่งกักเก็บ ขุดลอกคลองสาธารณะ 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน ประชาชนมีแหล่งน ้าตาม กองช่าง
ภายในต้าบล น ้าไว้ใช้ส้าหรับอุปโภค- หมู่ท่ี 1 - 9 9 หมู่บ้าน ธรรมชาติท่ีสามารถกัก

บริโภคและเพ่ือการเกษตร เก็บน ้าไว้อุปโภค-บริโภค
และเพ่ือการเกษตร
ตลอดปี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 ขุดลอกสระเก่าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ขุดลอกสระน ้าภายในหมู่บ้าน 400,000 200,000 600,000 900,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 1. หมู่ท่ี 1 8 หมู่บ้าน อุปโภค -บริโภคและ
และส้าหรับการเกษตร   - สระเก่าภายในหมู่บ้าน 200,000 ส้าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ   - ลอกสระขนาด 5 ไร่ ขุดขยาย 500,000 อย่างเพียงพอ

เพ่ิมเป็น 8 ไร่
2. หมู่ท่ี 2 200,000
3. หมู่ท่ี 3 200,000
4. หมู่ท่ี 5 200,000
5. หมู่ท่ี 6 200,000
6. หมู่ท่ี 7 200,000
7. หมู่ท่ี 8 200,000 จ้านวน
8. หมู่ท่ี 9 200,000 8 หมู่บ้าน

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ขุดสระใหม่ภายใน เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ ขุดสระใหม่ จ้านวน 4 หมู่บ้าน  -  - 200,000 600,000 จ้านวน ประชาชนมีน ้าส้าหรับ กองช่าง

หมู่บ้าน ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 1. หมู่ท่ี 3 200,000 4 หมู่บ้าน อุปโภค -บริโภคและ
และส้าหรับการเกษตร 2. หมู่ท่ี 5 200,000 ส้าหรับการเกษตร
อย่างเพียงพอ 3. หมู่ท่ี 8 200,000 อย่างเพียงพอ

4. หมู่ท่ี 9 200,000
รวม 6  โครงการ  -  - 1,380,000 1,180,000 1,780,000 2,480,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือเชิดชูความส าคัญของ จัดกิจกรรมวัน อพปร. 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน ประชาชนทราบและ ส านักงาน
เน่ืองในวันอปพร. อปพร. ให้ปรากฎแก่ประชาชน ปีละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง/ปี ตระหนักถึงความเสีย ปลัด
ทุกวันท่ี 22 มีนาคม  อันเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ทุกฝ่าย สละที อปพร. ปฏิบัติ
ของทุกปี ส านึกถึงความเสียสละ ความสมาน งานเพ่ือสังคมและ

ฉันท์ความสามัคคี และ ประเทศชาติ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประเทศชาติ

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการช่วยเหลือ เพ่ือช่วยเหลือและบรรเทา ประชาชน ต.ไทยอุดม ท่ีได้ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน ประชาชนท่ีประสบ ส านักงาน

ประชาชนในการป้องกัน ความเดือนร้อนให้กับ ประสบสาธารณภัยต่างๆ เช่น 9 หมู่บ้าน สาธารณได้รับการช่วย ปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนท่ีประสบ อัคคีภัย วาตภัย อุกทกภัย และ เหลือได้ทันท่วงที

สาธารณภัยต่างๆ ภัยแล้ง ฯลฯ
3 โครงการฝึกอบรม เพ่ือฝึกอบรมหรือทบทวน ฝึกอบรมหรือฝึกทบทวน อปพร. 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน อปพร. มีความรู้ ความ ส านักงาน

อปพร. หรือฝึกอบรม เป็นการเตรียมความพร้อม อบต. ปีละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง/ปี สามารถในการป้องกันและ ปลัด
ทบทวน อปพร. ให้กับ อปพร. อบต. บรรเทาสาธารณภัยของ
ต.ไทยอุดม ในการป้องกันและบรรเทา ต.ไทยอุดม ได้อย่างมี

สาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน ประสิทธิภาพ
ภายใน  ต.ไทยอุดม ได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการป้องกันและ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน จัดประชุม/จัดอบรมให้ความรู้ฯ/ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เจ้าหน้าท่ี พนักงาน มี ส านักงาน

บรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและบรรเทา ซักซ้อมแผนฯ ปีละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง/ปี ความรู้ความสามารถใน ปลัด
สาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน การป้องกันและบรรเทา
ใน ต.ไทยอุดม สาธารณภัย

5 โครงการป้องกันและลด เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ ต้ังด่านตรวจรอง 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน ลดการเกิดอุบัติเหตุบน ส านักงาน
อุบัติเหตุทางถนน ทางถนนในช่วงเทศกาล 1. เทศกาลปีใหม่ จ านวน 1 จุด 2 คร้ัง/ปี ท้องถนนในช่วงเทศกาล ปลัด

ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2. เทศกาลสงกรานต์จ านวน 1 จุด ปีใหม่และสงกรานต์
รวม 5  โครงการ  -  - 530,000 530,000 530,000 530,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01

119



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน เด็กๆ มีความสุขและมี กอง

พัฒนาคุณภาพชีวิต 1 คร้ัง/ปี 1 คร้ัง/ปี คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การศึกษาฯ
2 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 1,300,000 1,320,000 1,340,000 1,360,000 จ านวน เด็กมีพัฒนาการท่ีสมวัย กอง

เจริญเติบโตของเด็กให้ โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง ศพด. 1 แห่ง แข็งแรง การศึกษาฯ
เหมาะสมตามวัย และ ศพด.อบต.ไทยอุดม  ร.ร. 4 แห่ง

3 โครงการจ้างเหมารถ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดจ้างเหมารถ จ านวน 2 คัน 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน เด็กเล็กท่ีมีฐานะยากจน กอง
รับ-ส่งเด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทยอุดม ให้กับผู้ปกครองและ รับ-ส่งเด็กเล็ก เด็กเล็กท่ีฐานะ ได้รับการช่วยเหลือและ การศึกษาฯ

เด็กเล็กท่ีมีฐานะยากจน ยากจน เดินทางอย่างปลอดภัย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการจัดกิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมของ ศพด. จัดกิจกรรมตามเทศกาลและ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน เด็กเล็กได้รับรู้ความ กอง

ของ ศพด. อบต.ไทยอุดม อบต. ตามเทศกาล วันส าคัญต่างๆ ภายใน ศพด. โครงการฯ ส าคัญและร่วมกิจกรรม การศึกษาฯ
และวันส าคัญต่างๆ อบต. เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันแม่ ท่ีจัดกิจกรรม ตามเทศกาลและวันส าคัญ

วันมาฆบูชา วันพ่อ วันครู ฯลฯ ต่าง ๆ 
5 โครงการเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือจัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน เด็กเล็กและผู้ปกครองของ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ได้จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน กอง

ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการ ศพด.อบต.ไทยอุดม 1 คร้ัง/ปี ได้ทุกเวลาทุกสถานท่ีมี การศึกษาฯ
ประสานความร่วมมือ กับ การประสานความร่วมมือ 

บิดามารดา ผู้ปกครอง และ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง 
บุคคลในชุมชนร่วมกัน และบุคคลในชุมชน 
พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 โครงการปฐมนิเทศ เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กเล็กมี จัดโครงการปฐมนิเทศ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ผู้ปกครองเด็กเล็กมีความ กอง

ผู้ปกครอง ศพด.อบต.ไทยอุดม ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง ศพด.อบต.ไทยอุดม 1 คร้ัง/ปี เข้าใจและมีส่วนร่วมใน การศึกษาฯ
ในการเล้ียงดูและให้การ 1 คร้ัง/ปี การอบรมเล้ียงดูและให้
ศึกษาแก่บุตรหลาน การศึกษาแก่บุตรหลาน

7 โครงการจัดหาส่ือ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กมี จัดหาส่ือการเรียนการสอน 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจของ เด็กเล็กมีส่ือไว้ส าหรับ กอง
การเรียนการสอน พัฒนาการท่ีดี ประจ า ศพด. อบต. เด็กเล็กท่ีมีต่อส่ือ พัฒนาการเรียนรู้ การศึกษาฯ
ประจ า ศพด. อบต.ไทยอุดม การเรียนการสอน

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เก่ียว จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน นักเรียนมีความรู้ความ กอง
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก กับตนเองและมีความสัมพันธ์ การเสริมสร้างพัฒนาการ 1 คร้ัง/ปี เข้าใจเก่ียวกับตนเอง การศึกษาฯ

ของตนเองกับสังคมได้เรียนรู้ เด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทยอุดม มีความสัมพันธ์ของการได้
จากประสบการณ์จริงฝึกการ จ านวน 1 คร้ัง/ปี เรียนรู้จากประสบการณ์
ปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็นท าเป็น จริง 

รวม 8  โครงการ  - 1,850,000 1,870,000 1,890,000 1,910,000  -  -  - 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการควบคุมและ เพ่ือควบคุมและป้องกัน จัดซ้ือน้้ายาเคมีและสารก้าจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนปลอดภัยจาก ส้านักงาน

ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก ยุงลาย และลูกน้้ายุงลาย 1 คร้ัง/ปี โรคไข้เลือดออก ปลัด
2 โครงการควบคุมและ เพ่ือควบคุมและป้องกัน จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน ประชาชนปลอดภัยจาก ส้านักงาน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมก้าเนิด 1 คร้ัง/ปี โรคพิษสุนัขบ้า ปลัด
3 โครงการป้องกันและควบคุม เพ่ือป้องกันควบคุมโรคระบาด สนับสนุนงบประมาณตามโครงการฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน ต้าบลไทยอุดมปลอดภัย ส้านักงาน

โรคระบาดของโรคติดต่อ ของโรคติดต่อน้าโดยแมลง 1 คร้ัง/ปี จากโรคติดต่อท่ีน้า ปลัด
น้าโดยแมลง โดยแมลง

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 39,000 39,000 39,000 39,000 จ้านวน ประชาชนได้รับ ส้านักงาน

และควบคุมโรคเบาหวาน การตรวจคัดกรอง การแพทย์การตรวจ 1 เคร่ือง การตรวจคัดกรอง ปลัด
และความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานและ ระดับน้้าตาลในเลือด ระดับน้้าตาล

ความดันโลหิตสูง ในเลือด
รวม 4  โครงการ  -  - 239,000 239,000 239,000 239,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการสงเคราะห์ผู้ยาก เพ่ือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ยากไร้ในต าบลไทยอุดม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ี ส านักงาน

ไร้ในต าบลไทยอุดม ท่ีขาดโอกาสและไม่มีผู้ 9 หมู่บ้าน ดีข้ึนอยู่ในสังคมได้อย่าง ปลัด

เล้ียงดูหรือยากจนไม่ มีความสุข
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

2 โครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย เพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ประชาชนมีคุณภาพ ส านักงาน

ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสให้มี ให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 1 คร้ัง/ปี ชีวิตท่ีดีข้ึน ผู้ยากไร้ ปลัด

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายในต าบลไทยอุดม มีท่ีอยู่อาศัยท่ีแข็งแรง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการเย่ียมบ้าน เพ่ือให้คนพิการได้รับ เย่ียมบ้านคนพิการใน 40,000 40,000 40,000 40,000 คุณภาพชีวิต คนพิการได้รับการดูแล ส านักงาน

คนพิการ การดูแลและเอาใจใส่ ต าบลไทยอุดม คนพิการดีข้ึน เอาใจใสอย่างท่ัวถึง ปลัด

อย่างท่ัวถึง เป็นประจ า
4 โครงการสร้างงาน เพ่ือส่งเสริมการประกอบ จัดโครงการฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ี ส านักงาน

สร้างอาชีพผู้พิการ อาชีพให้แก่ผู้พิการ ปีละ 1 คร้ัง 9 หมู่บ้าน ดีข้ึนอยู่ในสังคมได้อย่าง ปลัด

ให้มีรายได้ มีความสุข

รวม 4  โครงการ  -  - 270,000 270,000 270,000 270,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.5 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 จัดซ้ือ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม ด าเนินการจัดซ้ือ  - 190,000  -  - ความพึงพอใจ การด าเนินการกิจกรรม ส านักงาน

 พัดลม ต่างๆ ของ อบต.   - เต้นท์แบบโค้ง ขนาด ของประชาชน ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ปลัด
5×12×2.50 ม. จ านวน 4 เต้นท์ เป็นไปอย่างมี
  - เก้าอ้ีพลาสติก ประสิทธิภาพ
ขนาด 50×51×81 ซ.ม.
จ านวน 200 ตัว

2 จัดซ้ือภาชนะบรรจุน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีภาชนะ จัดซ้ือโองน้ าขนาดใหญ่ 900,000  - 890,000  - จ านวน ประชาชนมีน้ าไว้ส าหรับ ส านักงาน
(โอ่งขนาดใหญ่) ส าหรับเก็บน้ าไว้ใช้ได้   - หมู่ท่ี 2 (ครัวเรือนละ 2 ใบ) 890,000 3 หมู่บ้าน อุปโภคบริโภคได้ ปลัด

ตลอดปี  -  หมู่ท่ี 3 300,000 ตลอดปี
 -  หมู่ท่ี 5 300,000
 - หมู่ท่ี 7 (198 ครัวเรือน) 300,000

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.5 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย ติดต้ังกล้องวงจรปิด ( CCTV ) 820,000 450,000  -  - จ านวน ประชาชนมีความ กองช่าง

( CCTV ) ภายในหมู่บ้าน 1. หมู่ท่ี 2 ติดต้ังกล้องวงจรปิด 820,000 3 หมู่บ้าน ปลอดภัยในชีวิต
พร้อมศูนย์ควบคุม จ านวน 8 จุด และทรัพย์สิน
บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านซับน้อย
,สะพานไป หมู่ท่ี 4 ,บริเวณส่ีแยก
อบต.
2. หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 จุด 150,000
   - กลุ่มผู้ใหญ่สุพล จ านวน 4 ตัว
  - กลุ่มบ้านศรีสะเกษ- อุบล
จ านวน 4 ตัว
3. หมู่ท่ี 4 150,000
4. หมู่ท่ี 7 150,000

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.5 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 ก่อสร้างเต้นท์ เพ่ือก่อสร้างเต้นท์แบบ ก่อสร้างเต้นท์แบบล้อเล่ือน 200,000  -  -  - จ านวน 4 หลัง หมู่บ้านมีเต้นท์เพ่ือใช้ กองช่าง

แบบล้อเล่ือน หมู่ท่ี 4 ล้อเล่ือน เพ่ือใช้ในการจัด จ านวน 4 หลัง ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมต่างๆ ภายใน ความกว้าง 4 ม. ยาว 8 ม.
หมู่บ้าน

รวม 4  โครงการ  -  - 1,920,000 640,000 890,000  -  -  -  - 

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ อสม. จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนา ส านักงาน

อสม. ต าบลไทยอุดม และเป็นการพัฒนาความรู้ ดูงานตามหลักสูตร จ านวน 1 คร้ัง 1 คร้ัง/ปี ความรู้และมีศักยภาพ ปลัด
ความสามารถสามารถน า ต่อปี ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน
ไปปฏิบัติงานได้

2 ศูนย์เยาวชนระดับ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ด าเนินงานตามโครงการศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน เยาชนปลอดภัยห่างไกล ส านักงาน
พ้ืนท่ี ปัญหายาเสพติดในเยาวชน เยาวชนระดับพ้ืนท่ี จ านวน 1 คร้ัง/ปี จากยาเสพติด ปลัด

นอกสถานศึกษา 1 คร้ัง/ปี
3 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ ให้แก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน เยาชนปลอดภัยห่างไกล ส านักงาน

ต าบลไทยอุดม ยาเสพติดภายในต าบลไทยอุดม เยาวชนในต าบล 1 คร้ัง/ปี จากยาเสพติด ปลัด
รวม 3  โครงการ  -  - 350,000 350,000 350,000 350,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดหาเคร่ือง เพ่ือจัดหาเคร่ืองออกก าลัง จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 600,000 300,000  -  - จ ำนวน ประชำชนมีเคร่ืองออก ส ำนักงำน

ออกก าลังกาย กายส าหรับหมู่บ้าน จ านวน 3 หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ก ำลังกำยประจ ำหมู่บ้ำน ปลัด
ไว้ให้ประชาชนได้ใช้ออก 1. หมู่ท่ี 1 300,000 ท ำให้สุขภำพร่ำงกำย
ก าลังกาย 2. หมู่ท่ี 4 300,000 แข็งแรง

3. หมู่ท่ี 7 300,000
2 โครงกำรจัดกำรแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ จัดการแข่งขันกีฬา 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน เด็ก เยำวชน และ กอง

กีฬำต ำบลประจ ำปี รู้รักสำมัคคี รู้แพ้รู้ชนะ ต าบลไทยอุดม 1 คร้ัง/ปี ประชำชน มีควำมสำมัคคี กำรศึกษำฯ
และท ำให้ร่ำงกำยแข็งแรง จ านวน 1 คร้ัง/ปี รู้แพ้รู้ชนะ และมีร่ำงกำย

แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงกำรประเพณี เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณจัดงาน 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน ประชำชนรู้รักษ์ขนบธรรม กอง

วันสงกรำนต์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 1 คร้ัง/ปี ประเพณีวัฒนธรรม กำรศึกษำฯ
ต าบลไทยอุดม จ านวน 1 คร้ัง/ปี ท้องถ่ิน

4 โครงกำรอบรมส่งเสริม เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จัดอบรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน ประชำชนรู้รักษ์ขนบธรรม กอง
ควำมรู้ตำมหลัก วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน พุทธศาสนาเข้าพรรษา 1 คร้ัง/ปี ประเพณีวัฒนธรรม กำรศึกษำฯ
พุทธศาสนา จ านวน 1 คร้ัง/ปี ท้องถ่ิน

5 จัดกิจกรรมทำงพระพุทธ เพ่ือจัดกิจกรรมทำง อุดหนุนงบประมำณในกำรจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวนประชำชน กิจกรรมทำงพระพุทธ กอง

ศำสนำภำยในต ำบล พระพุทธศำสนำ กิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ศำสนำได้รับกำรสืบทอด กำรศึกษำฯ

เช่น ท ำบุญเย่ียมวัด/เวียนเทียน/ ทำงพระพุทธ-
ธรรมสัญจร/ตักบำตรเทโว ฯลฯ ศำสนำ

รวม 5  โครงการ  -  - 1,450,000 1,150,000 850,000 850,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการปรับภูมิทัศน์ เพ่ือปรับภูมิทัศน์บริเวณ จ้างเหมาถมดิน ปรับภูมิทัศน์ 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. กองช่าง

บริเวณอาคาร ศพด. อาคาร ศพด. อบต. โดยการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ ของเด็กเล็ก มีความสะอาดสวยงาม
อบต.ไทยอุดม ให้สะอาด สวยงาน และผู้ปกครอง

2 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้า เพ่ือติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง ติดต้ังโคมไฟฟ้าส่องสว่าง 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน บุคลากรของ ศพด. อบต. กอง

ส่องสว่างรอบ ศพด. สว่างรอบ ศพด. อบต. รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 จุด มีความปลอดภัยในชีวิต การศึกษาฯ

อบต.ไทยอุดม สร้างความปลอดภัยให้กับ จ านวน 10 จุด และทรัพย์สินทางราชการ
ชีวิตและทรัพย์สิน
ทางราชการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพ่ือให้ ศพด. อบต. ศพด.อบต.ไทยอุดม 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน ศพด. อบต. มีน้ าเพ่ือ กอง

ศพด.อบต.ไทยอุดม มีน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค จ านวน 1 แห่ง 1 แห่ง อุปโภค-บริโภค การศึกษาฯ

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ
4 โครงการติดต้ังระบบ เพ่ือติดต้ังระบบอินเตอร์ ติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ต ศพด. 100,000 100,000  -  - ประสิทธิภาพใน เพ่ิมขีดความสามาถใน กอง

อินเตอร์เน็ต ศพด. เน็ต ศพด. อบต.ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม การท างานของ การปฏิบัติงานของ การศึกษาฯ

อบต.ไทยอุดม เป็นการเพ่ิมขีดความ บุคลากร ศพด. บุคลากร ของ ศพด.
สามารถการปฏิบัติงาน อบต.ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม ให้เกิด
ให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประสิทธิผล

5 ต่อเติมอาคาร ศพด. เพ่ือต่อเติมอาคาร ศพด. ต่อเติมอาคาร ศพด.อบต.ไทยอุดม 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน อาคาร ศพด.อบต.ไทยอุดม กองช่าง

อบต.ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม ให้มี 1 คร้ัง/ปี มีความเหมาะสม 
ความปลอดภัย ปลอดภัยต่อนักเรียน

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้ประปาของ ศพด. ปรับปรุงระบบประปา ของ ศพด. 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประปาของ ศพด.อบต. กองช่าง

ศพด.อบต.ไทยอุดม อบต.ไทยอุดม ใช้งานได้ อบต.ไทยอุดม 1 คร้ัง ไทยอุดม ใช้งานได้ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ต่อเติมร้ัวลานกีฬา เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกฟุตบอล ต่อเติมร้ัวลานกีฬาของหมู่บ้าน  -  - 200,000  - ความพึงพอใจ ประชาชนมีความปลอดภัย กองช่าง

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 หรือลูกวอลเลย์บอล กล้ิง หมู่ท่ี 1 ของประชาชน มากย่ิงข้ึนในการเล่นกีฬา
ออกมาบนเส้นทางสัญจร ภายในหมู่บ้าน
ไปมาของประชาชน

8 ก่อสร้างบ่อเก็บขยะ เพ่ือให้หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมก่อสร้างบ่อเก็บขยะ หมู่ท่ี 9  -  -  - 100,000 จ านวน หมู่บ้านดูสะอาดเรียบร้อย กองช่าง

หมู่ท่ี 9 ท่ีดี สะอาดและเป็นระเบียบ จ านวน 1 แห่ง 1 แห่ง เป็นระเบียบ
9 ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้หมู่บ้านมีสภาพแวดล้อมก่อสร้างเตาเผาขยะ จ านวน 50,000  -  -  - จ านวน หมู่บ้านดูสะอาดเรียบร้อย กองช่าง

ท่ีดี สะอาดและเป็นระเบียบ 1 แห่ง 1 แห่ง เป็นระเบียบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
10 ขยายเขตเสียงตามสาย เพ่ือขยายเขตเสียงไร้สาย ขยายเขตเสียงตามสาย 20,000  -  - 200,000 จ านวน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง

/เสียงไร้สาย ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล /เสียงไร้สาย 3 หมู่บ้าน ข่าวสารของชุมชนและ
ข่าวสารได้อย่างท่ัวถึง  1. หมู่ท่ี 2 ระยะทาง 300 ม. 20,000 ทางราชการอย่างท่ัวถึง

 2. หมู่ท่ี 6 50,000
 3. หมู่ท่ี 7 150,000

11 ซ่อมแซมเสียงไร้สาย หมู่ท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ซ่อมแซมเสียงไร้สายของหมู่ท่ี 3  - 200,000  -  - ความพึงพอใจ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล กองช่าง
เสียงไร้สายให้มีประสิทธิ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ของประชาชน ข่าวสารของชุมชนและ
ภาพในการใช้งานได้ดี ทางราชการอย่างท่ัวถึง

12 ก่อสร้างอาคารเฉลิม เพ่ือก่อสร้างอาคารเฉลิม ก่อสร้างอาคาร กว้าง 8 ม.  - 1,500,000  -  - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

พระเกียรติฯ หมู่ท่ี 4 พระเกียรติฯ ส าหรับ ยาว 16 ม. สูง 3.50 ม. 1 อาคาร ในการจัดกิจกรรม 
แลกเปล่ียน เรียนรู้ และ แลกเปล่ียน เรียนรู้ และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
13 โครงการก่อสร้างศูนย์ เพ่ือเป็นสถานท่ีในการให้ ก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน  -  - 250,000  - จ านวน ศูนย์รวบรวมข้อมูล กองช่าง

สาธารณสุขมูลฐาน ข้อมูลข่าวสารและบริการ กว้าง 12 ม. ยาว 12 ม. 1 แห่ง ข่าวสารและการให้บริการ
(สสมช.) หมู่ท่ี 4 ด้านสาธารณสุข สูง 3 ม. ประชาชนด้านสาธารณสุข

14 ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างศาลาธรรมสังเวช  -  - 500,000 500,000 จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ประกอบกิจกรรมทางศาสนา  - หมู่ท่ี 4 จ านวน 1 หลัง 500,000 2 หลัง ประกอบกิจกรรม
 - หมู่ท่ี 6 จ านวน 1 หลัง 500,000 ทางศาสนา

15 ก่อสร้างป้ายช่ือหมู่บ้าน เพ่ือหมู่บ้านมีป้ายช่ือท่ีสามารถก่อสร้างป้ายช่ือหมู่บ้าน  - 300,000  -  - จ านวน หมู่บ้านมีป้ายช่ือท่ีสังเกต กองช่าง

หมู่ท่ี 7 สังเกตได้ชัดเจน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7 1 หมู่บ้าน เห็นได้ชัดเจนสะดวกแก่
บ้านใหม่สามัคคี การเดินทาง

16 ก่อสร้างสนามกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างสนามกีฬา 2,400,000  -  -  - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน ส าหรับออกก าลังกาย  - หมู่ท่ี 4 (ท่ีสาธารณประโยชน์ 2,000,000 2 หมู่บ้าน ออกก าลังกายภายใน
ของหมู่บ้าน) 400,000 หมู่บ้านมีป้ายช่ือท่ีสังเกต
 - หมู่ท่ี 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
17 เทลานแอสฟัลติกส์ เพ่ือเทลานแอสฟัลติกส์ เทลานหน้า รพ.สต.ราชันย์  - 710,000  -  - จ านวน ประชาชนท่ีมารับ กองช่าง

รพ.สต.ราชันย์ รพ.สต.ราชันย์ เช่ือมต่อถนนขนาดพ้ืนไม่น้อยกว่า 1 แห่ง บริการและติดต่อ
เป็นการอ านวยความสะดวก 1,000 ตารางเมตร ราชการได้รับ
ให้กับประชาชนท่ีมา ความสะดวก
รับบริการและติดต่อ
ราชการ

18 ติดต้ังสปอร์ตไลท์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ ติดต้ังสปอร์ตไลท์ท่ีสนามกีฬา  - 800,000  -  - จ านวน ประชาชนร่างกายแข็งแรง กองช่าง

สนามกีฬา หมู่ท่ี 5 เล่นกีฬาในช่วงกลางคืนได้ จ านวน 4 จุด 4 จุด ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติด

19 ก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี ก่อสร้างสวนสุขภาพ  -  -  - 5,000,000 จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
หมู่ท่ี 4 สถานท่ีพักผ่อน หมู่ท่ี 4 (ท่ีสาธารณประโยชน์) 1 แห่ง พักผ่อน

จ านวน 1 แห่ง

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือให้ประชาชน ก่อสร้างสนามฟุตซอล 400,000  -  -  - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

พร้อมติดต้ังสปอร์ตไลท์ มีสถานท่ีออกก าลังกาย จ านวน 1 แห่ง 1 แห่ง ออกก าลังกาย
หมู่ท่ี 7 พร้อมติดต้ังสปอร์ตไลท์

21 ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้า ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต  - 100,000  -  - จ านวน ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง
หอประชุมหมู่บ้าน หาความรู้ของประชาชน หอประชุมหมู่บ้าน 1 แห่ง หาข้อมูลทาง
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4 อินเทอร์เน็ต

22 ต่อเติมศาลา เพ่ือให้ประชาชน ต่อเติมศาลาประชาคม  -  -  - 70,000 จ านวน หมู่บ้านมีสถานท่ี กองช่าง

ประชาคมหมู่บ้าน มีสถานท่ีในการจัด จ านวน ๑ หลัง 1 แห่ง ในการประชุม
หมู่ท่ี ๗ กิจกรรม ต่างๆ และจัดกิจกรรม

ต่างๆในหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 ก่อสร้างหอกระจายข่าว เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ ก่อสร้างหอกระจายข่าว  -  - 300,000  - จ านวน ประชาชนได้รับ

หมู่ท่ี 8 ข่าวสารภายในหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง 3 แห่ง ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างท่ัวถึง ต่างๆ ท่ัวถึง

รวม 23  โครงการ  -  - 3,520,000 4,260,000 1,800,000 6,420,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ประชาชนมีคุณภาพ


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.9 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเบ้ียยังชีพผู้ติด เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยให้ ต้ังงบประมาณสงเคราะห์ผู้ติด 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวน ผู้ติดเช้ือ HIV มีรายได้ ส านักงาน

เช้ือ HIV มีรายได้ในการด ารงชีวิต เช้ือ HIV จ านวน 2 ราย 2 ราย สามารถด ารงชีวิตในสังคม ปลัด

ในสังคมได้อย่างมีความสุข อย่างมีความสุข
2 โครงการเบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์ผู้พิการให้ ต้ังงบประมาณสงเคราะห์ 1,500,000 1,510,000 1,520,000 1,530,000 คุณภาพชีวิต คนพิการมีรายได้จากการ ส านักงาน

ผู้พิการ มีรายได้ในการด ารงชีวิต ผู้พิการ ในพ้ืนท่ีต าบลไทยอุดม ผู้พิการดีข้ึน ประกอบอาชีพสามารถ ปลัด

ในสังคมได้อย่างมีความสุข เล้ียงตนเองได้

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.9 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการเบ้ียยังชีพ เพ่ือสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้ ต้ังงบประมาณสงเคราะห์ 5,100,000 5,200,000 5,300,000 5,400,000 คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุมีรายได้ ส านักงาน

ผู้สูงอายุ มีรายได้ในการด ารงชีวิต ผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีต าบลไทยอุดม ผู้สูงอายุดีข้ึน ปลัด

ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รวม 3  โครงการ  -  - 6,612,000 6,722,000 6,832,000 6,942,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)
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ก ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ การจัดเก็บภาษี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน เป็น ทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษี มีประสทิธิภาพและ อบต.
การก าหนดพ้ืนท่ีการจัดเก็บ  - หมู่ท่ี 1 - 9 ต.ไทยอุดม เพ่ิมข้ึน มีรายได้เพ่ิมข้ึน
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภาพ

2 โครงการจัดท าส่ือ  - เพ่ือเผยแพร่ผลการปฏิบัติ จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ  - ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ อบต. งานและประชาสัมพันธ์ 1. ส่ือประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของประชาชน ข่าวสารการปฏิบัติงาน ปลัด

งานของ อบต.ให้เป็นท่ีรู้จัก ของ อบต. จากการได้รับรู้ ของทางราชการ
2. ส่ือประชาสัมพันธ์านจัดเก็บ กองคลัง
รายได้ ของ อบต.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือให้บุคลากรของ อบต. จัดการฝึกอบรมและทัศนศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน บุคลากร อบต. ไทยอุดม ส านักงาน

พัฒนาศักยภาพคณะ ไทยอุดม ได้พัฒนาความรู้ ดูงานตามหลักสูตร 1 คร้ัง/ปี ได้รับการพัฒนาความรู้ ปลัด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ความสามารถและมีวิสัยทัศน์ และมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน
พนักงาน อบต. ท่ีกว้างไกล
และผู้น าชุมชน

4 ค่าใช้จ่ายในการส่ง เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนา ส านักงาน
บุคลากรเข้ารับการ ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงาน อบต. เข้ารับการฝึก และเพ่ิมพูนความรู้ใน ปลัด
ฝึกอบรม อย่างมีประสิทธิภาพ อบรม การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี กองคลัง

ประสิทธิภาพ กองช่าง
กอง

การศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
5 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า สอนภาษาของประเทศสมาชิก 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพทาง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กอง

พัฒนาบุคลากรด้านภาษา สู่ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านภาษา และพนักงาน สามารถ การศึกษาฯ
(AEC) อาเซียน (AEC) (AEC) ให้กับพนักงาน ดีข้ึน พูดภาษา (AEC) ได้

สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร 
6 โครงการซ่อมแซมพัสดุ เพ่ือซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์ซ่อมแซมพัสดุและครุภัณฑ์ของ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนพัสดุ พัสดุและครุภัณฑ์ได้รับ ส านักงาน

และครุภัณฑ์ ท่ีช ารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพท่ีอบต. ท่ีช ารุดเสียหาย และครุภัณฑ์ การซ่อมแซมให้อยู่ใน ปลัด
สามารถใช้การได้ดี ท่ีซ่อมแซม สภาพ ใช้งานได้ดี กองคลัง

กองช่าง
กอง

การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการส่งเสริมและ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบ 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพในการ ประชาชนมีส่วนร่วมใน ส านักงาน

สนับสนุนให้ประชาชนมี ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน แทนแก่ประชาชนท่ีเข้าร่วมเป็น ด าเนินงาน การบริหารราชการและ ปลัด
ส่วนร่วมในการจัดซ้ือ การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการ คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะ ของโครงการฯ ร่วมเป็นคณะกรรมต่างๆ
จัดจ้างและร่วมเป็น ต่างๆ กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นต้น
คณะกรรมการต่างๆ

8 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพ่ือจัดการเลือกต้ังผู้บริหาร จัดการเลือกต้ังซ่อมหรือครบวาระ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง การเลือกต้ังผู้บริหารและ/ ส านักงาน
ผู้บริหารและสมาชิกสภา และ/หรือสมาชิกสภา ในการจัดการ หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ปลัด
ท้องถ่ิน ท้องถ่ิน กรณีเลือกต้ังซ่อม เลือกต้ัง เป็นไปด้วยความเรียบ

หรือครบวาระ ร้อย เกิดประสิทธิผล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการส ารวจความพึงพอ เพ่ือจัดท าแบบส ารวจความพึงจัดท าโครงการส ารวจความพึงพอ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน อบต.รับทราบปัญหา ส านักงาน

ใจของประชาชนท่ีมีต่อการ พอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใจของประชาชนท่ีมีต่อการ 1 คร้ัง/ปี และความต้องการของ ปลัด
ให้บริการของ อบต. ให้บริการของ อบต. ให้บริการของ อบต. 1 คร้ัง/ปี ประชาชน เพ่ือปรับปรุง

การให้บริการให้ดีย่ิงข้ึน
รวม 9  โครงการ  -  - 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

แบบ ผ.01
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ก ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการประชุมประชาคม เพ่ือจัดบริการสาธารณะ จัดประชุมประชาคม 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนได้รับบริการ ส านักงาน

ต่างๆ  ออกให้บริการแก่ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา โครงการ สาธารณะและมีส่วนร่วม ปลัด
ประชาชน และสร้างการมี ท้องถ่ิน และแผนชุมชน ในแผนพัฒนาฯ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ส่วนร่วมของประชาชนใน และออกให้บริการประชาชน และแผนชุมชน
การจัดท าแผนพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
และแผนชุมชน

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
   5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
2 โครงการสร้างความรัก เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรัก จัดโครงการสร้างความรัก 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน ประชาชนมีความรัก ส านักงาน

ความสามัคคี ปรองดอง ความสามัคคีปรองดอง ความสามัคคี ปรองดอง 1 คร้ัง/ปี ความสามัคคี ปลัด
สมานฉันท์ เพ่ือปกป้อง สมานฉันท์ เพ่ือปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ สถาบันส าคัญของชาติ 1 คร้ัง/ปี

3 โครงการสอนภาษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ สอนภาษาของประเทศสมาชิก 50,000 50,000 50,000 50,000 คุณภาพทาง ประชาชนมีความรู้ มีทักษะ กอง

ประชาคมเศรษฐกิจ ทักษะ และฝึกฝนการใช้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านภาษา และสามารถส่ือสารภาษา การศึกษาฯ

อาเซียน (AEC) ภาษา เป็นการเตรียม (AEC) ให้กับเด็ก เยาวชน และ ดีข้ึน ของประเทศสมาชิก
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม ประชาชน พนักงาน ผู้บริหาร ประชาคมเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สมาชิกสภาฯ อาเซียนได้

รวม 3  โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.01
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ก ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร
 5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการตกแต่งต่อเติม เพ่ือตกแต่งและต่อเติมภายใน ตกแต่งเติม อบต.หลังใหม่ 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ อบต.หลังใหม่ สามารถ กองช่าง

อบต.หลังใหม่ แต่ละส่วนงาน ให้สามารถใช้ ของผู้ใช้ห้อง ใช้งานได้เป็นสัดส่วนใน
งานได้เป็นสัดส่วนมากข้ึน ประชุม การให้บริการประชาชน

2 โครงการก่อสร้างร้ัว เพ่ือให้สถานท่ีราชการมีความ ก่อสร้างร้ัวรอบท่ีท าการ อบต. 400,000 400,000 400,000 400,000 ความปลอดภัย ท่ีท าการ อบต. มีความ กองช่าง
รอบท่ีท าการ อบต. ปลอดภัยมากข้ึน ยาว 80 ม. ของทรัพย์สิน ปลอดภัยมากย่ิงข้ึน

3 ปรับปรุงภูมิทัศรอบ เพ่ือให้ท่ีท าการ อบต.ไทยอุดม ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์รอบ 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจ สถานท่ีราชการมีทัศนีย- กองช่าง
ท่ีท าการ อบต. มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร่มร่ืน ท่ีท าการ อบต. ของผู้มาติดต่อ ภาพท่ีสวยงาม ร่มร่ืน

ราชการ
รวม 3  โครงการ  -  - 850,000 850,000 850,000 850,000  -  -  - 

แบบ ผ.01

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 1,737,000 1 600,000 1 550,000 1 600,000 4 3,487,000

รวม 1 1,737,000 1 600,000 1 550,000 1 600,000 4 3,487,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    และการท่องเท่ียว
  2.1 แผนงานเคหะชุมชน 1 800,000 1 500,000  -  -  -  - 2 1,300,000
  2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 300,000 3 300,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
       และนันทนาการ
  2.4 แผนงานการเกษตร 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

รวม 6 1,230,000 6 930,000 4 330,000 4 330,000 20 2,820,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงอุดหนุน (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ยุทธศาสตร์
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

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

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
   และคุณภาพชีวิต

  4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 12 320,000

  4.2 แผนงานการศึกษา 6 2,630,000 6 2,650,000 6 2,670,000 6 2,690,000 24 10,640,000
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 2 132,500 2 132,500 2 132,500 2 132,500 8 530,000

  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000

  4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 240,000 2 240,000 2 240,000 2 240,000 8 960,000
  4.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 6 340,000 6 340,000 6 340,000 6 340,000 24 1,360,000
       และนันทนาการ

รวม 20 3,452,500 20 3,472,500 20 3,492,500 20 3,512,500 80 13,930,000
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 

    และการบริหาร
  5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000

รวม 1 60,000 1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000
รวมท้ังส้ิน 28 6,479,500 28 5,062,500 26 4,432,500 26 4,502,500 108 20,477,000

 แบบ ผ.07
บัญชีสรุปโครงอุดหนุน (แบบ ผ.02)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การคมนาคมสะดวก

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 ขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือขยายเขตระบบ อุดหนุน กฟภ.วัฒนานคร 1,737,000 600,000 550,000 600,000 จ านวน ประชาชนมีกระแส กองช่าง กฟภ.

ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 6 หมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง วัฒนานคร
หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง จ านวน 5 หมู่บ้าน

ท่ัวถึง 1. หมู่ท่ี 1 จ านวน 4 ซอย 800,000
   - เส้น หมู่ท่ี 1 ไป หมู่ท่ี 2
ระยะทาง 1,000 ม.
   - ซอยนายวิรัตน์  ระยะทาง 
200 ม.

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02

153

154



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
(ต่อ) ขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือขยายเขตระบบ   - ซอยป้าจิตร ระยะทาง 400 ม. จ านวน ประชาชนมีกระแส กองช่าง กฟภ.

ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้   - ซอยป้าแตน ระยะทาง 450 ม. 6 หมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง วัฒนานคร
หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง 2. หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 ซอย

ท่ัวถึง    - ซอยวงแหวนรอบในถึงบ้าน 400,000
นายรัตนสินธ์ ระยะทาง 700 ม.
   - บ้านนายส ารวย นาสุริวงษ์ 100,000
ระยะทาง 150 ม.
3. หมู่ท่ี 4 ซอยบ้านลุงเชิด 100,000
ระยะทาง 250 ม.
4. หมู่ท่ี 7 ระยะทาง 1,500 ม. 600,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

154

155



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
   1.1 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
(ต่อ) ขยายเขตระบบจ าหน่าย เพ่ือขยายเขตระบบ 5. หมู่ท่ี 9 ซอยหัวเขา ระยะทาง 150,000 จ านวน ประชาชนมีกระแส กองช่าง กฟภ.

ไฟฟ้าแรงต่ าภายใน จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าให้ 300 ม. 6 หมู่บ้าน ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง วังน้ าเย็น
หมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง อุดหนุน กฟภ.อ.วังน้ าเย็น

ท่ัวถึง จ านวน 1 หมู่บ้าน
1. หมู่ท่ี 8 จ านวน 4 ซอย
  - ซอยมงคล ระยะทาง 330 ม. 437,000
และซอยร่วมใจ ระยะทาง 1,000 ม.
  - ซอยจรัญ ระยะทาง 800 ม. 400,000
  - ซอยดวงกมลฟาร์ม ระยะทาง 500,000
1,000 ม.

รวม 1  โครงการ  -  - 1,737,000 600,000 550,000 600,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02

155



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.1 แผนงานเคหะชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า อุดหนุน กฟภ.อ.วัฒนานคร 800,000 500,000  -  - ระยะทาง เกษตรกร มีไฟฟ้า กองช่าง กฟภ.

เพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 แรงต่่าส่าหรับท่า ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ส่าหรับท่าการเกษตร วัฒนานคร
การเกษตรอย่างท่ัวถึง หมู่ท่ี 9 จ่านวน 2 ซอย อย่างท่ัวถึง

 - ซอยนางสมใจ ประปลิว 800,000 800 ม.
ระยะทาง ๘๐๐ ม.
 - ซอยป่าปาล์ม ระยะทาง 500 ม. 500,000 500 ม.

รวม 1  โครงการ  -  - 800,000 500,000  -  -  -  -  - 

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณแก่กลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส านักงาน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน (ชมพู่หวาน) งานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน (กลุ่มชมพู่หวาน) 1 คร้ัง/ปี (ชมพู่หวาน) มีรายได้เพ่ิม ปลัด ชุมชน
หมู่ท่ี 4 (ชมพู่หวาน) หมู่ท่ี 4 มากข้ึน หมู่ท่ี 4

2 สนับสนุนโครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณแก่ 100,000 100,000  -  - จ านวน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส านักงาน คณะกรรมการ

ส่งเสริมรายได้ตามแนว ตามโครงการฯ คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน 1 คร้ัง/ปี ปลัด วิสาหกิจชุมชน

ทางเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มพัฒนาอาชีพชมพู่หวาน กลุ่มพัฒนา

ชุมชน การเล้ียงปลาดุก หมู่ท่ี 4 อาชีพชมพู่หวาน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน อุดหนุนงบประมาณให้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้ ส านักงาน กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลไม้ หมู่ท่ี 4 งานของกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้ หมู่ท่ี 4 1 คร้ัง/ปี มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน ปลัด ชุมชนผลไม้

ชุมชนผลไม้ หมู่ท่ี 4
รวม 3  โครงการ  -  - 300,000 300,000 200,000 200,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02

158



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว

   2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน อุดหนุนงบประมาณให้ท่ีท าการ 100,000    100,000    100,000   100,000 1 คร้ัง/ปี งานชมพู่หวานและของดี ส านักงาน ท่ีท าการ

ชมพู่หวานและของดี ชมพู่หวานและของดี ปกครองอ าเภอคลองหาด คลองหาดเป็นท่ีรู้จัก ปลัด ปกครอง

คลองหาด คลองหาดให้เป็นท่ีรู้จัก อ.คลองหาด

รวม 1  โครงการ  -  - 100,000    100,000    100,000   100,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว
   2.4 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการพืชผักสวนครัว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน อุดหนุนงบประมาณฯ ให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ประชาชนสามารถ ส านักงาน คณะกรรมการ

ร้ัวกินได้ ผักปลอดสารพิษ พ่ึงพาตนเองได้และลด คณะกรรมการ หมู่ท่ี 1 ค่าใช้จ่าย พ่ึงพาตนเองได้ ปลัด หมู่ท่ี 1
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพ่ือด าเนินงานตามโครงการฯ ในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนลดลง
รวม 1  โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการ เพ่ือให้การจัดงานรัฐพิธี อุดหนุนงบประมาณให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ประสิทธิภาพ การจัดงานรัฐพิธี กอง ท่ีว่าการ

จัดงานรัฐพิธี อ.คลองหาด เป็นไปด้วย ท่ีท าการ อ.คลองหาด ในการด าเนินงาน อ.คลองหาด เป็นไปด้วย การศึกษาฯ ปกครอง

ความเรียบร้อย เรียบร้อย อ.คลองหาด

2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือฝีกทักษะการพูด อุดหนุนงบประมาณให้ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ท่ี ผู้น าชุมชนมีทักษะ กอง กศน.

การพูดส าหรับผู้น าชุมชน ให้แก่ผู้น าชุมชน แก่ กศน.ต.ไทยอุดม เข้าร่วม มากย่ิงข้ึน การศึกษาฯ ต.ไทยอุดม

เพ่ือด าเนินงานตาม โครงการฯ

โครงการฯ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 สนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน องค์กรพัฒนาสตรี มี ส านักงาน กลุ่มสตรี

ขององค์กรพัฒนาสตรี กับองค์กรพัฒนาสตรี องค์กรพัฒนาสตรี 1 คร้ัง/ปี ความเข้มแข็งและ ปลัด หมู่ท่ี 1

ระดับหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้านและต าบล ปฎิบัติงานได้อย่างมี

ไทยอุดม ประสิทธิภาพ

รวม 3  โครงการ  -  - 80,000 80,000 80,000 80,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
1 โครงการอาหารเสริม เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ อุดหนุนงบประมาณโครงการ 2,350,000 2,370,000 2,390,000 2,410,000 จ านวน เด็กนักเรียนมีอาหาร กอง ศพด. 1 แห่ง

กลางวัน พลานามัยและการเจริญ อาหารกลางวันแก่โรงเรียน ศพด. 1 แห่ง รับประทานครบตาม การศึกษาฯ ร.ร. 4 แห่ง
เติบโตของเด็ก 4 แห่ง และ ศพด. อบต. ร.ร. 4 แห่ง หลักโภชนาการ

2 โครงการอยู่ค่ายพักแรม เพ่ือให้นักเรียนในเครือข่าย นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน นักเรียนได้เรียนรู้ กอง ร.ร.บ้านพรหมนิมิต

ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ต.ไทยอุดม ได้เข้าร่วมการ บริการการศึกษา 1 คร้ัง/ปี หลักการด าเนินชีวิต การศึกษาฯ ร.ร.บ้านซับน้อย

อยู่ค่ายพักแรมและเรียนรู้ ต.ไทยอุดม ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร.ร.บ้านซับถาวร

หลักการด าเนินชีวิต ร.ร.บ้านวังปืน

ของการอยู่ร่วมกัน

แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
3 โครงการเข้าค่าย เพ่ือปลูกฝัง รากฐาน นักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน นักเรียนได้รับการ กอง ร.ร.บ้านซับน้อย

ปฏิบัติธรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม บริการการศึกษา 1 คร้ัง/ปี ปลูกฝังมีจิตสาธารณะ การศึกษาฯ
ต.ไทยอุดม รู้จักการเสียสละ

4 โครงการห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประชาชนมีแหล่ง กอง กศน.
ชุมชน ต.ไทยอุดม รักการอ่าน กศน.ต.ไทยอุดม เพ่ือ 1 คร้ัง/ปี ศึกษาค้นคว้าหา การศึกษาฯ ต.ไทยอุดม

ด าเนินงานตามโครงการฯ ความรู้
5 โครงการกีฬา เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก อุดหนุนงบประมาณ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน เด็กสุขภาพแข็งแรง กอง ร.ร.บ้านซับถาวร

ต้านยาเสพติด และเยาวชน ให้แก่ ร.ร.บ้านซับถาวร 1 คร้ัง/ปี รักการออกก าลังกาย การศึกษาฯ
รักการออกก าลังกาย
และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน
6 โครงการพัฒนา เพ่ือให้เด็กมี อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็กสามารถ กอง ร.ร.บ้านซับถาวร

ทักษะอาชีพ ความรู้ด้านทักษะ ให้แก่ ร.ร.บ้านซับถาวร 1 คร้ัง/ปี ท าความรู้ทีได้ การศึกษาฯ
โรงเรียนดีประจ าต าบล อาชีพ ไปสร้างอาชีพ

รวม 6  โครงการ  -  - 2,630,000 2,650,000 2,670,000 2,690,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการหลักประกัน เพ่ือเป็นกองทุนส่งเสริม อุดหนุนงบประมาณให้กองทุน 65,000 65,000 65,000 65,000 คุณภาพชีวิต ประชาชนมีกองทุนดูแล ส านักงาน รพ.สต.

สุขภาพแห่งชาติ และสนับสนุนโครงการ หลักประกันสุขภาพของ อบต. ประชาชนดีข้ึน สุขภาพอย่างท่ัวถึง ปลัด ราชันย์

หลักประกันสุขภาพ ไทยอุดม เพ่ือดูแลสุขภาพของ

แห่งชาติ ประชาชน หมู่ท่ี 1-9

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.3 แผนงานสาธารณสุข
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 อุดหนุนกิจกรรมอาสา เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม อุดหนุนงบประมาณให้คณะ 67,500 67,500 67,500 67,500 จ านวน อสม. มีขวัญก าลังใจ ส านักงาน อสม.

สมัครสาธารณสุขประจ า การปฏิบัติงานของ อสม. กรรมการ อสม. ประจ าหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน การดูแลสุขภาพ ปลัด หมู่ท่ี 1-9

หมู่บ้าน (อสม.) ในการให้บริการด้าน หมู่ท่ี 1-9 ของประชาชน

สุขภาพและอนามัย

รวม 2  โครงการ  -  - 132,500 132,500 132,500 132,500  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมให้ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละรายได้ ผู้สูงอายุ ส านัก ชมรม

ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมข้ึน ให้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ ของผู้สูงอายุ มีรายได้เพ่ิมข้ึน งานปลัด ผู้สูงอายุ

หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 4

รวม 1  โครงการ  -  - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการ เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนให้คณะกรรมการ 90,000 90,000 90,000 90,000 1 คร้ัง/ปี คณะกรรมการหมู่บ้าน ส านักงาน คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์สระแก้ว น างบประมาณไปขับเคล่ือน หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1-9 ด าเนินงานตามโครงการฯ ปลัด หมู่บ้าน

เมืองแห่งความสุข ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หมู่ท่ี 1-9

ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว เมืองแห่ง

ความสุข ภายใต้ 4 ดี วิธีพอ

เพียง

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

2 โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา อุดหนุนงบประมาณ 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน พ้ืนท่ี อ.คลองหาด และ ส านักงาน ท่ีท าการ

ปัญหายาเสพติด ยาเสพติดภายใน อ.คลองหาด ตามโครงการฯ 1 คร้ัง/ปี จ. สระแก้ว ได้รับการ ปลัด ปกครอง

และ จ.สระแก้ว ให้แก่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา จ.สระแก้ว

 - ท่ีท าการปกครอง 50,000 50,000 50,000 50,000 ยาเสพติด

   จ.สระแก้ว 100,000 100,000 100,000 100,000 ศตส.

 - ศตส.อ.คลองหาด อ.คลองหาด

รวม 2  โครงการ  -  - 240,000 240,000 240,000 240,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แบบ ผ.02
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน เด็ก เยาวชน และ กอง หมู่ท่ี 4

ต้านยาเสพติด รู้รักสามัคคี รู้แพ้รู้ชนะ ให้แก่คณะกรรมการ 1 คร้ัง/ปี ประชาชน มีความสามัคคี การศึกษาฯ

บ้านหนองตะเคียน และท าให้ร่างกายแข็งแรง หมู่ท่ี 4 เพ่ือด าเนินกิจกรรม รู้แพ้รู้ชนะ และมีร่างกาย

ตามโครงการฯ แข็งแรง

2 อุดหนุนโครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและสืบสาน อุดหนุนงบประมาณให้ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน งานสืบสานวัฒนธรรมฯ กอง ท่ีท าการ

สืบสานวัฒนธรรมเบ้ือง ประเพณีงานกาชาดของ ท่ีท าการ อ.คลองหาด 1 คร้ัง/ปี ได้รับการสืบสานอย่าง การศึกษาฯ ปกครอง

บูรพาและงานกาชาด จังหวัด ต่อเน่ือง อ.คลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

3 โครงการจัดสร้างอุทยาน เพ่ือจัดสร้างอุทยานพุทธ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน จ.สระแก้ว มีศูนย์รวม กอง ท่ีท าการ

พุทธมณฑลสระแก้ว มณฑลสระแก้ว เป็นพุทธ จ.สระแก้ว 1 คร้ัง/ปี ทางจิตใจ และมีสถานท่ี การศึกษาฯ ปกครอง

บูชาและเป็นพุทธนุสรณีย ส าหรับประกอบกิจกรรม จ.สระแก้ว

สถาน ส าหรับประกอบ ร่วมกัน

กิจกรรมร่วมกัน

4 สนับสนุนการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ สนับสนุนงบประมาณให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน ประเพณีบุญบ้ังไฟได้รับ กอง คณะกรรมการ

ประเพณีบุญบ้ังไฟ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี คณะกรรมการหมู่บ้าน 1 คร้ัง/ปี การอนุรักษ์และสืบสาน การศึกษาฯ หมู่ท่ี 7

หมู่ท่ี 7 ท้องถ่ิน จัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีบุญบ้ังไฟ

แบบ ผ.02

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

5 สนับสนุนการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน ประเพณีท่ีส าคัญของ กอง หมู่ท่ี 9

ประเพณีของหมู่ท่ี 9 ประเพณีของหมู่บ้าน เพ่ือจัดงานประเพณี 1 คร้ัง/ปี หมู่บ้านได้รับการสืบสาน การศึกษาฯ

ต่างๆ ของหมู่บ้าน อนุรักษ์สืบต่อไป

เช่น งานสงกรานต์ฯ

6 อุดหนุนงบประมาณ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน อุดหนุนงบประมาณให้ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน สมาชิก อบต. พนักงาน กอง เจ้าภาพในการ

จัดการแข่งขันกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬา เจ้าภาพในการจัดการ 1 คร้ัง/ปี ส่วนต าบล และพนักงาน การศึกษาฯ จัดการแข่งขัน

อปท.สัมพันธ์ อ.คลองหาด อปท.และเช่ือมความสัมพันธ์ แข่งขันกีฬาปีละ 1 คร้ัง จ้างได้ออกก าลังกาย

ระหว่าง อปท. ท้ัง 7 ต าบล และมีความสมัครสมาน

 ในอ าเภอคลองหาด สามัคคี

รวม 6  โครงการ 340,000 340,000 340,000 340,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.02
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ก ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ ท่ีขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก อุดหนุน

1 ศูนย์บริการร่วมข้อมูล เพ่ืออุดหนุนโครงการศูนย์ อุดหนุน อบต.เบญจขร 60,000 60,000 60,000 60,000 ความพึงพอใจ ศูนย์บริการร่วมข้อมูล ส านักงาน ส านักงาน

ข่าวสารและการจัดซ้ือ บริการร่วมข้อมูลข่าวสารและ  จ านวน 1 คร้ัง/ปี ของ อปท. ข่าวสารและการจัดซ้ือ ปลัด ส่งเสริม

จัดจ้างขององค์กร การจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร อ.คลองหาด จัดจ้างของ อปท. เป็น การปกครอง

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ ต่อศูนย์ฯ ศูนย์ปฏิบัติงานและ ส่วนท้องถ่ิน

ระดับอ าเภอ อ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ ประสานงานของ อปท. อ.คลองหาด

พ.ศ. 2560

รวม 1  โครงการ  -  - 60,000 60,000 60,000 60,000  -  -  - 

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.02
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ยุทธศาสตร์

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

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

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 2 5,486,000 3 48,347,000 2 16,681,000 2 36,710,000 8 107,224,000

รวม 2 5,486,000 2 48,347,000 2 16,681,000 2 36,710,000 8 107,224,000

รวมท้ังส้ิน 2 5,486,000 2 48,347,000 2 16,681,000 2 36,710,000 8 107,224,000

บัญชีสรุปส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

 แบบ ผ.07
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเช่ือม 
หมู่ที่ 1 ต.ไทยอุดม – บ้านโพธ์ิ
เงิน ต.วังสมบูรณ์ อ.วังสมบรูณ ์

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนนลูกรังบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง  
6 ม. ยาว 850 ม. 

800,000 - - - ระยะทาง 
850 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยบ้านลุงใหญ่ 
– หมู่ที่ 9 ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 
4 ม. หนา 0.15 ม. 
ระยะทาง 1,900 ม. 

4,686,000 - - - ระยะทาง 
1,900 ม. 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบ้านซับถาวร  
ต.ไทยอุดม - บ้านเขาจันทร์แดง 
ต.คลองไกเ่ถื่อน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนนแอสฟัล 
ติกคอนกรีต กว้าง  
8 ม. ยาว 2,600 ม. 

- 26,540,000 - - ระยะทาง 
2,600 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่
ได้มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 – โรงโม่ ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด 4 ม. 
หน้า 0.15 ม.  
ระยะทาง  
650 ม. 

- 6,607,000 - - ระยะทาง 
650 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

5 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต สายบ้านซับน้อย –  
บ้านวังปืน  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลติก 
คอนกรีต  
กว้าง 8 ม. 
ยาว 7,775 ม. 

- 15,200,000 15,200,000 - ระยะทาง 
7,775 ม. 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 ซอย 1  
ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 ม. หนา 
0.15 ม. ระยะทาง  
600 ม. 

- - 1,481,000 - ระยะทาง 
600 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านเขาภูหีบ –  
บ้านพรหมนิมติ ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตแอสฟลั 
ติกคอนกรีต 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 

- - - 1,660,000 ระยะทาง 
750 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการดา้นสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านไทยสมาน – 
บ้านใหม่สามคัคี ต.ไทยอุดม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐานและสามารถ
ใช้การได้ด ี

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ขนาด
กว้าง 8 ม.  
ยาว 5,000 ม. 

- - - 35,050,000 ระยะทาง 
5,000 ม. 

 

ประชาชนมีถนนที่ได้
มาตรฐานและ
สามารถให้การได้ด ี

กองช่าง 

รวม 8  โครงการ - - 5,486,000 48,347,000 16,681,000 36,710,000 - - - 
          
         
 
 
 
 

แบบ ผ.03 



ยุทธศาสตร์

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

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

    และการท่องเท่ียว

  2.1 แผนงานการเกษตร 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 4 4,000

รวม 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 4 4,000

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน ้า

    และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

  3.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 3 4,000 3 4,000 3 4,000 3 4,000 12 16,000

รวม 3 4,000 3 4,000 3 4,000 3 4,000 12 16,000

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

   และคุณภาพชีวิต

  4.1 แผนงานการศึกษา 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 4 8,000

  4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 2,000 1 2,000 1 2,000 1 2,000 4 8,000

รวม 2 4,000 2 4,000 2 4,000 2 4,000 8 16,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

 แบบ ผ.07
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ยุทธศาสตร์

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

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

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 4 4,000

รวม 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 4 4,000

รวมท้ังส้ิน 7 10,000 7 10,000 7 10,000 7 10,000 28 40,000

 แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ โดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว

   2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการ/กิจกรรม ปลูกพืช เพ่ือให้ประชาชนปลูกพืชผัก ทุกครัวเรือนภายใน 1,000 1,000 1,000 1,000 ภาระค่าใช้จ่าย ประชาชนมีค่าใช้จ่าย ส านักงานปลัด

สวนครัวภายในบริเวณบ้าน สวนครัวไว้อุปโภคในครัวเรือน ต าบลไทยอุดม ในครัวเรือน ในครัวเรือนลดลง

รวม 1  โครงการ  -  - 1,000 1,000 1,000 1,000  -  -  - 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แบบ ผ.06
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ถ่ินอุตสาหกรรมการเกษตร

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการรณรงค์ลดใช้พลังงาน เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 1,000 1,000 1,000 1,000 อัตราการใช้ ประชาชนใช้ไฟฟ้า ส านักงานปลัด

ถึงการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ า พนักงาน อบต. ก านัน พลังงาน ใช้น้ าอย่างเห็นคุณค่า

เพ่ือลดผลกระทบต่อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน

ส่ิงแวดล้อม ประชาชนภายในต าบล

2 โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก เพ่ือส่งเสริมให้มีการน้ าถุง จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 1,000 1,000 1,000 1,000 ปริมาณขยะ ขยะจากถุงพลาสติก ส านักงานปลัด

การใช้ถุงพลาสติก พลาสติกมาใช้ซ้ า ลดการเกิด ให้ประชาชนภายในต าบล จากถุงพลาสติก ภายในต าบลลดลง

ขยะจากพลาสติก ลด ละ เลิก การใช้ถุง ท่ีลดลง

พลาสติก

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

แบบ ผ.06
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการ/กิจกรรม ปรับปรุง เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 2,000 2,000 2,000 2,000 ความพึงพอใจ หมู่บ้านมีความสะอาด ส ำนักงำน

ภูมิทัศน์ในชุมชน หมู่บ้านให้สะอาด สวยงาม หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1-9 ของประชาชน เรียบร้อย ปลัด

รวม 3  โครงการ  -  - 4,000 4,000 4,000 4,000  -  -  - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.06
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการหนูน้อยรักการออม เพ่ือปลูกฝังให้เด็กเล็ก เด็กเล็ก ศพด.อบต.ไทยอุดม 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน เด็กเล็กรู้จักการประหยัด กองการศึกษาฯ

รู้จักการประหยัดอดออม 1 คร้ัง/ปี อดออม

รวม 1  โครงการ  -  - 2,000 2,000 2,000 2,000  -  -  - 

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

185

186



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 
เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถปรับตัวประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดี


   ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีท่ี 4  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจการบริหารจัดการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ประชาชนมีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ เพ่ือให้ประชาชน ต.ไทยอุดม ประชาชนใน ต.ไทยอุดม 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน ประชาชนใน ต.ไทยอุดม ส านักงานปลัด

ลด ละ เลิก อบายมุข ปลอดภัยจากยาเสพติด 1 คร้ัง/ปี ปลอดจากยาเสพติด

รวม 1  โครงการ  -  - 2,000 2,000 2,000 2,000  -  -  - 

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

186

187



ก ยุทธศาสตร์จัวหวัดท่ี 5 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการ 5 ส. เพ่ือให้สถานท่ีราชการมี ด าเนินกิจกรรม 5 ส. 1,000 1,000 1,000 1,000 ร้อยละความ สถานท่ีราชการ ส านักงานปลัด

ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในท่ีท าการ อบต. พึงพอใจ สะอาด เป็นระเบียบ

สะอาด เสริมสร้างบรรยากาศ ของพนักงาน เรียบร้อย

ท่ีดีในการท างาน

รวม 1  โครงการ  -  - 1,000 1,000 1,000 1,000  -  -  - 

แบบ ผ.06

งบประมาณและท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

ส าหรับโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ยุทธศาสตร์

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

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

1 แผนงานบริหารท่ัวไป 5 240,000 6 1,236,000 5 240,000 5 240,000 21 1,956,000

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 8 280,000

3 แผนงานการศึกษา 6 510,000 6 510,000 6 510,000 6 510,000 24 2,040,000

4 แผนงานสาธารณสุข 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

5. แผนงานเคหะชุมชน 6 2,910,000 5 510,000 5 410,000 5 410,000 21 4,240,000

รวม 20 3,830,000 20 2,426,000 19 1,330,000 19 1,330,000 78 8,916,000

รวมท้ังส้ิน 20 3,830,000 20 2,426,000 19 1,330,000 19 1,330,000 78 8,916,000

 แบบ ผ.07

บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.08)

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะท างาน 100,000 200,000 100,000 100,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร เต้นท์ ฯลฯ กองคลัง

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือภัณฑ์ เช่น ล าโพง โทรทัศน์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองเล่นซีดี ฯลฯ

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ืออ านวยความสะดวก จัดซ้ือรถยนต์น่ังส่วนกลาง  - 896,000  -  - ส านักงานปลัด

และขนส่ง ในการเดินทางติดต่อ ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล)
ราชการ จ านวน 1  คัน

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือภัณฑ์ เช่น เคร่ืองฉายสไลต์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด

เผยแพร่ สะดวกต่อการท างาน กล้องถ่ายรูป

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เตาแก๊ส 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักงานปลัด

งานครัว สะดวกต่อการท างาน

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงานปลัด
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ กองคลัง

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-1564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

189

190



ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองรับส่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงาน
สะดวกต่อการท างาน วิทยุ ฯลฯ ปลัด

8 การรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงาน
สะดวกต่อการท างาน ปลัด

กองคลัง

9 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะท างาน 200,000 200,000 200,000 200,000 กอง
สะดวกต่อการท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ การศึกษาฯ

10 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น ล าโพง โทรทัศน์ 150,000 150,000 150,000 150,000 กอง
สะดวกต่อการท างาน  เคร่ืองเล่นซีดี โคมไฟ ฯลฯ การศึกษาฯ

11 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือภัณฑ์ เช่น เคร่ืองฉายสไลต์ 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง

เผยแพร่ สะดวกต่อการท างาน กล้องถ่ายรูป การศึกษาฯ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-1564)

แบบ ผ.08

บัญชีครุภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

190
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

12 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น ตู้เย็น เตาแก๊ส 30,000 30,000 30,000 30,000 กอง

งานครัว สะดวกต่อการท างาน การศึกษาฯ

13 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ การศึกษาฯ

14 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 กอง
สะดวกต่อการท างาน การศึกษาฯ

15 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น รถเข็นชนิดน่ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน

หรือการแพทย์ สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองช่ังน้ าหนัก ปลัด

เคร่ืองพ่นหมอกควัน ฯลฯ

16 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะท างาน 100,000 200,000 100,000 100,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน เก้าอ้ี ตู้เอกสาร ฯลฯ

แบบ ผ.08

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-1564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว
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ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ จัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 2,500,000  -  -  - กองช่าง

และขนส่ง ในการปฏิบัติงาน ติดต้ังเครนไฮดรอลิก

พร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ชนิด 6 ล้อ จ านวน 1 คัน

18 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือภัณฑ์ เช่น ล าโพง โทรทัศน์ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองเล่นซีดี ฯลฯ

19 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือภัณฑ์ เช่น กล้องถ่ายรูป 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

เผยแพร่ สะดวกต่อการท างาน

20 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองส ารองไฟ เคร่ืองพิมพ์ ฯลฯ

21 เคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็น จัดซ้ือครุภัณฑ์ เช่น กล้องระดับ 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง
สะดวกต่อการท างาน เคร่ืองเจาะส ารวจ

3,830,000 2,426,000 1,330,000 1,330,000  - รวม

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-1564)

องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม  อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.08
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1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี นั้น (พ.ศ. 2561 – 2564) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน  โดย
จะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตาม
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
   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) 
   3.8 แผนงาน (5) 
   3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
   3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 

สว่นท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่ง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุม่อาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมอืง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2)  

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ รว่มแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
นโยบายของผู้บริหารทอ้งถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึน้ต่อการพฒันาท้องถิน่ 

(1)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

 (2)  
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เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เปน็ต้น 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ ข้อมูลด้านรายได้ครวัเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชพีและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้ม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาในอนาคตของท้องถิน่ ดว้ยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง)     W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Therat (อุปสรรค) 

(2)  

 
 

(7) สรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที ่มี
การน าเสนอปญัหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมุติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปญัหาหรือวิธกีารแก้ไขปัญหา การก าหนด
วัตถุประสงค์เพือ่แก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนนิงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจา่ยงบประมาณ 
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิน่ในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 
2560 เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรปุปญัหา
อุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 - 2560 

(1)  

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตรข์อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรช์าติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราช
กาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(5)  
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3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
3.10 ผลผลติ/โครงการ 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนนิการให้บรรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(5)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลิตที่เปน็ชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุม่ 
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท า 
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี นั้น (พ.ศ. 2561 – 2564) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน  
โดยจะต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2)        
พ.ศ. 2559  ซึ่งมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพจิารณา 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (5) 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
        สังคมแห่งชาติ 

(5) 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(5) 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) (5) 
   5.10 มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
   5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ี ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณเช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่งเองว่าเปน็ไป
ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนท่ีไมส่ามารถด าเนนิการไดม้ีจ านวนเท่าไรสามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  
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3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา-
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  

10  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชดัเจนของชือ่
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกบัโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและด าเนนิการเพือ่ให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรือ่งใดเรื่องหนึ่ง อ่านแลว้เข้าใจไดว้่า 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ มีความเปน็ไปไดช้ดัเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกดิข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเปา้หมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พื้นที่ด าเนนิงาน และระยะเวลา
ด าเนนิงานอธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในชว่ง
เวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคอืกลุ่มเป้าหมาย
หลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกบั (1) ความม่ันคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (6) 
การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั เพื่อให้
เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 

(5)  
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5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพฒันา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏบิัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพฒันา (1) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลดุพน้กับดักรายไดป้าน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรปูระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เลื่อมล้ าทางสังคม         (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปน็เมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม      (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
5.9 งบประมาณมคีวาม
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อน
ดว้ยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เชน่ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑไ์ปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคดิ
สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจยั
และพัฒนาแล้วต่อยอดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปดว้ยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได ้
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 
 

(5)  
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5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้ับ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์มีความ
คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่าย
พัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(5)  

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกดิจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดวา่จะ
ได้รบัสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้   
(4) เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลไทยอุดม ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผล

เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
 แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ไทยอุดมในภาพรวม 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลไทยอุดม ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1)  เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2)  ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
 3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้  
 4) โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  

4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
2)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
3) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมให้ครอบคลุมและ

ครบถ้วนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 

 

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