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ค าน า 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนถิ่น       
พ.ศ. 2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด                 
ที่  มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ       
กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด 
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า  

  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก โดยได้ให้
ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยวิธีประชาคม ทั้ งนี้ เพ่ือเป็นการก าหนดภารกิจ           
แนวทางการพัฒนา และกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของความต้องการของประชาชนในต าบลจรเข้มากอย่าง
แท้จริง อันก่อให้เกิดผลส าเร็จในการบริหารจัดการตามแนวทางหลักธรรมมาภิบาล  
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(พ.ศ.2561 – 2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 ประวัติขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากได้รับการยกฐานะจากสภาต าบล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่  30  มกราคม  2539  
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  30  มีนาคม  2539 ด้วยพื้นที่ 84.01 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพ้ืนที่ 18 หมู่บ้าน 

 ปัจจุบันส านักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  ตั้งอยู่เลขที่  85  หมู่ที่  5  ต าบล
จรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  31140 

 1. ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

   ต าบลจรเข้มากอยู่ห่างจากอ าเภอประโคนชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ  
12 กิโลเมตรและห่างจากที่ว่าการอ าเภอประโคนชัยประมาณ 17 กิโลเมตร 

  ทิศเหนือ จดต าบลโคกย่าง อ าเภอประโคนชัย 

  ทิศใต้  จดต าบลเขาคอกอ าเภอประโคนชัยและต าบลตาจง               
     อ าเภอละหานทราย 

  ทิศตะวันออก จดต าบลปังกู  และต าบลโคกย่าง  อ าเภอประโคนชัย 

  ทิศตะวันตก จดต าบลยายแย้มวัฒนาและต าบลตาเป๊ก  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
           ลักษณะภูมิประเทศต าบลจรเข้มากสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงลาดเอียงจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  มีเขาพนมรุ้งกั้นแนวเขตกับอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  มีแหล่ง
น้ าตามธรรมชาติ ที่ส าคัญได้แก่  บารายเมืองต่ า  อ่างเก็บน้ าหนองบัวราย  อ่างเก็บน้ าห้วยลึก  คลองปูน  ฯลฯ  
ใช้ประโยชน์ในด้านพักผ่อนหย่อนใจ  และเกษตรกรรม   

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิอากาศของต าบลจรเข้มาก  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  จัดอยู่ใน

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  (Tropical  monsoon  climate)  ซึ่งแบ่งได้  3  ฤดู  คือฤดูฝนจะเริ่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและ
มหาสมุทร  ท าให้อากาศชุ่มชื้นและฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  
โดยได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งจะพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา  ส าหรับฤดูร้อนจะ
เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน  ซึ่งจะมีอากาศร้อนและอบอ้าว 



-3- 

  1.4 ลักษณะของดิน 
             ดิน ใน พ้ืนที่ ต าบลจรเข้มาก มีลั กษณ ะเป็นดิน เหนี ยว ทางบ้ าน โคกเมือ ง                 
บ้านหนองบัวราย อุ้มน้ าได้ดี นอกนั้นเป็นดินร่วนปนทราย ความสามารถในการอุ้มน้ าปานกลาง ท าให้เกิด   
การขาดแคลนน้ าอยู่เสมอ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากดินในการเพาะปลูกได้เต็มที่นอกจากการท านา 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   แหล่งน้ าที่ส าคัญที่ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค คือ น้ าฝน และน้ า
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่แหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี   ซึ่งบางส่วนได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง  แต่มีอีกหลายแห่งจ าเป็นต้องพัฒนาล าน้ า  ล าห้วยต่างๆ  ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ต าบลจรเข้มากมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ติดต่อกับต าบลเขาคอก 
แต่สภาพป่าไม้ได้ถูกท าลายเพ่ือใช้ในการท านา  และมีป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าพนมรุ้งบางส่วน  ปัจจุบันมีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพาราและมันส าปะหลัง  

 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง 

 เขตการปกครอง  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้ง 18  หมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชือ่หมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านจรเข้มาก 7 บ้านหนองบัวราย 13 บ้านโคกอาหงวน 
2 บ้านล าดวน 8 บ้านโคกธาตุ 14 บ้านโคกเครือ 
3 บ้านบัว 9 บ้านโคกเมือง 15 บ้านโคกเมือง 
4 บ้านกระสัง 10 บ้านหนองร้าน 16 บ้านบัว 
5 บ้านบุ  11 บ้านจรเข้มาก 17 บ้านบุ 
6 บ้านโคกเมือง 12 บ้านโคกปราสาท 18 บ้านโคกเมือง 

     
  2.2 การเลือกตั้ง 

  จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต รวม 8,722 คน แยกเปน็ ชาย 4,231 คน  
หญิง 4,491 คน 
 

หมู่ที่ ชาย หญิง หมู่ที่ ชาย หญิง หมู่ที่ ชาย หญิง 
1 282 314 7 262 228 13 113 99 
2 328 325 8 149 165 14 60 47 
3 233 263 9 275 324 15 249 289 
4 200 191 10 203 217 16 382 399 
5 208 234 11 325 399 17 315 315 
6 290 301 12 136 113 18 221 268 
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 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 
 

 (ข้อมูลจากส านักทะเบียน กรมการปกครอง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากร
ชาย(คน) 

ประชากร
หญิง(คน) 

รวม(คน) 

1 บ้านจรเข้มาก 148 346 402 748 

2 บ้านล าดวน 179 430 423 853 

3 บ้านบัว 125 304 340 644 

4 บ้านกระสัง 114 262 248 510 

5 บ้านบุ 117 261 278 539 

6 บ้านโคกเมือง 158 350 358 708 

7 บ้านหนองบัวราย 112 326 284 610 

8 บ้านโคกธาตุ 76 210 216 426 

9 บ้านโคกเมือง 169 353 386 739 

10 บ้านหนองร้าน 93 279 279 558 

11 บ้านจรเข้มาก 190 448 497 945 

12 บ้านโคกปราสาท 71 169 153 322 

13 บ้านโคกอาหงวน 62 141 128 269 

14 บ้านโคกเครือ 31 72 58 130 

15 บ้านโคกเมือง 134 307 361 668 

16 บ้านบัว 179 515 522 1037 

17 บ้านบุ 165 401 386 787 

18 บ้านโคกเมือง 93 278 325 603 
รวม 2,216 5,452 5,644 11,096 
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        3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 
        อายรุะหว่าง 1-17 ปี      อายรุะหว่าง 18 - 59 ปี           อาย ุ60 ปีขึ้นไป

ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม ชาย หญงิ รวม
64 88 152 221 238 459 61 76 137

102 97 199 268 268 536 60 58 118
71 77 148 194 213 407 39 50 255
62 57 119 164 150 314 36 41 77
54 43 97 162 165 327 46 69 115
60 57 117 232 229 461 58 72 192
64 56 120 214 168 382 48 60 108
61 51 112 115 130 245 34 35 69
77 62 139 204 245 449 72 79 177
76 62 138 169 173 342 34 44 78

122 100 222 266 308 574 60 89 149
33 40 73 114 93 207 22 20 227
28 29 57 96 81 177 17 18 35
12 11 23 38 37 75 22 10 32
57 72 129 201 217 418 49 72 67

133 123 256 307 308 615 75 91 166
86 71 157 258 228 486 57 87 144
57 57 114 168 197 365 53 71 310

1,219    1,153    2,372    3,391    3,448    6,839    843       1,042    1,885    
11,096   รวมประชากรต าบลจรเข้มาก  

 
 

 (ข้อมูลจากส านักทะเบียน กรมการปกครอง) 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
1)  จ านวนศูนย์ 
2)   จ านวนห้องเรียน 
3)   จ านวนเด็กเล็ก 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
5)   จ านวนครูพ่ีเลี้ยง 

 
2 
4 
87 
3 
1 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
2 
4 
87 
3 
1 

      
 ระดับประถมศึกษา 

สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ระดับประถมศึกษา 
1)   จ านวนโรงเรียน 
2)   จ านวนห้องเรียน 
3)   จ านวนนักเรียน 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
6 
50 
886 
76 
 

 
6 
50 
886 
76 
 

  

 ระดับมัธยมศึกษา 
 สังกัด ท้องถิ่น สพป. รวม 

ระดับมัธยมศึกษา 
1)   จ านวนโรงเรียน 
2)   จ านวนห้องเรียน 
3)   จ านวนนักเรียน 
4)   จ านวนครู อาจารย์ 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
13 
414 
76 
 

 
1 
13 
414 
76 
 

              
                        ( ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา) 
 4.2 สาธารณสุข 
       1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน   2    แห่ง 
       2. คลินิก     จ านวน   3    แห่ง 
       3. บุคลากรทางการแพทย์    จ านวน   4     คน 
       5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน  210  คน 
            -  สถิติคนไข้ท่ีเข้ารับบริการ 6,162  ราย 
            -  โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษามากที่สุด โรคเบาหวาน 
            -  โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษาอันดับที่ 2 โรคความดันโลหิตสูง 
            -  โรคที่คนไข้เข้ารับการรักษาอันดับที่ 3 โรคคออักเสบ  

 (ข้อมูลจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจรเข้มากและโคกเมือง) 
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 4.3 อาชญากรรม 
       สถิติฐานความผิดคดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม)  

1)  ประเภทความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศ 
      - ท าร้ายร่างกาย จ านวน  2   คดี    จ านวน  2   ราย 
2)  ประเภทความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 
      - ยักยอกทรัพย์    จ านวน  1   คดี     จ านวน  1   ราย 
      - ท าให้เสียทรัพย์  จ านวน  1   คดี     จ านวน  1   ราย 
3)  ประเภทความผิดฐานความผิดพิเศษ  (ไม่มี) 
4)  ประเภทความผิด คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย   
     ยาเสพติด 
        - ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย            จ านวน  2   คดี     จ านวน    3    ราย 
        - เสพยาเสพติด                         จ านวน  9   คด ี    จ านวน   10   ราย 
      อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 
        - อาวุธปืนธรรมดา(ไม่มีทะเบียน)   จ านวน  5   คดี      จ านวน     6    ราย 
        - อาวุธปืนธรรมดา(มีทะเบียน)      จ านวน  1   คดี     จ านวน      1    ราย 
      การพนัน 
        - สลากกินรวบ            จ านวน  2   คดี     จ านวน    2    ราย 
        - การพนันอ่ืนๆ                        จ านวน  1   คดี     จ านวน     1   ราย 
     ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        -  พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                         

     จ านวน  4   คดี     จ านวน    4    ราย 
( ข้อมูลจากสถานีต ารวจภูธรบ้านบัว ) 

 
 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 
             1.  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
             2.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                        3.  ประสานการท าบัตรคนพิการ 

  จ านวนผู้สูงอายุ        จ านวน  1,715  ราย 
  จ านวนผู้พิการ         จ านวน     431  ราย 
  จ านวนผู้ป่วยเอดส์    จ านวน       12  ราย 

( ข้อมูลจากกองสวัสดิการและสังคม ) 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
       ด้านคมนาคม เส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญ ได้แก่ 
             - ถนนสายบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ ต าบลตาจง                  
               อ าเภอละหานทราย 
             - ถนนสายบ้านจรเข้มาก ต าบลจรเข้มากเป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ                  
               ต าบลยายแย้มวัฒนา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
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                       - ถนนสายบ้านบุ ต าบลจรเข้มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ ต าบลปังกู             
               อ าเภอประโคนชัย 
                        - ถนนสายบ้านหนองบัวราย ต าบลจรเข้มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ                     
               ต าบลประทัดบุ  อ าเภอประโคนชัย 
                        - ถนนสายบ้านบัว ต าบลจรเข้มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ ต าบลเขาคอก           
               อ าเภอประโคนชัย 
                     - ถนนสายบ้านโคกเมือง ต าบลจรเข้มาก เป็นถนนลาดยาง เชื่อมต่อกับ อ าเภอประโคนชัย 
                        - ถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางถนนลูกรัง และถนนดิน 

 5.2 การไฟฟ้า 
       การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
จรเข้มากมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 
             1.  หมู่บ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึง             18           หมู่บ้าน 
       2.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า         2,896      หลังคาเรือน 
 5.3 การประปา 
       ในเขตต าบลจรเข้มากใช้ระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน 

 5.4 โทรศัพท์ 

       1.  เสารับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่   จ านวน 5  แห่ง 
       2.  โทรศัพท์สาธารณะ    จ านวน -   แห่ง 

     5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครภัณฑ์ 
  ท าการไปรษณีย์สาขาละหานทราย จ านวน 1 แห่ง  โดยท าหน้าที่รับ-ส่ง จดหมาย พัสดุต่าง ๆ 
ตั้งอยู่เลขที่ 216 ถนนธนูประสิทธิ์ ต าบลประโคนชัย อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน จ านวน  18  หมู่บ้าน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
       ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลจรเข้มาก ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น        
ท านา ท าสวนยางพารา ปลูกผัก อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย อาชีพรับราชการ และอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 6.2 การประมง 
       ในเขตพ้ืนที่ต าบลจรเข้มากไม่มีการท าประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริมและการเลี้ยงเป็นอาชีพ
หลัก เช่น การเลี้ยงสุกร โค เป็ด ไก่  ปลาดุก ปลานิล เป็นต้น 
 6.4 การบริการ  
       1. ปั๊มน้ ามัน(แบบหัวจ่าย/หยอดเหรียญ) จ านวน    6       แห่ง 
       2. ร้านเกมส์/คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต        จ านวน    3      แห่ง 
       3.  รีสอร์ท     จ านวน   1       แห่ง 
       4.  ร้านจ าหน่ายอาหาร     จ านวน   108   แห่ง 
 
 



-9- 
 

       5.  ร้านเสริมสวย     จ านวน   10     แห่ง   
            6.  ร้านซ่อมรถ                จ านวน   9      แหง่ 
       7.   สถานพยาบาล      จ านวน   3      แห่ง 
 

 6.5 การท่องเที่ยว 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ 
 1.  ปราสาทหินเมืองต่ า  ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6  ต าบลจรเข้มาก ห่างจากอ าเภอประโคน

ชัย  18  กิโลเมตร  เป็นปราสาทหินที่มีสัดส่วนงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีลักษณะปรางค์หินทราย       
5  องค์ มีสระพญานาค 4  ทิศ  ล้อมรอบด้วยระเบียงคตและก าแพงหิน  สร้างในราวปี พ.ศ. 1560 – 1630  ใช้
ศิลปะแบบปาปวน มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเที่ยวเป็นประจ าทุกปีและเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 

       2. ปราสาทกุฎิฤาษี (อโรคยาศาล) มี 2 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านโคกเมือง และหมู่ที่ 7                    
บ้านหนองบัวราย 

3. บารายเมืองต่ า  เป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ใกล้กับปราสาทหินเมืองต่ าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ       
บารายเป็นแอ่งน้ าขนาดใหญ่ ด้านทิศตะวันออกของเขาพนมรุ้งมีคันหินล้อมรอบ อยู่ที่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 6 

4. วัดปราสาทเขาปลายบัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 บ้านโคกเมือง 
5. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกเมือง หมู่ที่  6, 9, 15, 18. 
6. บ้าน  Home  Stay  บ้านโคกเมืองและบ้านบุ 
7. แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล  ได้แก่  ศูนย์อนุรักษ์ตนตรีนาฏศิลป์พื้นบ้านบ้านบุหมู่ที่ 5          

กลุ่มข้าวดินภูเขาไฟ ข้าวฮาง-ข้าวภูเขาไฟ  กลุ่มปราสาทจ าลอง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัคคุเทศก์น้อย ฯลฯ 
8. ลานกีฬาประจ าต าบล  ตั้งอยู่ที่บ้านบุ  หมู่ที่  5 

 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
            การพาณิชย์ 
                        1.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จ านวน     1      แห่ง 
                   2.  ตลาดสดบา้นโคกเมือง     จ านวน     1      แห่ง 
            กลุ่มอาชีพ  
                       1.  กลุ่มทอเสื่อกก      
                              2.  กลุ่มหล่อปราสาทจ าลอง 
                  3.  กลุ่มทอผ้าพ้ืนเมือง 
                  4.  กลุ่มทอผ้าไหม 
                             5.  กลุ่มข้าวฮางภูเขาไฟ 
                  6.  กลุ่มข้าวภูเขาไฟบ้านโคกเมือง 
                  7.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหม 
                  8.  กลุ่มไม้กวาดทางมะพร้าว 
                             9.  กลุ่มหัตถกรรมเชือกเทียน 
                  10.  กลุ่มสมุนไพรเขาปลายบัด 
                  11.  กลุ่มเกษตรกรท านาจรเข้มาก 

( ข้อมูลจากกองสวัสดิการและสังคม ) 
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 6.7 แรงงาน 
                  ประชาชนสว่นใหญ่ในเขตต าบลจรเข้มาก ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม       
แรงงานในพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนภายในต าบลจรเข้มาก  
 

 6.8   เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
           6.8.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

 
          

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากรชาย

(คน) 
ประชากรหญิง

(คน) 
จ านวนครัวเรือน 

 พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)  

1 บ้านจรเข้มาก 346 402 148 1,193 
2 บ้านล าดวน 430 423 179 2,250 
3 บ้านบัว 304 340 125 1,862 
4 บ้านกระสัง 262 248 114 1,446 
5 บ้านบุ 261 278 117 1,581 
6 บ้านโคกเมือง 350 358 158 1,250 
7 บ้านหนองบัวราย 326 284 112 1,950 
8 บ้านโคกธาตุ 210 216 76 1,326 
9 บ้านโคกเมือง 353 386 169 2,459 
10 บ้านหนองร้าน 279 279 93 1,130 
11 บ้านจรเข้มาก 448 497 190 2,123 
12 บ้านโคกปราสาท 169 153 71 1,238 
13 บ้านโคกอาหงวน 141 128 62 1,870 
14 บ้านโคกเครือ 72 58 31 450 
15 บ้านโคกเมือง 307 361 134 1,750 
16 บ้านบัว 515 522 179 2,150 
17 บ้านบุ 401 386 165 19,567 
18 บ้านโคกเมือง 278 325 93 83 

รวม 5,452 5,644 2,216 45,678 
 
 6.8.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
         1. พ้ืนทีท่ านา   จ านวน  23,738  ไร่ 
         2. พ้ืนทีท่ าไร่    จ านวน    4,640  ไร่ 
 6.8.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
         แหล่งน้ าด้านการเกษตร  จ านวน  72  แห่ง 
 6.8.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
        แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  จ านวน  59  แห่ง 
           ( ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า ) 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 
        ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตต าบลจรเข้มาก มีวัดและส านักสงฆ์ 
         1.  วัด    จ านวน    5   แห่ง 
         2.  ส านักสงฆ์                           จ านวน    4   แห่ง 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
         -  ประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี 
         -  ประเพณีเข้าพรรษา  วันเข้าพรรษาของทุกปี 
         -  ประเพณีลอยกระทง   
         -  งานเทศกาลข้าวมะลิหอมปลาจ่อมกุ้งชมทุ่งนกประโคนชัย 
         -  งานบวงสรวงปราสาทเมืองต่ า 
         -  งานประเพณีทางศาสนาอ่ืนๆ 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
        ภาษาถิ่น 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  มีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
ภาษาถิ่นคือภาษาเขมร  ภาษาไทยอีสาน  และภาษาส่วย  แม้จะใช้ภาษาถิ่นต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและ
วัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
        ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           1. แหล่งเรียนรู้ทอเสื่อกก 
    2. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
           3. แหล่งเรียนรู้หล่อปราสาทจ าลอง 
           4. กลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน (กลองยาว)           
                      5. ศูนย์อนุรักษ์ดนตรี-นาฏศิลป์พื้นบ้าน   
           6. แหล่งเรียนรู้ทอไหมพรม 
           7. แหล่งเรียนรู้สมุนไพรมหัศจรรย์ 
                      8. แหล่งเรียนรู้กลุ่มข้าวฮางภูเขาไฟ 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  

           สินคา้พื้นเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด่นคือ 

             1. กลุ่มอาชีพทอสื่อกก  รวมกลุ่มเพ่ือทอเสื่อกกและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น กระเป๋า ที่รองจาน รองแก้ว กล่องใส่กระดาษทิชชู ฯลฯ 

             2. กลุ่มผลิตของที่ระลึกหล่อรูปปราสาทจ าลอง รวมกลุ่มเพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้เสริม 
ต าบลจรเข้มากมีโบราณสถานที่เก่าแก่ คือ ปราสาทเมืองต่ า ปราสาทเขาพนมรุ้ง  จึงมีการผลิตของที่ระลึก
จ าหน่าย เช่น รูปหล่อปราสาทเขาพนมรุ้ง ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ นางอัปสรา ฯลฯ 

             3. กลุ่มบารายไหมไทย มีกิจกรรมการทอผ้าไหมพ้ืนเมือง โดยมีลายเอกลักษณ์คือลาย          
ผักกูด เพ่ือจ าหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว 

                         4. กลุ่มข้าวฮางภูเขาไฟ – ข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ  เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น เป็นข้าว
หอมมะลิที่มีแหล่งปลูกในท้องถิ่นซึ่งมีแร่ธาตุจากแหล่งที่เคยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ข้าวฮางเป็นข้าวสาร  
แปรรูปตามกรรมวิธีภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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              5. กลุ่มข้าวภูเขาไฟ  รูปแบบการผลิตในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ 
เช่น ข้าวภูเขาไฟ ข้าวฮางภูเขาไฟ เป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีที่ปลูกบนดินที่เกิดจากการทับถมของดินภูเขาไฟที่ดับ
สนิทแล้ว มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากมาย ท าให้ข้าวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีความนุ่มและหอม ปัจจุบันมีการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่สูญเสียความหอมและขยายตลาดออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรน้ า  แหล่งน้ าที่ส าคัญที่ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค คือ น้ าฝน 
และน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ แต่แหล่งน้ าธรรมชาติไม่สามารถเก็บกักน้ าได้ตลอดปี  ซึ่งบางส่วนได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง  แต่มีอีกหลายแห่งจ าเป็นต้องพัฒนาล าน้ า  ล าห้วยต่างๆ  ให้สามารถเก็บกักน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี 

  ทรัพยากรป่าไม้  ต าบลจรเข้มากมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ติดต่อกับต าบล
เขาคอก แต่สภาพป่าไม้ได้ถูกท าลายเพื่อใช้ในการท านา  และมีป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าพนมรุ้งบางส่วน  ปัจจุบัน
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจคือยางพาราและมันส าปะหลัง  
 
 
  

         
   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

    1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

               เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   - ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อม
ล  ากระจายอ านาจ และ สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
   - ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้าง
กระบวนการสันติสุขและ แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา”  
   - บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็น
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความ มั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื นที่ทับซ้อน และปัญหาการ
ลักลอบเข้าเมืองทั งระบบ  
   - พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลย
ภาพของความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  
   - พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
ก าลังและยุทโธปกรณ์ ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและ มิตรประเทศ รวมทั งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  
   - พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน  า 
   - ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่ เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ น
ก าหนดการบริหารจัดการที่ ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื อต่อการด าเนินงาน และให้
ความส าคัญกับการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  

    2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                   รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความ สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้าง
ความเชื่อมั่นใน ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการ
ประชาชนทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของประชาชน  
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   - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศและยุทธศาสตร์ จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื นที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่
เป็นธรรม และมีความ รับผิดชอบต่อสังคมดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง ประสิทธิภาพการท า
ธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ  ระบบ ด้านปัจจัย
สนับสนุน และด้านบุคลากร ภาคเกษตร  
   - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
    - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
   - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ภาคอุตสาหกรรม  
   - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ภาคบริการ  
   - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
   - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
   - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
   - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มี จุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการ
สร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และ
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  
   - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
   - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื อต่อการด าเนินธุรกิจ และ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการ แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล  
   - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และกลุ่มประชาชน/ เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   - เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ มั่นคงในพื นที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั งในด้านการ
ผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  
   - พื นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง       
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากร อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
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   - พื นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ 
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง ประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจที่มีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง ศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง  
   - ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนรวมทั ง
พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และ
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของ
ประเทศ 
   - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตาม ศักยภาพรายพื นที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้าง อุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  
   - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและ กระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ ใช้ ICT ในการสร้าง
นวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต 
การศึกษา และ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
   - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดย
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิม
จ านวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
   - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ทั งในระดับทวิภาคี และ พหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อม
ล  าอย่างยั่งยืนร่วมกัน  
   - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทั งเป็นฐาน ความร่วมมือในเอเชีย  
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ  
   - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ด้านอาหาร ด้าน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั งการป้องกันภัยในทุก
รูปแบบ  
   - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่างๆ และแก้ไข ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและองค์กร ระหว่างประเทศทั งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของ
การรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม มหาอ านาจต่าง ๆ  
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   - เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค รวมทั งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั งใน
ด้านการเงินและทางเทคนิคกับ ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม
และการพัฒนาทุนมนุษย์  
   - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศ ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ น เร่งรัดการใช้ 
ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั ง
วางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ น  
   - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการ พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั งด าเนินการเชิง
รุกในการสร้างความเข้าใจ ความ เชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ 
ของประเทศไทย 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   - การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดย
พัฒนาเริ่มตั งแต่ในครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) 
วัยเรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  
   - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง
ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน
ในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา  ระบบการประเมินและการรับรอง
คุณภาพ รวมทั งให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  
   - การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื อต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  
   - การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่ม เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต  จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้าง
ความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

           4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

   - การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล  าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และ การออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั งในด้านบริการสาธารณะขั น
พื นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม  
 
 



-17- 
 

   - การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  บูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล  าใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั งการพัฒนา
รูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
      - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดย
เตรียมการด้านโครงสร้างพื นฐานและ สิ่งแวดล้อมท่ีเอื อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  
   - การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยการฟื้นฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือ
เป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการ
ตนเองได้อย่างยั่งยืน  
   - พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มี
ความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
 

  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   - ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุก
ท าลายป่า อย่างเข้มงวด  
   - ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ป่าไม้บน
พื นฐานให้ คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ  
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์   
   - วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง   
   - เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   - เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่ งกักเก็บน  า
ต้นทุนและ แหล่งชะลอน  าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน  า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ   
ระบายน  า และการผันน  า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ  แผนงานเผชิญ 
เหตุเฉพาะพื นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั งการสร้างการ มีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการน  า 
   - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก   
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด   
   - ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
   - สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน 
อย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 
   - พัฒนาพื นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้ 
เป็น แผนพัฒนาของจังหวัดและพื นที่  
   - สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้  
เอื อต่อ การพัฒนา 
   - เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการของเสีย  



-18- 
 

   - เพ่ิมพื นที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
   - พัฒนาพื นที่ เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่ เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน 
   - ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
   - ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   - ป้องกันเฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความ
ต่อเนื่อง ของธุรกิจ 
   - จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ สิ่งแวดล้อม  
   - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
   - ส่งเสริมการจัดซื อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั งการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   - ปฏิรูประบบภาษีทั งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถใน การแข่งขันและลดความเหลื่อมล  า  
   - ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มี
กฎหมายที่เป็นกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและ
ระยะยาว เพ่ือ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  
   - มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั ง และ
ให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ น  
   - ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาค
ส่วนอื่น เพิ่ม ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
   - พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน  
   - พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื นที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นแบบ ยึดพื นที่เป็นตัวตั ง รวมทั งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุน
การ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
   - วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณ
ประเทศ  
   - สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุน
ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  
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   - เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั ง โยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐ โดยค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย  
   - ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน 
และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   - พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ จัดซื อจัดจ้างของทางราชการ  
   - พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
   - พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal 
จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
   - ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ
โทรศัพท์มือถือ  
   - การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื ออ านวยต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
   - เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความ ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
 

   1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  10 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1.1 ปรับเปลีย่นค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมทีพึ่ง

ประสงค ์
1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี

คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง

การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชม  
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น

ธรรม 
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   5.1 การรักษาความม่ันคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือ
กับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 

5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  

6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง

กับ ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาระบบน  าประปา 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ
เชิงสังคม  

8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง 

การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

          10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDSและภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)ของผู้ประกอบการไทย 
- เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

 ยุทธศาสตร์ทั งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
- บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที

สร้างสรรค์เพื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่าง ๆ ทั งในระดับโลกและภูมิภาค  

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
และแปรรูป 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน  าเพื่อการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
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กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมอาชีพการเลี ยงสัตว์คุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
กลยุทธ์ที่ 10 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์ที่จ าเป็น 

 1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
                    1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ  
               "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย " 

เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

                     ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จ านวนที่เพ่ิมขึ นของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ น (ร้อยละ 10) 
7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพ่ิมขึ น (ตัน/ไร่) 
8. จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง) 
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9. จ านวนพื นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมขึ น (ร้อยละ) 
11. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผา่นการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (แห่ง) 
12. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ 

จัดการคุณภาพสินค้า (ราย) 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน (มผช.) 
14. จ านวนแหล่งน  า/พื นท่ีชลประทานเพ่ิมขึ น (แห่ง) 
15 จ านวนที่เพ่ิมขึ นจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพิ่มพื นที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
19. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

                    กลยุทธ์ 
                 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตร 
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
12. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี ยงไหม 
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18.การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร 
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19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 
 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
         "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 
              เป้าประสงค์ 
              1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  
                     3. สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)        
                     ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้เฉลี่ย 
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 

และสามารถท าให้เกิดการจ้างงาน  
7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA 
9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
10. ผูว้่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื นที่เพ่ือเพ่ิม 

รายได้ลดรายจ่าย 
12. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
17. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
18. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
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20. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
21. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ  

คิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ น 
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 

 3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 เป้าประสงค์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื นที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
 

ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื นที่ 

ชุ่มน  าและในผืนป่า 
12. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
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14. จ านวนแหล่งน  าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน  าเพ่ิมขึ น 
กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ 
 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ    
  “ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
          เป้าประสงค์ 

1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย     
ทางวัฒนธรรม 

4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดกั นยาเสพติด 
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมขึ น 
6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด 
7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8. ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
9. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
11. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน 
12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
13. ระดับความส าเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
15. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของ 

ประชาชนภายในจังหวัด 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
17. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
18. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
20. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
21. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
22. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 
     "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพื นฐานธรรมาภิบาล"  

เป้าประสงค์ 
1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี    
                     3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์ด้าน 
การเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 

4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท า 

แผนพัฒนาจังหวัด  (ครั ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั ง) 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

                     6.ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
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ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
7. ร้อยละโครงสร้างพื นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

                     8. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 

9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ระดับความส าเร็จที่เพ่ิมขึ นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

          11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของ
ประชาชนภายในจังหวัด 

          12. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา
อาชญากรรม 

13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 

           15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

           16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น    

17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
กลยุทธ์  

                     1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ   

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
           3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ

ประชาชน 
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี   
พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

           12. เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
13. ระดบัความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 
15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
4. โครงสร้างพื นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  
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5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ น  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
7. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 
8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

                     9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
                     10. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ น 

11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
12. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 
กลยุทธ์  

  1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

  6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เพื่อ
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
 10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
 11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

เป้าประสงค์ 
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ น 
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร    

ปลอดภัย 
4.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ     

และเกษตรปลอดภัย 
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2. จ านวนที่เพ่ิมขึ นของพื นที่เกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบการ 
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า  
5. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและการแปรรูปสินค้า 
8. ร้อยละโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ น 
11. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
12. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย                      
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม    

และแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน   

การเกษตรอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
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2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  

3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพ่ือการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะท าให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั งไว้  การก าหนด
วิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 

“ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข” 
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พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก 
พันธกิจ 

 1.  การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
           2.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 3.  การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาสู่ระดับสากล 
 4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 5.  การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ทั่วถึง 
 7.  การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
 8.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 9.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 10. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
การเกษตร 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก 

  1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2.3  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต       

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
 2.4 ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
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6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
7. ร้อยละโครงสร้างพื นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
8. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ์ จปฐ. 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ระดับความส าเร็จที่เพ่ิมขึ นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของ

ประชาชนภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรม 
13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 
15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น    
17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

2.5 กลยุทธ์  
                     1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 

           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ   
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

           3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน 

4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและแก้ไขปญัหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี  

พลานามัยที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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           12. เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พื นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           16. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป้าประสงค์ 
1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 

          4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
4. โครงสร้างพื นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ น  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

          7. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 

8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
                     9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
                     10. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมขึ น 

11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
12. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 
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 กลยุทธ์  

  1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

  6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ 
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ 
เพ่ือการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
 10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
 11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

เป้าประสงค์ 
1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ น 

          3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื นฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

4.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  

          1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ     
และเกษตรปลอดภัย 

2. จ านวนที่เพ่ิมขึ นของพื นที่เกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
          3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบการ 
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
5. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า  
6. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
7. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
8. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและการแปรรูปสินค้า 
9. ร้อยละโครงสร้างพื นฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
10. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
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11. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ น 
12. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
13. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 
กลยุทธ์  
1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย                      

          2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรม
การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 

3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
          4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม    

และแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 

          8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน   
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  

3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวชี วัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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          8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ     
ประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

    

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจรเข้มาก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มี
คุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอในของประชาชนที่
มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก จึงก าหนดจุดยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ในภาพรวม
ประกอบไปด้วย 1.ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี  2.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 3.
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก มีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี  
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค  (SWOT) 

 วิเคราะห์จุดแข็ง   S  -  Strength 
 1. ด้านโครงสร้าง : เป็นองค์การที่มีรูปแบบ โครงสร้างที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ระบบงานภายในองค์กร :  มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รอง
นายก รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า อบต.ให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่ 
 3. ด้านบุคลากร : สายงานบังคับบัญชาเป็นส่วนราชการ   ลดขั นตอนการสั่งการ  
สามารถบริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ด้านระเบียบ กฎหมาย : มีระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ ในการท าหน้าที่ตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และงานประจ าที่ด าเนินงานอยู ่
 5. ด้านการงบประมาณ  : มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง  และ
สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้กฎหมายก าหนด 
 6. ด้านการท่องเที่ยว : มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ปราสาทหินเมืองต่ า บ้านพัก      
โฮมสเตย์ ศูนย์แสดงสินค้า O-TOP เป็นต้น 
 7. ด้านการศึกษา : มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.จรเข้มาก 

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 วิเคราะห์จุดอ่อน  W  -  Weakness 

 1. โครงสร้าง  : องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว   
คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้าน ตามแผนงานและโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางครั งท าให้การบริหารงาน และการจัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง บางครั งอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียโดยรวม 
 2. ด้านบุคลากร  :  เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  บางคนขาดระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบ  บางส่วนยังไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ไม่สามารถ
บริหารงานให้เกิดความรวดเร็วได้ตามเป้าหมาย ปริมาณงาน   มีหลายด้าน  คนเดียวรับผิดชอบหลาย
ต าแหน่ง 
 3. ด้านงบประมาณ  : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับความต้องการ  
เนื่องจากปัญหาทางการเมืองระดับประเทศ การแก้ไขปัญหาในพื นที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  
จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด แต่ต้องคงประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของงานไว้ 
 4. หน่วยงานควบคุม : การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะมีน้อย และไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในระหว่างหน่วยงานท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีโลกทัศน์  ในการปฏิบัติงานแคบไม่น า
วิวัฒนาการใหม่ ๆ  เข้ามาประยุกต์ในการท างาน 
 5. ด้านการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลยังไม่ดีเท่าที่ควรการคมนาคม
ไม่สะดวก ขาดการจัดการด้านการท่องเที่ยว ขาดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     
เป็นต้น 
 6. ด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มีระบบก าจัดขยะที่ถูกวิธี ขาดการจัดผังเมือง ขาดการปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ  
 7. ด้านสังคม : ขาดจิตส านึกและวินัยด้านสังคม การดูแลผู้ด้อยโอกาส ขาดความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมาตรฐานด้านสุขภาพต่ า 
 8. สถานที่ท างานคือส านักงาน อบต. มีระบบน  าประปาที่ยังไม่สมบูรณ์  และเวลาฝนตก
น  าสามารถซึมเข้าได้ 

 วิเคราะห์โอกาส/ช่องทาง    O  -  Opportunity 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  บริหารจัดการภายในเขตต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 2. ผู้บริหารระดับสูง : ให้ความส าคัญกับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเป็น 
หน่วยงานทีมีความส าคัญ  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. รัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : สนับสนุนงบประมาณให้องค์การ ฯ      
ได้บริการจัดการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่รับผิดชอบ  
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลและทุกหน่วยงานในต าบล: น าหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (Good  Governance) มาใช้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

วิเคราะห์ข้อจ้ากัด    T  -  Threat 
 1. พื นที่รับผิดชอบมีอาณาเขตที่กว้าง มีระยะทางระหว่างหมู่บ้านห่างกัน  และแต่ละ
หมู่บ้านต่างก็มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื นฐานที่ต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้ไม่
ทั่วถึง ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
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 2. การติดต่อประสานงานในระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดขาดความร่วมมือ           
และมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปด าเนินงานในพื นที่ทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบล   ที่เข้าไปด าเนินการ
เช่นกัน 
 3. รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบนโยบายไม่
ชัดเจน ซ  าซ้อน  และไม่ใช่อ านาจหน้าที่ 
 4. กฎหมายเลือกตั ง  ไม่ก าหนดวุฒิทางการศึกษาของสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นยังเปิด
กว้างเกินไปในการลงสมัครรับเลือกตั ง  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลขาดวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและ
การวางแผนงานที่จ าเป็นต่อการสร้างความเติบโตให้กับท้องถิ่น 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ชุมชนและประชาชนขาดการร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ น 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  ฉบับที่ 2พ.ศ.2559ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
จะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 132.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง 
ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 
2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 1. การวัดผลในเชิงปริมาณ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มากได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา5 ปีขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน แผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6  ข้อ 29และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

 แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  2. การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การวัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานใน
ภาพรวม   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 2. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี 

2.  การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   

3.การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่ง
จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

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

http://www.dla.go.th/


ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ดา้นเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่1  เมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตทีด่ ี  

ยทุธศาสตร์ที่ 1  ดา้นเมอืงน่าอยู่และคุณภาพชวีิตที่ดี

1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั
1 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและสายบา้นนายอธิชัย-บา้นนางยืน 500,000       -                -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นจรเข้มาก สามารถระบายน ้าได้ดี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 280 เมตร น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั
หมู่ที่ 1 ลึก 0.30 เมตร จ้านวน 1  สาย ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

2 กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อมฝา เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย 600,000       -                -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

ปดิ บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 6 สามารถระบายน ้าได้ดี กว้าง 0.40 เมตร ยาว 320 เมตร น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

สายบา้นครูประทปี - รพ.สต. ลึก 0.30 เมตร จ้านวน 1  สาย ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

3 กอ่สร้างวางทอ่ระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและทอ่ระบายน ้า จ้านวน 2 สาย 300,000       -                -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นโคกธาตุ สามารถระบายน ้าได้ดี ช่วงที่ 1 (วัดจรเข้มาก-ศาลา ม.8) น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 2 (บ.นายเกย-นายสงบ) ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง รางระบายน ้า กว้าง 0.40 เมตร 500,000       -                -                 -                -                 มรีางระบายน ้า ช่วยระบายน ้า กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นโคกเมอืง และระบายน ้าได้ดี ยาว 285 เมตร ลึก 0.30 เมตร ปอ้งกนัน ้าทว่มขังได้ ได้ดีปอ้งกนั

หมู่ที9่ ช่วงบา้นนายพร  จ้านวน 1 สาย ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

ละมา้ยศรี- นายทอง บญุอุ้ม

5 วางทอ่ระบายน ้าพร้อมบอ่พกั เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและจ้านวน  1 สาย 800,000       -                -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

บา้นบ ุหมู่ที่ 17(สายศาลา สามารถระบายน ้าได้ดี ทอ่ขนาด 0.40 เมตร จ้านวน น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

ประจ้าหมู่บา้น - นายสนม หมั่นตลุง) 400 ทอ่น ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

6 กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อมผาปดิ เพื่อใหม้ทีางเดินของน ้า  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 280 เมตร -                 500,000      -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

บา้นจรเข้มาก หมู่ที่ 1 (สายหนา้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้ ลึก 0.30 เมตร จ้านวน 1 สาย น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

โรงเรียนบา้นจรเข้มาก-นานางคอม) ร้อยละ 100
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ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

2.  บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน
แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

7 กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อมผาปดิ เพื่อใหม้ทีางเดินของน ้า รางระบายน ้า จ้านวน 6 ช่วง -                 400,000      500,000      -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

บา้นล้าดวน หมู่ที่ 2  ช่วงที่ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้ ช่วงที่ น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

1.บ.นายเที่ยง - บ.นายพรวน 1.ก.0.40 ม. ย. 100 ม.ลึก0.50 ม. ร้อยละ 100

2.บ.นางทวีพร - บ.นายแท้ 2.ก.0.40 ม. ย. 120 ม.ลึก0.50 ม.

3.บ.นายแพทย์ - บ.นายอปุถัมฐ์ 3.ก.0.40 ม. ย. 300 ม.ลึก0.50 ม.

4.บ.นายยงค์ - บ.นายทศิ 4.ก.0.40 ม. ย. 100 ม.ลึก0.50 ม.

5.บ.นายแท ้- บ.นางสวย 5.ก.0.40 ม. ย. 250 ม.ลึก0.50 ม.
6.บ.นายควร - บ.นายจิต 6.ก.0.40 ม. ย. 350 ม.ลึก0.50 ม.

8 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -                 600,000      -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง
พร้อมฝาปดิ สามารถระบายน ้าได้ดี (สายบา้นนายประสงค์  จ้านงค์เพยีร) น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั
บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

9 กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อมผาปดิ เพื่อใหม้ทีางเดินของน ้า  กว้าง 0.40 เมตร ยาว 280 เมตร -                 60,000       -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง
บา้นโคกธาตุ หมู่ที่ 8 (สายบา้น ปอ้งกนัน ้าทว่มได้ ลึก 0.30 เมตร จ้านวน 1 สาย น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้
นายเฮือน - บา้นนายลัน) ร้อยละ 100

10 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 2  สาย -                 500,000      500,000      -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง
พร้อมฝาปดิ บา้นโคกเมอืง สามารถระบายน ้าได้ดี 1.สายบา้นนายจินดา-นายบญุธรรม น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั
หมู่ที่ 15 2.สายบ.นายหมื่น-บ.นางเสาวลักษณ์ ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

11 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 8  ช่วง -                 1,300,000   1,300,000    -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นบุ สามารถระบายน ้าได้ดี 1.บ.บา้นนายสงกรานต์-บ.นายผ่อง น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

หมู่ที่ 17 2.บ.นายสุกจิ-บ.นางประกอบ ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

3.บ.บา้นนางนอ้ย-บ.นางส้าราญ
4.บ.นายธรรมรัตน์-บ.นางฉลวย

5.บ.บา้นนางรอย-บ.นางบญุยงค์

6.บ.นางประดับ-บ.นางประพนัธ์

7.บ.บา้นนางลอบ-บ.นางเมอืย

8.บ.นายเทดิศักด์ิ-บ.นางบญุยงค์
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แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

12 วางทอ่ระบายน ้า บา้นโคกเมอืง เพื่อใหม้ทีางเดินของน ้า ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1  เมตร -                 200,000      -                 -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

 หมู่ที่ 18 (บา้นนายกฤตภาส - ปอ้งกนัน ้าทว่มได้ จ้านวน 1 สาย น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

ทอ่ระบายน ้าทางหลวงชลบท) ร้อยละ 100

13 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขัง รางระบายน ้าจ้านวน 5 ช่วง -                 -                1,000,000    1,000,000    1,000,000    สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นจรเข้มาก และสามารถระบาย 1.(บ.นายอฐัธิชัย -บ.นายดิเรก) ก. 0.40  น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

หมู่ที่ 1 น ้าได้ดี ย. 150 ม. ลึก 0.50 ม.ฝาหนา 0.10 ม.) ร้อยละ 100

2. (บ.นายแกะ -บ.นางยืน ก. 0.40 ม.

 ย. 140 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

3. (บ.นายอุ่น -บ.นายชี)ก. 0.40 ม.

ย. 140 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

4. (บ.นางลัดดา-นานายเพชร ก. 0.40 ม.

ย. 300 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

5. (บ.นางมาลี -บ.นายธีระ)ก. 0.40 ม.

ย. 200 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

6. (บ.นายธีระ -บ.นายดิษฐ์)ก. 0.40 ม.

ย. 200 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

7. (บ.นายเฉียบ-ศาลาประชาคม ม. 1

ย. 60 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

8. (บ.นายสกล -บ.นายเสียง)ก. 0.40 ม.

ย. 20 ม. ลึก 0.50 ม. ฝาหนา 0.10ม.)

14 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 2 ช่วง -             -            400,000      400,000      400,000       ร้อยละ 90 ของ มสีถานที่ออก กองช่าง

บา้นบ ุหมู่ที่ 5 สามารถระบายน ้าได้ดี 1.แยกนายกล่อม-แยกนายเอยีด ประชาชนสามารถใช้ ก้าลังกาย

2.สามแยกนายบญัลือ-บ.นางลอย เส้นทางได้สะดวกขึ น ในชุมชน

15 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -             -            200,000      200,000      -             สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นโคกธาตุ หมู่ที่ 8 สามารถระบายน ้าได้ดี (สายบา้นนายเกยถึงบา้นนายชุด) น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้
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แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

16 กอ่สร้างรางระบายน ้าพร้อม เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -             -            200,000      200,000      -             สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

ฝาปดิ บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 9 สามารถระบายน ้าได้ดี (สายบา้นนายพร-บา้นนายจ้านงค์) น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

17 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -             -            600,000      600,000      600,000       สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นโคกเมอืงหมู่ที่ 18 สามารถระบายน ้าได้ดี สายบ.นายหวัน่-นายพฒุธา น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

18 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้าจ้านวน 4 ช่วง -             -            -             800,000      800,000       สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นบวั สามารถระบายน ้าได้ดี 1. บ.นางดาวเรือง-บ.นายเชียร น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

หมู่ที่ 3 2 .บ.นางดาวเรือง-ศาลาประชาคมหมู่ 3 ร้อยละ 100

3. บ.นายพงษ-์บ.นายจันทร์

4.บ.นายเทอื-บ.นางจ้าเรียง

19 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 2  สาย -                 -                -             800,000      800,000       สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นบวั สามารถระบายน ้าได้ดี 1.สายศาลาประชาคม-รร.บา้นบวั น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

หมู่ที่ 16 2.สายบ.นายดี-ถนนลาดยาง ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

20 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 3 ช่วง -             -            -             1,000,000    1,000,000    สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นบุ สามารถระบายน ้าได้ดี 1.สามแยกบา้น อ.เชน - สามแยก น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

หมู่ที่ 5 บา้นนายวิวัฒน์ ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

2.สามแยกบา้นนายวิวัฒน ์- สาม

แยกบา้นนายควง

3.สามแยกบา้นนายควง - สาม

แยกบา้นนายยอด

21 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่ม รางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -                 -                -             400,000      400,000       สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ สามารถระบายน ้าได้ดี (สายบา้นนายประจักษ ์- น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 บ.นายประสงค์) ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

22 กอ่สร้างรางระบายน ้า เพื่อปอ้งกนัน ้าทว่มขังและรางระบายน ้า จ้านวน 1  สาย -                 -                600,000      600,000      600,000       สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

พร้อมฝาปดิ บา้นจรเข้มาก สามารถระบายน ้าได้ดี (สายบา้นนายประกอบ - น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนั

หมู่ที่ 11 บา้นนายมนตรี) ร้อยละ 100 น ้าทว่มได้

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ ชื่อโครงการ

แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

23 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนน คสล. จ้านวน 2 ช่วง 400,000       -                -                 -                -                 มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นล้าดวน หมู่ที่ 2 (สายรอบ คมนาคมที่สะดวกขึ น ช่วงที่ 1.  ก. 4 ม. ย.  160 ม. ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

สระน ้าหนองลุมปุ๊ก) ช่วงที่ 2.  ก. 3 ม. ย. 50 ม. ร้อยละ 100

24 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. จ้านวน 4 ช่วง 200,000       -                -                 -                -                 ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็ก บา้นบ ุหมู่ที่5 ที่สะดวกขึ น 1.กว้าง2.5ม.ยาว28ม.หนา0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

ช่วงที1่. สายนายมั่น มุ่งบญุ 2.กว้าง2.5ม.ยาว27ม.หนา0.15ม. เส้นทางได้สะดวกขึ น

ช่วงที2่.สายนายสุพชัร ศรีผดุง 3.กว้าง3ม.ยาว44ม.หนา0.15ม. 

ช่วงที3่.สายนายสุเอชประสงค์สุข 4.กว้าง3ม.ยาว27ม.หนา0.15ม.

ช่วงที่ 4.สายนางเพญ็ ผลอนิดี

25 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง  3 เมตร ยาว 100,000       -                -                 -                -                 ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที1่0 ที่สะดวกขึ น 53 เมตร หนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

สายนายสุพจน์-นางเริญ จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีต เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร 600,000       -                -                 -                -                 ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

เสริมเหล็กบา้นจรเข้มาก หมู่ที่11 ที่สะดวกขึ น ยาว 270 เมตร  ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

สายบา้นนายยูร เสาเปรีย -บา้น หนา 0.15 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

นางเนย มรูะคา

27 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 ม.ยาว 105 ม.   300,000       -                -                 -                -                 ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 16 ที่สะดวกขึ น  หนา 0.15 ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายสามแยกนายโม่-นางนอน) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

28 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 250 เมตร 400,000       -                -                 -                -                 มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกอาหงวน หมู่ที่ 13 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

บ.นายปดุ ถึง บ.นายแดง) ร้อยละ 100

29 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 150 เมตร -                 150,000      -                 -                -                 มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 3 (สาย บ.นายจันทร์ คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

บ.นายแกว้ เจริญยิ่ง) ร้อยละ 100

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

30 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 100 เมตร -                 100,000      -                 -                -                 มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 3 (สาย บ.นางคาน คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

สามแยก บ.นายจอมพล ศรีเพชร) ร้อยละ 100

31 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 37 เมตร -                 50,000       -                 -                -                 มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 3 (สายบา้นนาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

กจิ ถึง บา้นนายแสวง) ร้อยละ 100

32 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร  ถนน คสล. จ้านวน 10 สาย -             2,640,000   2,640,000    2,640,000    2,640,000    ประชาชนสามารถใช้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นกระสัง  หมู่ที่ 4     สายที่ ที่สะดวกขึ น 1.กว้าง4ม.ยาว300ม.หนา0.15ม. เส้นทางสัญจรได้ ที่สะดวกขึ น

1.(นางเรียม-นายพชิัย) 2.กว้าง3ม.ยาว80ม.หนา0.15ม สะดวกและรวดเร็ว

2.(แยกบา้นนางโจน)            3.กว้าง3ม.ยาว100ม.หนา0.15ม. ร้อยละ 100 

3.(ซอยบา้นนางสะคน)          4.กว้าง4ม.ยาว50ม.หนา0.15ม.   

4.(ซอยบา้นนางสมบติั)         5.กว้าง3ม.ยาว150ม.หนา0.15ม.

5.(นานบรรจง-นางถวิล)     6.กว้าง3ม.ยาว50ม.หนา0.15ม. 

6.(ซอยบา้นนางเพอื)             7.กว้าง3ม.ยาว60ม.หนา0.15ม. 

7.(ซอยบา้นนางสุพรรณ)         8.กว้าง3ม.ยาว60ม.หนา0.15ม

8.(ซอยบ.นายอนงค์) 9.กว้าง3ม.ยาว72ม.หนา0.15ม.

9(ซอยบา้นนางเต็ม)

33 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร สายบา้นนายประจักร-บ.นางสุดตา -             60,000       -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มสีถานที่ออกก้าลัง กองช่าง

เหล็กบา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 6 ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนมเีส้นทางดีขึ นกายในชุมชน

34 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 3.50  เมตร ยาว 100 เมตร -             200,000      -             -             -             มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง
บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 9 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
ข้างสถานธรรม) ร้อยละ 100

35 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4  เมตร ยาว -             400,000      -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นจรเข้มาก หมู่ที่11(สายบ. ที่สะดวกขึ น  150 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

นายสมคัร-บา้นนายสมงิชัย) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

36 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 5  เมตร ยาว 220 เมตร -             500,000      -             -             -             มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกอาหงวน หมู่ที่ 13 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

บ.นายณัฐกานต์ ถึง บ.นางอดิ) ร้อยละ 100

37 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 250 เมตร -             500,000      -             -             -             มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 (สายบา้น คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

นายส้ารวย-บา้นนายสุวิชา) ร้อยละ 100

38 งานเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร -             1,000,000   -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีต บา้นล้าดวน หมู่ที่ 2 ที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายทางเข้าหมู่บา้น-บา้นนายบญุช่วย) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

39 งานเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนลาดยางแอสฟสัติก คอนกรีต -             800,000      -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีต  บา้นบหุมู่ที5่  ที่สะดวกขึ น จ้านวน 3 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(1.สาย บ.นายบรรลือ-บ.นายธนเดช) 1. กว้าง  5 เมตร ยาว 300 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

(2.สาย บ.นางพชัรี-บ.นางกอบ) 2. กว้าง  5 เมตร ยาว 300 เมตร 

(3.สาย บ.นางพลาน-บ.นายเอยีด) 3. กว้าง  5 เมตร ยาว 300 เมตร 

40 งานเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร -             700,000      -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที่ 10 (สาย ร.ร. ที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

บา้นหนองร้าน ถึง บา้นนายสุพจน์) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

41 งานเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร -             1,200,000   -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบ ุหมู่ที่ 17 (สายถนนลาดยาง ที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

 ธ.ก.ส. ถึง ส่ีแยกบา้นนางแสงเพญ็) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

42 งานเสริมผิวแอสฟลัต์คอนกรีต เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร -             1,000,000   -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบ ุหมู่ที่ 17    สายที่ ที่สะดวกขึ น จ้านวน 2  สาย สายที่ ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

1.ศาลาประชาคม ถึง ทางออกไป 1.กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

บา้นจรเข้มาก 2.กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร 

2.บา้นนายประดี ถึง ทางออกไป

บา้นจรเข้มาก
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

43 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4  เมตร ยาว -             -            720,000      720,000      720,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

เหล็ก บา้นล้าดวน หมู่ที่ 2  ที่สะดวกขึ น  200 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายหนา้ศาลาประชาคม) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

44 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร -             -            500,000      500,000      500,000       มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 3 (สายโรงสีนายช้อย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
 - สามแยก) ร้อยละ 100

45 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -             -            1,400,000    1,400,000    1,400,000    มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที่ 10 (สายที่ คมนาคมที่สะดวกขึ น จ้านวน 3 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

1. บ.นางโพธิ-์คลอง 1.กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ร้อยละ 100

2. เจ้าป-ูถนนไปโคกอาหงวน 2.กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร

3. ถนนลาดยาง-บ.นางสวิง 3.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร

4.บ.นายสมภพ-บ.นางล้าแพน 4.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

46 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4  เมตร ยาว -             -            300,000      300,000      -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นจรเข้มาก หมู่ที่11 ที่สะดวกขึ น  400 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายบ.นางจัด-บา้นนายสมงิชัย) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

47 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 5  เมตร ยาว 200 เมตร -             -            300,000      300,000      -             มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกอาหงวน หมู่ที่ 13 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
บ.นายถนอม ถึง บ.นายฐาน) ร้อยละ 100

48 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 150 เมตร -             -            200,000      200,000      -             มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกเครือ หมู่ที่ 14 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
บ.นายสุธ-ีนานางสมพร ร้อยละ 100

49 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 4  เมตร ยาว 120 เมตร -             -            50,000        50,000        50,000        มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 15 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
บ.นางถวิล ถึง บ.นายอทุยั) ร้อยละ 100

50 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทาง ถนนกว้าง 3  เมตร ยาว 150 เมตร -             -            50,000        50,000        50,000        มเีส้นทางคมนาคม มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 15 (สาย คมนาคมที่สะดวกขึ น หนา 0.15 เมตร จ้านวน 1 สาย ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น
บ.นางสาคร ถึง นานายธีระ) ร้อยละ 100
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

51 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. จ้านวน 12 ช่วง -             -            1,300,000    1,300,000    1,300,000    ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 16 ที่สะดวกขึ น 1.นายสมโภชน-์บ.นายสว่าง ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

2.แยกนายเมา-ศาลาประชาคม ม.3 เส้นทางได้สะดวกขึ น

3.บ.นายเคือม-บ.นายบด

4.บ.นางเฉียบ-บ.นายแปะ๊

5.บ.นายจิน-บ.นายเมา

6.บ.นางลวด-บ.นายดาบ

7บ.นางฐิติมา-บ.นางทะเนอืน

8.บ.นายดัด - นายนวั

9.บ.นางเจียม-บ.นางจ้า

10.บ.นายเพญ็-ลานอเนกประสงค์

11.ทางเข้าศาลาประชาคม-รร.บา้นบวั

12.ถนนลาดยาง-บ.นางนงเยาว์

52 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. จ้านวน 5 ช่วง -             -            400,000      400,000      400,000       ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นบ ุหมู่ที่ 17 ที่สะดวกขึ น 1.นายสุเทพ-นางมะไล ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

2.บ.นางย้อม-บ.นายบญัฑิตย์ เส้นทางได้สะดวกขึ น

3.บ.นายบญุเลี ยง-บ.นางสายพนิ

4.บ.นายวิน-บ.นายชาญ

5.บ.นายลวบ-บ.นายลพ

53 กอ่สร้างสวนสาธารณะ เพื่อใหม้สีถานที่ออก บา้นล้าดวน  หมู่ที่ 2 -                 -                -             -             500,000       มสีถานที่จ้าหนา่ย มสีถานที่จ้าหนา่ย กองช่าง

หนองลุมปุ๊ก หมู่ที่ 2 ก้าลังกายในชุมชน จ้านวน 1 แหง่ สินค้า OTOP สินค้าจากชุมชน

54 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนส้านกังาน -             -            -             800,000      -             มศูีนย์หมอ่นไหม มศูีนย์หมอ่นไหม กองสวัสดิการฯ

อเนกประสงค์อบต.จรเข้มาก มอีาชีพเสริม จ้านวน 1 แหง่ ในชุมชนเพิ่มขึ น ในชุมชน

55 กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนน คสล. -             -            -             500,000      500,000       เส้นทางสัญจร มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที1่0 ที่สะดวกขึ น (สายบ.นางโพธิ-์คลอง) สะดวก ที่สะดวกขึ น
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1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

56 กอ่สร้างถนนลาดยางบา้นจรเข้มาก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร -             -            -             1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

 หมู่ที่ 11  (สายบา้นนายเกนิ- ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

วัดบา้นจรเข้มาก) เส้นทางได้สะดวกขึ น

57 งานเสริมผิวลาดยางแอสฟลัต์ เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร -             -            -             800,000      800,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีตบา้นโคกเครือ หมู่ที่ 14 ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(บ.นายสุธ-ีบา้นบ ุหมู่ 5) เส้นทางได้สะดวกขึ น

58 วางทอ่ระบายน ้า พร้อมบอ่พกั เพื่อใหม้ทีางเดินของน ้า ทอ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1  เมตร -                 -            300,000      -                -                 สามารถปอ้งกนั ระบายน ้าได้ดี กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 16 (สายหนา้โรงเรียน ปอ้งกนัน ้าทว่มได้ จ้านวน 1 สาย น ้าทว่มขังได้ ปอ้งกนัน ้าทว่มได้

บา้นบวั ร้อยละ 100

4,300,000   12,860,000 13,460,000 16,960,000 15,460,000 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ดา้นเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2   การพัฒนาการท่องเทีย่วและกีฬา

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1 เสริมผิวลาดยางแอสฟลัท์ เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนทกุสายของบา้นโคกเมอืง -             18,000,000  -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

คอนกรีต บา้นโคกเมอืง ที่สะดวกขึ น ทั ง 4 หมู่ ได้แก ่หมู่ที่ 6 ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

ช่วงที่ 1 สายบา้นนายสา บญุโภชน์ ส้นทางได้สะดวกขึ น
ถึง บา้นนายนคิม  ทองสุข
กว้าง  4   เมตร ยาว  260   เมตร
ช่วงที่ 2 สายบา้นนางสุพนิ เบา้ทอง

ถึง บา้นนายสมร  บญุธีร์
กว้าง 4   เมตร ยาว 200   เมตร
ช่วงที่ 3 สายบา้นนายสวัสด์ิ วันโท
ถึง บา้นนานางล้อม  ศรีสัน

กว้าง 3   เมตร ยาว 100    เมตร  
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รวมจ านวน   58   โครงการ
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แบบ ผ.02

แบบ ผ.02



2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

ช่วงที่ 4  สายบารายเมอืงต้่า

ถึง บา้นนายสวัสด์ิ  บญุปญัญา

กว้าง 5     เมตร ยาว 460   เมตร 

หมู่ที่ 9

ช่วงที่ 1 สายศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ถึง บา้นนายจ้านง  ชัยสาน

กว้าง 5     เมตร ยาว 500    เมตร

ช่วงที่ 2 สายบา้นนายณรงค์ ละอองทอง

กว้าง 6    เมตร ยาว 300  เมตร   

ช่วงที่ 3 สายบา้นนายนอ้ย สมพงษ์

ถึง บา้นนายแอด๊  มานะดี
กว้าง 6    เมตร ยาว 310  เมตร   

ช่วงที่ 4 สายบา้นนายด้า บญุโย

ถึง บา้นนางบญุม ี โพธิสิ์งห์

กว้าง 6    เมตร  ยาว 280    เมตร

หมู่ที่ 15

ช่วงที่ 1 สายบา้นนางบวัทอง เอม็อาบ

ถึง บา้นนายอรุะ  บ้ารุงรส

กว้าง 6    เมตร ยาว 300    เมตร

ช่วงที่ 2 สายบา้นนางเสาวลักษณ์

ถึง บา้นนายหมนุ  ราชบรีุ

กว้าง 6   เมตร ยาว 280    เมตร

ช่วงที่ 3 สายบา้นนางฉวี  สมภกัดี

ถึง บา้นนายประวิทธ์  ชอบธรรม

กว้าง 6     เมตร ยาว 310    เมตร

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
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แบบ ผ.02



2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

ช่วงที่ 4 สายบา้นนายเขียน  สาระติ

ถึง บา้นนายประวิทธ์  ชอบธรรม

กว้าง 6     เมตร ยาว 110    เมตร

ช่วงที่ 5 สายบา้นนางบวัพา  สิทธินอก

ถึง บา้นนายบญุธรรม เดือนประโคน

กว้าง 6   เมตร ยาว 280   เมตร   

หมู่ที่ 18 

ช่วงที่ 1 สายบา้นนายวันทอง  ประเสริฐ

 ถึง บา้นนางต๋ิม  รวมโพธิช์ัย

กว้าง 6     เมตร ยาว 600    เมตร

ช่วงที่ 2 สายบา้นนายโพธิเ์นาวรัตน์

ถึง บา้นนางละออ รุกขชาติ 

กว้าง 5     เมตร ยาว 120    เมตร

ช่วงที่ 3 สายบา้นนางใบ บญุโสม

ถึง บา้นนายตา  พรหมจารี

กว้าง 5     เมตร ยาว 100   เมตร 

ช่วงที่ 4 สายบา้นเสริมสวยปุ๊

ถึง บา้นนายประทนิ  กล่ินภริม

กว้าง 6     เมตร ยาว 150    เมตร

ช่วงที่ 5 สายบ้านนายเอี ยงมาประโคน

ถึง บา้นนายบญุชู  บญุจริง

กว้าง 5     เมตร ยาว 420    เมตร

ถึง บา้นนางปราณี  วงศาสน

2 พฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวชุมชน เพื่อพฒันาและส่งเสริม ติดตั งกล้องวงจรปดิ CCTV -             -            -             1,000,000    1,000,000    ม ีกล้อง cctv แหล่งทอ่งเที่ยว กองช่าง

การทอ่งเที่ยวในชุมชน และปรับปรุงภมูทิศันแ์หล่ง ในชุมชน ชุมชนได้รับการ

อย่างยั่งยืน ทอ่งเที่ยวชุมชน พฒันา
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2.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

3 สร้างศูนย์จ้าหนา่ยสินค้า เพื่อส่งเสริม ศูนย์จ้าหนา่ยสินค้า 1แหง่ -             -            -             3,000,000    1,000,000    มสีถานที่จ้าหนา่ย มสีถานที่จ้าหนา่ย กองช่าง

OTOP อาชีพในชุมชน สินค้า OTOP สินค้าจากชุมชน

-            18,000,000 -            4,000,000   2,000,000   

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 : ดา้นเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3.ดา้นการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรท์ี่ 3.ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1 กอ่สร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง                เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง  5 เมตร ยาว 600,000       -            -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

หรือหนิคลุกบา้นโคกเมอืงหมู่ที1่5 ที่สะดวกขึ น 1,620  เมตร หนา0.15 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

สายนานายไสวกองอดุม-นานายศรีเมอืง จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

2 โครงการกอ่สร้างถนนดินพร้อม เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดิน  กว้าง 5 เมตร 500,000       -            -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง
ลงลูกรังบา้นบวั หมู่ที3่ ที่สะดวกขึ น ยาว 1,050  เมตร.จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น
(สายคูทะเล-คลองกระสัง) เส้นทางได้สะดวกขึ น

3 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4  เมตร ยาว 600,000       -            -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นกระสัง หมู่ที่4 (สาย ที่สะดวกขึ น  800 เมตรหนา 0.50ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

โรงเรียน-สระหนองสโนก) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

4 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5  เมตร ยาว 300,000       -            -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกปราสาทหมู่ที่12 ที่สะดวกขึ น  1,200 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายรอบหนองบา้นเกา่) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

5 ปรับปรุงผิวจราจรลงหนิคลุก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลงหนิคลุก จ้านวน 3 ช่วง 300,000       -            -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกเมอืง หมู่ที่ 18 ที่สะดวกขึ น 1.นานายนสอง-นานางพนิ ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

2.นานายจินดา-นานายเภา เส้นทางได้สะดวกขึ น

3.นานายทองไบ-นานางจันทร์

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวมจ านวน   3   โครงการ
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

6 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 600,000       -            -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นจรเข้มาก - บา้น ที่สะดวกขึ น ยาว 6,000 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

โคกปราสาท จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

7 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 400,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นโคกธาตุ -บ. โคกปราสาท ที่สะดวกขึ น ยาว 4,000 เมตร จ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

8 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 700,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นจรเข้มาก-บ.โคกอาหงวน ที่สะดวกขึ น ยาว 7,000 เมตร จ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

9 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 400,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบ.โคกอาหงวน- บ.โคกปราสาท ที่สะดวกขึ น ยาว 4,000 เมตรจ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

10 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 300,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นบวั - บา้นโคกอาหงวน ที่สะดวกขึ น ยาว 3,000 เมตรจ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

11 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 400,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นบวั - หนองกก ที่สะดวกขึ น ยาว 4,000 เมตรจ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

12 โครงการปรับเกรดถนนดินลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง กว้าง 5 เมตร 500,000       -            -             -             -             ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

จากบา้นโคกเมอืง - โคกสลองตอง ที่สะดวกขึ น ยาว 5,000 เมตรจ้านวน 1 สาย สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

13 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนลาดยาง จ้านวน 2 ช่วง -             10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000  ประชาชนสัญจรได้ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นกระสัง หมู่ที่ 4 ที่สะดวกขึ น 1)บา้นกระสัง-บา้นโคกเมอืง สะดวกขึ นร้อยละ 90 ที่สะดวกขึ น

2)บา้นกระสัง-บา้นหนองร้าน

14 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง  6 เมตร ยาว 800,000       -            -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 ที่สะดวกขึ น 7,000 เมตรหนา 0.50ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายบา้นหนองบวัราย จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

เชื่อมต้าบลยายแย้มฯ)

15 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร -             400,000      -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที่ 10 ( สายศาลา ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

ประชาคม- สามแยกบา้นล้าดวน เส้นทางได้สะดวกขึ น

เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

16 กอ่สร้างถนนดินลูกรังหรือหนิคลุก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร -             200,000      -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกปราสาท หมู่ที่ 12 (สายจาก ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น
ไร่นายเมอืง ถึง วัดโคกปราสาท) เส้นทางได้สะดวกขึ น

17 กอ่สร้างถนนดินลูกรังหรือหนิคลุก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร -             300,000      -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกปราสาท หมู่ที่ 12 (สายบา้น ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

ตาชื่น ถึง นานางแกว้) เส้นทางได้สะดวกขึ น

18 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง -             300,000      -             -             -             ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกปราสาท หมู่ที่ 12 (สาย บ. ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

โคกปราสาท-บ.หนองมะกอก) กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

19 ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 8  เมตร ยาว -             1,000,000   -             -             -             ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

หรือหนิคลุกบา้นโคกเครือหมู่ที1่4 ที่สะดวกขึ น 1,400 เมตรหนา 0.50 ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายบา้นโคก-คลองปนู) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

20 ถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว -             -            600,000      600,000      600,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

หรือหนิคลุกบา้นโคกเมอืงหมู่ที่ 6 ที่สะดวกขึ น  800 เมตรหนา 0.20ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(นานายระพนิ-นานายพรหมมา) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

21 กอ่สร้างถนนดินลูกรังหรือหนิคลุก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรังหรือหนิคลุก -            -            500,000      500,000      500,000       ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 ที่สะดวกขึ น 1.กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

1.(สายทางเข้าสระเพลง) 2.กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

2.(นางต๋ิว ถึง บา้นนายกล่อม) เส้นทางได้สะดวกขึ น

22 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5  เมตร ยาว -             -            700,000      700,000      700,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกปราสาทหมู่ที่12(สายบ. ที่สะดวกขึ น  1,200 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น
โคกปราสาท-วัดปา่โคกอาหงวน) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

23 งานเสริมผิวลูกรังหรือหนิคลุก ถนน เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร เสริมลูกรังหรือหนิคลุกถนน -             -            500,000      500,000      500,000       ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง
บา้นโคกปราสาท หมู่ที่ 12  สายที่ ที่สะดวกขึ น จ้านวน 3  สาย  สายที่ ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น
1.บ.โคกปราสาท ถึง บ.โคกอาหงวน 1. กว้าง 7 เมตร ยาว 3,000 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

2.บ.โคกปราสาท ถึง บ.บวัโคก 2. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

3.บ.โคกปราสาท ถึง บ.หนองมะกอก 3. กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

24 กอ่สร้างประปา บา้นหนองบวัราย เพื่อใหม้นี ้าประปา บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 -             5,000,000   5,000,000    -             -             มนี ้าประปาใช้ มนี ้าประปา กองช่าง
หมู่ที่ 7 ใช้ในชุมชน ระบบประปาได้มาตรฐาน ทกุหลังคาเรือน ใช้ในชุมชน

25 โครงการวางทอ่ระบายน ้า เพื่อใหม้ทีางน ้าไหล วางทอ่ระบายน ้า -             -            200,000      100,000      -             เพื่อใหม้ทีางน ้าไหล มทีางน ้าไหล กองช่าง

บา้นบวั หมู่ที่ 16 ที่สะดวกขึ น สายบา้นบวั-เขาคอก(ดาบมนสั) ที่สะดวกขึ น ที่สะดวกขึ น

26 งานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัต์ เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 8  เมตร      -                 -                -             -             6,000,000    ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางคมนาคม กองช่าง

คอนกรีต บา้นโคกปราสาท ที่สะดวกขึ น ยาว 5,000 เมตร ประชาชนใช้สัญจร ที่สะดวกและ หนว่ยงานอื่นๆ

หมู่ที่ 12   ได้สะดวก คล่องตัวขึ น

27 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส้านกังาน, เพื่อใหม้สีถานที่ ปรับปรุงสถานที่ท้างาน -                 -                800,000      800,000      -             มสีถานที่ท้างาน สามารถท้างาน กองช่าง

อาคารปอ้งกนั อบต.จรเข้มาก จัดกจิกรรมต่างๆ ใหม้คีวามคล่องตัว ที่คล่องตัว ได้คล่องตัวขึ น

28 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง                       เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 5 เมตร ยาว -                 -                -             1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองร้าน หมู่ที่ 10 ที่สะดวกขึ น  1,600 เมตรหนา 0.50ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(สายนานายชัยญา-นานายถนอม) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

29 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง  6 เมตร ยาว -             -            -             150,000      150,000       ร้อยละ 80 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นหนองบวัราย หมู่ที่ 7 ที่สะดวกขึ น 200 เมตรหนา 0.50ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(นานายบญุถั่ว-ฝายเกบ็น ้า) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

30 ถนนดินผิวจราจรลูกรังหรือหนิคลุก เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร กว้าง 3.5  เมตร ยาว -             -            -             200,000      200,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

พร้อมวางทอ่บา้นโคกอาหงวนหมู่ที1่3 ที่สะดวกขึ น  85 เมตรหนา 0.15ม. ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

(บา้นนายก ี- บา้นนางเอื อย) จ้านวน 1 สาย เส้นทางได้สะดวกขึ น

31 งานเสริมผิวลูกรังหรือหนิคลุกถนน เพื่อใหม้ีเส้นทางสัญจร กวา้ง 5   เมตร ยาว 600 เมตร -            -           -           -           300,000     ร้อยละ 80 ของ มีเส้นทางสัญจร กองช่าง
บา้นจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ( สายบา้น ที่สะดวกขึ น จ้านวน 1 สาย ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น
นายกวน ถึง นานางส้ารวย) เส้นทางได้สะดวกขึ น

32 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ช่วงที1่ ยาว6,200 ม.  -             -            -             400,000      400,000       ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกอาหงวนหมู่ที่ 13                                   ที่สะดวกขึ น ช่วงที2่ ยาว3,300 ม.  ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

 (ช่วงที1่ม.13-ม.11) ช่วงที3่ ยาว2,800 ม. เส้นทางได้สะดวกขึ น

 (ช่วงที2่ม.13-ม.16) จ้านวน 3 สาย

(ช่วงที3่ม.13-ม.12)
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3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

33 กอ่สร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง เพื่อใหม้เีส้นทางสัญจร ถนนดินลูกรัง -             -            1,200,000    1,200,000    1,200,000    ร้อยละ 90 ของ มเีส้นทางสัญจร กองช่าง

บา้นโคกอาหงวนหมู่ที่ 13                                   ที่สะดวกขึ น 1. ก.  6  เมตร ย. 1,600 เมตร ประชาชนสามารถใช้ ที่สะดวกขึ น

ช่วงที1่(นานายแท้) 2. ก. 5  เมตร ย. 300 เมตร เส้นทางได้สะดวกขึ น

ช่วงที2่(สายนานางอรัุตน์-หว้ยกลาง) 1. ก. 5  เมตร ย. 1,000 เมตร

ช่วงที3่(สายคลองหว้ยตรัง-นาตาใจ) จ้านวน 3 สาย

6,400,000   17,700,000 19,800,000 16,050,000 21,550,000 

ข ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาขดีสมรรถนะองค์กร
ยุทธศาสตรท์ี่ 4.ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร

4.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท) (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

1 เงินชดเชยสัญญาแบบ เพื่อจ้างเหมาบริการ แบบแปลนที่จะด้าเนนิการใน -             -            100,000      100,000      100,000       มวีิศวกรรับรอง สามารถด้าเนนิ กองช่าง

ปรับค่าได้ (ค่า K) ใหว้ิศวกรในการรับ โครงการต่างๆ ที่มวีิศวกร แบบ ร้อยละ 100 การได้ตาม

รองแบบ รับรองแบบ ระเบยีบฯ

2 อดุหนนุส้านกังานไฟฟา้ส่วน เพื่อใช้ในการบริการระบบส้านกังานไฟฟา้ 300,000 400,000 400,000 300,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมรีะบบ กองช่าง

ภมูภิาค(ขยายเขตระบบ สาธารณูปการ ส่วนภมูภิาค ไฟฟา้ใช้ สาธารณูปการที่ดี

จ้าหนา่ยไฟฟา้) ร้อยละ 100

300,000      400,000     500,000     400,000     300,000      

11,000,000  48,960,000 33,760,000 37,410,000 39,310,000 

รวมจ านวน     2   โครงการ
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ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5: ดา้นการบริหารจัดการ 

รวมทกุยทุธศาสตร์ จ านวน   95   โครงการ

รวม   33   โครงการ

83

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

แบบ ผ.02


