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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป
(พ.ศ. 2561-2564)
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
**********************
สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ที่ตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ประกอบดวย
หมูที่ ๑ บานยอด
หมูที่ ๓ บานโพธิ์ศรี
หมูที่ ๔ บานดาน
หมูที่ ๕ บานเสาธง
หมูที่ ๖ บานดอนมะเกลือ
หมูที่ ๘ บานสวนหงส
หมูที่ ๙ บานขนมจีน
หมูที่ ๑๐ บานหัวไผ
หมูที่ ๑๑ บานโพนไร
หมูที่ ๑๒ บานโพธิ์ศรี
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา (องคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง)
อยูทางทิศเหนือของอํ าเภอบางปลามา ตั้ง อยูเลขที่ ๑๐/๒ หมูที่ ๕ ตําบลบางปลาม า
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี หางจากที่ทําการอําเภอบางปลามา ทางทิศตะวันตก ประมาณ ๗ กิโลเมตร
และอยูหางจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
โทรศัพท 035 - 457205
โทรสาร 035 - 457205 ตอ 112
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลบางปลามา มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมแมน้ําทาจีน พื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล ๒-๓
เมตร มีความชันนอยกวา ๑% มีลําคลองกระจายอยูทั่วไป ตั้งอยูภาคกลางตอนลาง
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศเปนแบบมรสุม มี 3 ฤดู (ฤดูรอน ฤดูฝน และฤดูหนาว) อุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป 35.71 องศาเซลเซียส
1.4 ลักษณะของดิน
สภาพดินโดยทั่วไปจะเปนดินรวน
/1.5 ลักษณะของ...
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-31.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
- บอน้ําบาดาล จํานวน 8 บอ
- บอน้ําตื้น จํานวน ๓ บอ (หมูที่ ๕ จํานวน 1 บอ, หมูที่ ๓ จํานวน ๑ บอและหมูที่ ๑๐
จํานวน ๑ บอ)
- คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มตั้งแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล
ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มตั้ง แตประตูน้ําหมูที่ ๑๑ บานพักชลประทาน –
เขตติดต อพื้น ที่ ต.วั ดดาว และ เริ่ม ตั้ง แตบ ริเวณสะพานปูน หมู ที่ ๔ – วั ดสัน ดอน
คลอง 1 ซาย 2 ขวา)
- แมน้ําทาจีน จํานวน ๑ สาย
- ลําคลองธรรมชาติ จํานวน 5 สาย (หมูที่ 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,
หมูที่ 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูที่ 8 คลองอาวหมัน)
1.6 ลักษณะของไมและปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะ
ของตนไมเปนไมยืนตน ผลัดใบ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและ มี
ฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙
โดยมีผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันดังนี้
๑. นายประสาท แกววิชิต กํานันตําบลบางปลามา เปนประธานกรรมการบริหารโดยตําแหนง ตั้งแต
พ.ศ.๒๕๓๙– ๒๕๔๑
๒. นายจํารัส พิมพมีลาย เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้ง จากคณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๓
๓. นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ เปนประธานกรรมการบริหารโดยการเลือกตั้งจากสภาองคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งแต ๑๐ มิ.ย.๒๕๔๓ – ๙ มิ.ย.๒๕๔๗
๔. นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ตั้งแต ๒๕ ก.ค.๒๕๔๗ – ๒๔ ก.ค.๒๕๕๑
๕. นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ตั้งแต ๓๑ ส.ค.๒๕๕๑ – ๓๐ ส.ค.๒๕๕๕
๖. นายไพบูลย ยิ้มประเสริฐ เปนนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยการเลือกตั้งโดยตรง
จากประชาชน ตั้งแต ๗ ต.ค.๒๕๕๕ – ปจจุบัน

/2.1 เขตการ...
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องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-4๒.๑ เขตการปกครอง
ตําบลบางปลามา มีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลทับตีเหล็ก
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลวัดดาว
อําเภอบางปลามา
ทิศตะวันออก
มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลโคกคราม
อําเภอบางปลามา
ทิศตะวันตก
มีอาณาเขตติดตอกับ ตําบลมะขามลม
อําเภอบางปลามา

เนื้อที่

ตําบลบางปลามามีเนื้อที่ประมาณ ๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖,๘๗๕ ไร

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑0 หมูบาน มีการ
แบงเขตการเลือกตั้ง
องคก ารบริ หารส วนตํา บลบางปลามา มี จํา นวน ๑0 หมู บา น แตล ะหมูบ านมีผู ใหญบ า น
ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน จํานวน ๑๐ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ในป พ.ศ. 2555 มีกําหนดครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
ผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาด วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่ น หรื อผูบ ริหารทองถิ่น พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจําจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวนนายกองคการ
/บริหาร...
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องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-5บริหารสวนตําบลบางปลามา จํ านวน 1 คน และ จํานวนสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนตํ าบลบางปลาม า
จํานวน 20 คน โดยใหถือเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกตั้ง จํานวน 1 เขตการเลือกตั้ง
และเขตของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาเปนการเลือกตั้ง มีจํานวน 10 เขตการเลือกตั้ง
1. เขตเลือกตั้งที่ 1 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 1 บานยอด
2. เขตเลือกตั้งที่ 2 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี
3. เขตเลือกตั้งที่ 3 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 4 บานดาน
4. เขตเลือกตั้งที่ 4 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 5 บานเสาธง
5. เขตเลือกตั้งที่ 5 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ
6. เขตเลือกตั้งที่ 6 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 8 บานสวนหงส
7. เขตเลือกตั้งที่ 7 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 9 บานขนมจีน
8. เขตเลือกตั้งที่ 8 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 10 บานหัวไผ
9. เขตเลือกตั้งที่ 9 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 11 บานโพนไร
10. เขตเลือกตั้งที่ 10 จํานวนสมาชิกสภา อบต. ที่จะมีการเลือกตั้ง 2 คน พื้นที่ที่อยูในเขตการเลือกตั้งไดแก หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 คน
ในวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555

ลําดับที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
1
นายไพบูลย
ยิ้มประเสริฐ
นายกฯ

เขต
เลือก
ตั้ง

หมาย
เลข
ผูสมัคร

คะแนน
ที่ได

วันที่ไดรับการ
เลือกตั้ง

วันที่ กกต.
รับรองผล

วันที่ดํารง
ตําแหนง

วันที่สิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง

1

1

3,111

7/10/2555

31/10/2555

7/10/2555

6/10/2559

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 20 คน
ในวันอาทิตยที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2555
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตําแหนง

ตําแหนงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
1
นายชาญยุทธ ศรีสุวรรณ
ส.อบต.ม.1
2
นายวุฒิ
พึ่งสังวรณ
ส.อบต.ม.1
3
นายทรงศักดิ์ พรอมพิมพ
ส.อบต.ม.3
4
นายวสันต
ฮวดหอม
ส.อบต.ม.3
5
นางสาวสุจิต ประทีปทอง
ส.อบต.ม.4
6
นายนําชัย
ใจวิวัฒนพงศ
ส.อบต.ม.4
7
นายอภิวัฒน สุขสําราญ
ส.อบต.ม.5
8
นายสมควร
บุญมีรอด
ส.อบต.ม.5
9
นายชะลอ
แกววิชิต
ส.อบต.ม.6
10 นายบุญลือ
เรือนเพ็ชร
ส.อบต.ม.6
11 นายวิมล
นิ่มอนงค
ส.อบต.ม.8
12 นายประสาท ทวีสิงห
ส.อบต.ม.8
13 นายอดิเทพ
รัตนโชติชยั ฤทธิ์
ส.อบต.ม.9
14 นายสิทธิชัย เปลี่ยนศาสตร
ส.อบต.ม.9
15 นายวิทยา
คชาชัย
ส.อบต.ม.10
16 นายสุจินต
พงษเพียร
ส.อบต.ม.10
17 นางวันเพ็ญ
สวนคง
ส.อบต.ม.11
18 นายจําเปน
แสงสวาง
ส.อบต.ม.11
19 นายจําลอง
หนูทา
ส.อบต.ม.12
20 นางดารณี
วงษจันทร
ส.อบต.ม.12

เขต
เลือก
ตั้ง

หมาย
เลข
ผูสมัคร

คะแนน
ที่ได

วันที่ไดรับการ
เลือกตั้ง

วันที่ กกต.
รับรองผล

วันที่ดํารง
ตําแหนง

วันที่สิ้นสุด
การดํารง
ตําแหนง

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10

1
2
1
2
1
3
1
2
1
2
1
2
2
4
1
2
1
2
2
3

221
147
185
218
301
155
450
301
313
245
139
110
160
112
148
104
139
91
172
306

7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555

31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555
31/10/2555

7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555
7/10/2555

6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559
6/10/2559

/รองนายก...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-6รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ประธานสภาฯ
รองประธานสภา
เลขานุการสภาฯ

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

นายอนุสรณ กําลังเสือ
นายอนุสรณ นิลวรรณ
นายสมศักดิ์ ยศศักดิ์ศรี
นายอภิวัฒน สุขสําราญ (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูที่ 5)
นางวันเพ็ญ สวนคง (สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูที่ 11)
นายวิศิษฏ จันทรฉาย (ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา)

ปจจุบันนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช. และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง อายุตั้งแต ๑๘ ป ขึ้นไป จํานวน 5,215 คน
(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา)
3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จากข อ มู ล มี จํ า นวนประชากรรวมทั้ ง สิ้ น ๖,809 คน แยกเป น ชาย 3,416 คน
หญิง 3,416 คน
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นที่การปกครอง
ออกเปน ๑๐ หมูบาน ดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อบาน
ชื่อผูนํา
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
๑ บานยอด
581
551 1,132
232 นายพิเชษฐ แถลงกิจ
๓ บานโพธิ์ศรี
274
286
560
175 นายจํารัส พิมพมีลาย
๔ บานดาน
481
454
935
324 นายหวล พิมพใจใส
๕ บานเสาธง
518
544 1,062
303 นายนิธิภาส ดิษฐวุฒิ
๖ บานดอนมะเกลือ
359
368
727
201 นายบรรเจิด แกววิชิต
๘ บานสวนหงส
288
256
544
136 นายไพโรจน ถิ่นฐาน
๙ บานขนมจีน
237
232
469
151 นางสาวนิภากร กําเสียงใส
๑๐ บานหัวไผ
176
213
389
107 นายทองสุข รัตนะบูชา
๑๑ บานโพนไร
140
142
282
104 นายชูศักดิ์ สวนคง
๑๒ บานโพธิ์ศรี
362
347
709
196 นายชอบ ทองแยม
รวม
3,416 3,393 6,809 1,929
3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
- ชวงอายุ นอยกวา 1 ป
จํานวน
42
คน
- ชวงอายุ 1-59 ป
จํานวน
5,177
คน
- ชวงอายุ 60-100 ป
จํานวน
1,589
คน
- มากกวา ๑๐๐ ป
จํานวน
๑
คน
(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา)
/๔. สภาพทางสังคม...
3

3

3

3

3

3

3

3

3

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-74. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน ๓ แหง
๑. โรงเรียนวัดเสาธง ขาราชการครู จํานวน 8 คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ชื่อ - สกุล
นายปรีดา
ทูไพเราะ
นางมาลี
เกิดคลาย
นางพูลศรี
กองหอม
นางชมภูนุช
สิงหกุล
นางนันติยา
เจริญนํา
นางเบญจวรรณ
เทพแกว
นางนงเยาว
จันทรแดง
นางสาวหทัยทิพย หนูมงกุฎ

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครู คศ.4
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.1

วุฒิการศึกษา
คม.(การบริหารการศึกษา), ปริญญาโท
คม.(หลักสูตรและการสอน), ปริญญาโท
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว), ปริญญาโท
คม.(หลักสูตรและการสอน), ปริญญาโท
ศษ.บ.
คบ.(วิทยาศาสตรทั่วไป)
คม.(หลักสูตรและการสอน)
ป.ตรี (เอกการศึกษาพิเศษ)

นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธง ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 190 คน
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559)
๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ขาราชการครู จํานวน ๑1 คน
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑1

ชื่อ - สกุล
นางฉัตรวรุณ
ดวงจันทร
นางปราณี
ศรีสุวรรณ
นางนารีรัตน
ยิ้มประเสริฐ
นางวรญา
อดุลยศักดิ์
นางทัศพร
นาคเขียว
นางวิไลลักษณ โสมภีร
นางวีราภรณ
พึ่งพิทยานนท
นางปวันรัตน
โพธิ์ไพจิตร
นางภาพิมณ
สุวรรณ
นางธนิดา
อําพันทองปภากุล
นางสิริเพ็ญ
สายนุช

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

วุฒิการศึกษา
ศษม.(ภาษาตะวันออก)
คบ.(บริหาร)
คบ.(ประถมศึกษา)
ศษบ.(ประถมศึกษา)
คม.(การศึกษาพิเศษ)
คบ.(ประวัติศาสตร)
คบ.(คณิตศาสตร)
คบ.(ภาษาไทย)
คม.(หลักสูตรการเรียนการสอน)
คบ.(คณิตศาสตร)
คบ.(บริหารการศึกษา)

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 56 คน
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559)
/๓. โรงเรียนอนุบาล...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-8๓. โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส ขาราชการครู จํานวน 7 คน
ลําดับที่
ชื่อ – สกุล
ตําแหนง
วุฒิการศึกษา
1
นายพิสัย
บุญประกาศิต
ผูอํานวยการ
พลศึกษา
2
นางณัฐวรรณ
เพียรทวีกิจ
ครู คศ.3
ภูมิศาสตร
3
นางดารณี
ทองสุกดี
ครู คศ.3
สังคม
4
นางอภิรดี
คําแกว
ครู คศ.3
คหกรรม
5
นางสาวอุไรวรรณ
หอมสุวรรณ
ครู คศ.3
สุขศึกษา
6
นางจุฑารัตน
ราศีนวล
ครู คศ.3
เอกประถม
7
นางนภารัศม
เคนผาพงษ
ครูจางสอน
ปริญญาตรี
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส ปการศึกษา ๒๕๕9
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 77 คน
(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง
ลําดับที่

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดรอเจริญ
ครูผดู ูแลเด็ก
1.1 นางสุชาดา โพธิ์ทอง
ผูชวยครูผูดแู ลเด็ก
๑.2 นางสาวราตรี บุญลือ
๒. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
ครูผดู ูแลเด็ก
2.๑ นางสาววงเดือน มูลวงษ
ผูชวยครูผูดแู ลเด็ก
2.2 นางสาววิลัยวรรณ ฮองกุล
๓. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสาธง
ครูผดู ูแลเด็ก
3.๑ นางสาวศิริจันทร สุติวงศ
ผูชวยครูผูดแู ลเด็ก
3.2 นางทัศนี ลํากุล

จํานวนนักเรียน (คน)

18
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
35
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
33
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)

(ขอมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ.2559)

/๔.2 สาธารณสุข...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-94.2 สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน ๑ แหง
สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา มีเจาหนาที่ จํานวน 5 คน
4.3 อาชญากรรม
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แตมีเหตุการณลัก
ขโมยทรัพยสินประชาชน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว
จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานพบวา สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน วิธีการแกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ที่สามารถดําเนินการไดตามอํานาจ
หนาที่และงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ติดตั้ง สัญ ญาณไฟกระพริบทางรวมทางแยก ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
บริเวณที่มีความเสี่ยง รวมทั้งไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในชวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออํานวย
ความสะดวกให กับ ประชาชน และถา เกิ ดป ญ หาอาชญากรรมตา งๆ เป นเรื่อ งที่ อ งค การบริห ารส วนตํา บล
บางปลามา จะตองหาวิธีที่จะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาที่ที่สามารถดําเนินการได
4.4 ยาเสพติด
ปญ หายาเสพติดในหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จากการที่ทาง
สถานีตํารวจภูธรบางปลามา ไดแจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ทราบนั้นพบวาในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา มีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ที่
ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สามารถทําไดเฉพาะ
ตามอํานาจหนาที่เทานั้น เชน การณรงค การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส การฝกอบรมใหความรู ถา
นอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีการดําเนินการ ดังนี้
(1) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
(2) รับลงทะเบียนใหกับผูสูงอายุ และผูพิการ
(3) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(4) ประสานการทําบัตรผูพิการ
(5) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
(6) ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน

/5. ระบบบริการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 10 5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต และทางน้ํ า ทั้ ง ภายในองคก ารบริห ารส วนตํา บลและ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุงถนนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง และทําการกําจัดวัชพืชในลําน้ําเปนประจําเสนทางที่สําคัญในการคมนาคมติดตอ
ระหวางอําเภอ และจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตําบลและหมูบาน มีรายละเอียดดังนี้
๑. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๑๘ เริ่มตั้งแตบานขนมจีน หมูที่ 9 ตําบลบางปลามา เขต
ติดตอตําบลทับตีเหล็ก ถึง สิ้นสุดบานเสาธง หมูที่ 5 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลมะขามลม
๒. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๓๕1 เริ่มตั้งแตสามแยกวัดบานสูตร ถึง สิ้นสุดบานสวนหงส
หมูที่ 8 ตําบลบางปลามา เขตติดตอตําบลบานแหลม
๓. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓597 เริ่มจากสามแยกโรงสีเพชรภักดี ถึง สะพานขามแม
น้ําทาจีน วัดสวนหงส
๔. ทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3318 ตอนบานทาดินเหนียว ถึง บานเสาธง หมูที่ 5 เริ่มจาก
บานหัวไผ หมูที่ 10 เขตติดตอทับตีเหล็ก ถึง บานเสาธง หมูที่ 5
5.2 การไฟฟา
จํานวน ๑๐ หมูบาน ประชากรที่มีไฟฟาใช ประมาณ ๙๙%
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน 100 เปอรเซ็นต ปญหาคือไฟฟา
สองสวางทางหรือ ที่สาธารณะยัง ไมส ามารถดํ าเนิ นการครอบคลุ มพื้น ที่ไ ด ทั้ง หมด เนื่อ งจากพื้น ที่ที่มี ความ
ตองการ ใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญ หาคือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่ อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับหมูบาน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีไฟฟาใช ดังนี้
(1) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 1,๙๒๙ หลังคาเรือน
(2) ไฟฟาสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.บางปลามา
5.3 การประปา
มีการประปาหมูบาน จํานวน 10 แหง
1. บานขนมจีน หมูที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 9 และหมูที่ 1
2. บานนายสมัคร หงษสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 8
3. วัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 3 และหมูที่ 12
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 12
5. วัดเสาธง หมูที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 5
6. บานนายเพี้ยน แกววิชิต ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 6
7. บานหัวไผ หมูที่ 10 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 10 และศูนยราชการแหงที่ 2 บางสวน
8. บานโพนไร หมูที่ 11 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 11
9. บานดาน หมูที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 4 และหมูที่ 8 บางสวน
10.วัดรอเจริญ หมูที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 1
/โทรศัพท...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 11 5.4 โทรศัพท
โทรศัพทสาธารณะ 2 แหง ปจจุบันใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนสวนมาก
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอําเภอบางปลามา ตั้งอยู ตําบลโคกคราม
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
- ทํานา เปนหลัก
- ทําสวน
6.2 การประมง
ตําบลบางปลามา มีการประมง ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัด

6.3 การปศุสัตว
ตําบลบางปลามา มีการปศุสัตว คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร ในทุกหมูบานของตําบล
บางปลามา อําเภอ บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี และมีการเลี้ยงแพะ ในหมูที่ 4
6.4 การบริการ
รานเสริมสวย
จํานวน
๔
แหง
6.5 การทองเที่ยว
(๑) วัดสวนหงส
(2) วัดรอเจริญ
(๓) หมูบานโพธิ์ศรี (โรงเรียนชาวนา, หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง และ บานโฮมสเตย)
รวมถึง สงเสริมการใหเกิดการทองเที่ยวในชุมชน เชน จัดงานประเพณีตางๆ
6.6 อุตสาหกรรม
โรงเหล็ก ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

/6.7 การพาณิชย…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 12 6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
โรงงานเหล็ก
โรงงานพลาสติก
โรงสีขนาดใหญ
- โรงสีขนาดเล็ก
รานขายปลีกของเบ็ดเตล็ด
กลุมจักรสาน
- รานเสริมสวย
- รานตัดผมชาย
- ตลาดนัดชุมชน
- ปมน้ํามันหมุน(ปมหลอด)
- รานอาหาร
- รานขายเสื้อผา
- รานซอมรถยนต
- รานซอมรถจักรยานยนต
- รานดอกไมสด,แหง
- ปพาทยมอญ
- แตรวง
- วิสาหกิจชุมชน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖)
๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๙)
๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔)
๕ แหง
๔๒ แหง
๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๒)
๔ แหง
๗ แหง
๑ แหง (หมูที่ ๑๑)
๑๐ แหง
๒๔ แหง
๒ แหง
๓ แหง
๗ แหง
๒ แหง
๔ แหง
๔ แหง
๒ แหง (บ.ไทยชินวัฒน หมูที่ ๘, กลุมจักรสาน หมูที่ ๓)

6.8 แรงงาน
- ราษฎรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร

/ 7. เศรษฐกิจพอเพียง…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 13 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

/3. ขอมูลดาน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 14 -

/จังหวัด...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/3.3 แหลงน้ํา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/จังหวัด…

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/3.3 แหลงน้ํา...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/จังหวัด…

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/3.3 แหลงน้ํา...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/7.1 ขอมูล…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 33 7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน
หมูที่

ชื่อบาน

๑
๓
๔
๕
๖
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

บานยอด
บานโพธิ์ศรี
บานดาน
บานเสาธง
บานดอนมะเกลือ
บานสวนหงส
บานขนมจีน
บานหัวไผ
บานโพนไร
บานโพธิ์ศรี
รวม

จํานวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
581
551 1,132
274
286
560
481
454
935
518
544 1,062
359
368
727
288
256
544
237
232
469
176
213
389
140
142
282
362
347
709
3,416 3,393 6,809

จํานวน
ครัวเรือน
232
175
324
303
201
136
151
107
104
196
1,929

ชื่อผูนํา
นายพิเชษฐ แถลงกิจ
นายจํารัส พิมพมีลาย
นายหวล พิมพใจใส
นายนิธิภาส ดิษฐวุฒิ
นายบรรเจิด แกววิชิต
นายไพโรจน ถิ่นฐาน
นางสาวนิภากร กําเสียงใส
นายทองสุข รัตนะบูชา
นายชูศักดิ์ สวนคง
นายชอบ ทองแยม
3

3

3

3

3

3

3

3

3

(ขอมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา)
7.2 ขอมูลดานการเกษตร
ประชาชนสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร
7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
- บอน้ําบาดาล จํานวน 8 บอ
- บอน้ําตื้น จํานวน ๓ บอ (หมูที่ ๕ จํานวน 1 บอ, หมูที่ ๓ จํานวน ๑ บอและหมูที่ ๑๐
จํานวน ๑ บอ)
- คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มตั้งแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล
ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มตั้ง แตประตูน้ําหมูที่ ๑๑ บานพักชลประทาน –
เขตติดต อพื้น ที่ ต.วั ดดาว และ เริ่ม ตั้ง แตบ ริเวณสะพานปูน หมู ที่ ๔ – วั ดสัน ดอน
คลอง 1 ซาย 2 ขวา)
- แมน้ําทาจีน จํานวน ๑ สาย
- ลําคลองธรรมชาติ จํานวน 5 สาย (หมูที่ 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,
หมูที่ 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูที่ 8 คลองอาวหมัน)

/7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 34 7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่ การอุปโภค บริโภค)
มีการประปาหมูบาน จํานวน 10 แหง
1. บานขนมจีน หมูที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 9 และหมูที่ 1
2. บานนายสมัคร หงษสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 8
3. วัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 3 และหมูที่ 12
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 12
5. วัดเสาธง หมูที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 5
6. บานนายเพี้ยน แกววิชิต ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 6
7. บานหัวไผ หมูที่ 10 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 10
และศูนยราชการแหงที่ 2 บางสวน
8. บานโพนไร หมูที่ 11 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 11
9. บานดาน หมูที่ 4 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 4
และหมูที่ 8 บางสวน
10.วัดรอเจริญ หมูที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 1
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ
วัด จํานวน ๘ แหง ไดแก
พระอธิการปพนสรรค กนตธมโม

อายุ
(ป)
๓7

อายุพรรษา
(ป)
๘

ดํารงตําแหนง
(ป)
๔

พระสมุทสมจิตร โชติปญโญ

๗2

๔๖

๙

พระนพดลจิรสีโล

๔5

๒๐

๔

พระครูใบฎีกาวิรัช

๗4

๓๖

๑๙

พระครูวิมลปริยัติกิจ
(เจาคณะ ต.บางปลามา เขต ๒)
พระสมหวัง อานนโท

๕3

๒๙

๑๘

4๔

2๓

๓

พระวิสูตร กิตติวุฒิโฒ

5๕

10

พระครูโกศลธรรมานุสิฐ
(เจาคณะตําบลโคกคราม เขต ๒)

๕๒

3๑

ไดรับการแตงตั้ง
รักษาการ เมื่อ
วันที่ 19 พ.ย.59
๑๕

ชื่อวัด/ที่อยู

เจาอาวาส

วัดรอเจริญ
(หมูที่ ๑)
วัดโพธิ์ศรี
(หมูที่ ๓)
วัดบานดาน
(หมูที่ ๔)
วัดทุงอุทุมพร
(หมูที่ ๔)
วัดขุนไกร
(หมูที่ ๔)
วัดเสาธง
(หมูที่ ๕)
วัดโพธิ์ลังกา
(หมูที่ ๖)
วัดสวนหงส
(หมูที่ ๘)

/8.2 ประเพณี..

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 35 8.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีกําฟา หมูที่ 12
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
- ประเพณีวันสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

สามไทย (กุมพาพันธ)
มกราคม
เมษายน
ตุลาคม พฤศจิกายน
กรกฎาคม พฤศจิกายน

8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน คือ
- กลุมจักรสานตะกราบานโพธิ์ศรี
ภาษาถิ่น คือ
- ภาษาไทยพวน
- ภาษาไทยกลาง มีลักษณะโดดเดนของสําเนียงพูดที่เรียกวา “พูดเหนอ”
8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตะกรา
9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ํา
- บอน้ําบาดาล จํานวน 8 บอ
- บอน้ําตื้น จํานวน ๓ บอ (หมูที่ ๕ จํานวน 1 บอ, หมูที่ ๓ จํานวน ๑ บอและหมูที่ ๑๐
จํานวน ๑ บอ)
- คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย (เริ่มตั้งแตประตูน้ําทับตีเหล็ก – เขตติดตอเทศบาล
ตําบลบานแหลม 2 ซาย 1 ขวา, เริ่มตั้ง แตประตูน้ําหมูที่ ๑๑ บานพักชลประทาน –
เขตติดต อพื้น ที่ ต.วั ดดาว และ เริ่ม ตั้ง แตบ ริเวณสะพานปูน หมู ที่ ๔ – วั ดสัน ดอน
คลอง 1 ซาย 2 ขวา)
- แมน้ําทาจีน จํานวน ๑ สาย
- ลําคลองธรรมชาติ จํานวน 5 สาย (หมูที่ 1 = 2 สาย คลองตาแกว คลองขอม,
หมูที่ 4 = 2 สาย คลองเรือ คลองตลาดแกว และหมูที่ 8 คลองอาวหมัน)
9.2 ปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม
9.3 ภูเขา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีภูเขา
/9.4 คุณภาพ...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 36 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สวนมากเปนพื้นที่สําหรับเพาะปลูก
ที่ อ ยู อ าศั ย ร า นค า สถานประกอบการ ตามลํ า ดั บ และมี พื้ น ที่ เ พี ย งเล็ ก น อ ยที่ เ ป น พื้ น ที่ ส าธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ก็ไดแก ดิน น้ํา ตนไม มีการนําน้ําจากใตดินมาใชในการเกษตร และน้ําฝน
ที่ใชในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอในฤดูแลง สวนฤดูฝนถามีปริมาณน้ํามาก
น้ําก็จะทวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย
10. อื่นๆ (ไมมี)

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

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิน่

(พ.ศ.๒๕๕๗-2560)
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สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.255๗-2560)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรบั และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560

การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
*****************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลตอ สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ดัง นั้นเพื่อการปฏิบัติใหเ ปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 30(5) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามาจึงขอรายงานผล
การดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณการใชจายและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2559

1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ.
2556 – 2560) และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) ขึ้นมา เพื่อใชเปนกรอบ ในการ
จัดทําแผนพัฒ นาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561)และ(พ.ศ.
2560 – 2562) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดใชแผนพัฒนาสามป
เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่
ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่
กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
รวมถึงหลักและแนวความคิดในการวางแผนพัฒนา โดยยึดคนเปนศูนยกลาง ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากคนในชุมชน หากคนในชุมชนไมมีปญหาใดๆ ความเขมแข็ง ของคนในชุมชน ครอบครัว หมูบานและ
ตําบล ก็จะตามมาโดยเนนกระบวนการการปองกันการเกิดปญหาในชุมชน เสริมสรางความเขมแข็งและ
การมีสวนรวมกันทํา รวมกันคิด รวมกันตัดสินใจ รวมกันปองกัน และแกไขปญหาภายในชุมชน โดยใชหลัก
/และแนวความคิด...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 39 และแนวความคิดของการพัฒนาตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) คานิยมพื้นฐานของ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาอําเภอ รวมทั้ง แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 แผนพัฒ นาจั ง หวัด สุ พรรณบุ รี ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ในเขตจัง หวั ด
ยุท ธศาสตร อ งคก ารบริ ห ารส วนตํ า บลบางปลาม า และนโยบายการพั ฒ นาของนายก อบต.บางปลาม า
เขาประกอบ เพื่อใหสอดคลอง และเปนแนวทางเดียวกัน
ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา มีการวางแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีการผสมผสานงานที่
เกี่ยวเนื่อง เชื่อมโยง และประชาชนสวนใหญ เริ่มปรับเปลี่ยนจิตสํานึก แนวความคิดในการอยูรวมกัน ใน
ความรวมมือที่ตองทําเพื่อประโยชนของหมูบาน และตําบล รวมถึง ประเทศชาติ เนื่องจากผลการพัฒนาที่
ผานมาประชาชนยังคิดวาทุกเรื่องของปญหา ตองใหหนวยงานราชการคอยชวย และทําใหประชาชนเริ่มไดรับ
ความดูแล ชวยเหลืออยางทั่วถึงในทุกเรื่อง
ดานรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
รายได (บาท)
รายการ
ป 2557
ป 2558
ป 2559
รายไดจากภาษีอากร
214,240.74
222,730.24
271,409.47
รายไดที่ไมใชภาษีอากร
16,398,613.10 17,396,249.64
18,629,384.93
เงินอุดหนุนทั่วไป
7,887,043.00 7,369,438.00
6,497,128.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ
13,618,680.00 14,510,599.00
15,738,260.00
วัตถุประสงค
รับเงินสะสม
รวม

1,254,729.95
39,373,306.79 39,499,016.88
ดานรายจายขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
รายจาย (บาท)
รายการ
ป 2557
ป 2558
งบกลาง
390,054.00
498,821.00
เงินเดือน (ฝายประจํา)
5,823,086.29 6,364,585.69
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
2,571,120.00 2,571,120.00
คาตอบแทน
1,583,821.00
131,389.00
คาใชสอย
1,777,978.34 1,753,174.83
คาวัสดุ
2,081,441.48 1,927,702.49
คาสาธารณูปโภค
322,696.92
345,372.24
งบเงินอุดหนุน
1,586,000.00 1,737,100.00
คาครุภัณฑ
166,780.00
624,994.40
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
2,412,500.00 4,834,120.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/
13,618,680.00 14,510,599.00
ระบุวัตถุประสงค
รายจายอื่น
จายเงินสะสม
รวม

977598.11
68,804.00
1,254,729.95
34,566,486.09 35,367,782.65

41,136,182.40

ป 2559
465,654.00
7,272,642.00
2,571,120.00
75,024.00
2,433,095.88
2,075,179.96
330,720.46
2,174,010.79
1,426,026.00
4,838,300.00
15,738,260.00
39,400,033.09
/1.2 การประเมิน...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 40 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีเงินงบประมาณคอนขางจํากัดทําใหแกไ ขปญ หา
ความเดือนรอนตางๆ ไมดีเทาที่ควร จึงทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมคอยเปนไป
ตามแผนพัฒนาในปที่ผานมา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 – 2559)
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได จั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแผนพั ฒนา 3 ป
(พ.ศ.2557-2559) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว ในระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได ประกาศใช แผนพั ฒนา 3 ป (พ.ศ.2557-2559)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2557-2559)
รวม 214 โครงการ งบประมาณ 137,090,470 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

1. ดานการพัฒนาการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
5. ดานการบริหารและการปกครอง
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
รวม

3
5
16
44
39
14
93
214

งบประมาณ
(ลานบาท)
130,000
3,280,000
1,560,000
9,655,500
21,070,000
4,983,770
96,411,200
137,090,470

ซึ่ ง ในป พ .ศ.2557กํ า หนดโครงการที่ จ ะดํ า เนิ น การรวม 108 โครงการงบประมาณ
45,254,000บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
ยุทธศาสตร

โครงการ

1. ดานการพัฒนาการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
5. ดานการบริหารและการปกครอง
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
รวม

3
5
15
26
24
8
30
108

งบประมาณ
(ลานบาท)
130,000
3,280,000
1,460,000
5,107,000
9,420,000
2,545,000
23,312,000
45,254,000

/ผูบริหาร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 41 ผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า ได ป ระกาศใช ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
เมื่ อ วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2556 โดยมี โ ครงการบรรจุ อ ยู ใ นแผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ.2557-2559)
เฉพาะป 2557 จํานวน 45 โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณจํานวนเงิน 5,705,100 บาท
สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้

ยุทธศาสตร
1. ดานการพัฒนาการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร
2. ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3. ดานการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ดานการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการกีฬา
5. ดานการบริหารและการปกครอง
6. ดานสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม
7. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
รวม

โครงการ

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ

1
1
7
15
2
2
17
45

18,600.00
20,000.00
332,421.00
2,975,767.20
75,991.00
32,935.00
2,570490.00
6,006,204.20

/แผนพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 42 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได จั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแผนพั ฒนา 3 ป
(พ.ศ.2558-2560) ตามกระบวนการที่บัญ ญัติไ วในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าดวยการจัดทําแผนพั ฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได ประกาศใช แผนพั ฒนา 3 ป (พ.ศ.2558-2560)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2558-2560)
รวม 300 โครงการ งบประมาณ 283,418,720 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 12
284,000
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5
260,000
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
36
7,243,770
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
105
11,625,400
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
4
350,000
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
46
20,560,500
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
92
203,095,050
รวม
300 283,418,720
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

ซึ่งในป พ.ศ.2558 กําหนดโครงการที่จะดําเนินการรวม 265 โครงการงบประมาณ
204,421,044 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
12
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
36
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
105
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
4
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
46
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
57
265
รวม
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
(บาท)
284,000
260,000
7,243,770
11,625,400
350,000
20,560,500
164,447,374
204,421,044

/ผูบริหาร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 43 ผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า ได ป ระกาศใช ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เฉพาะป 2558
จํานวน 111 โครงการ งบประมาณตามขอบัญ ญัติง บประมาณจํานวนเงิน 12,793,800 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
3
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
13
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
48
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
๑
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
31
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
๑๒
รวม
111
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
๒0,000
14,000
1,263,000
3,163,300
๑0,000
2,264,400
5,247,100
12,793,800

/แผนพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 44 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559 – 2561)
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได จั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแผนพั ฒนา 3 ป
(พ.ศ. .2559-2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได ประกาศใช แผนพั ฒนา 3 ป (พ.ศ.2559-2561)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2559-2561)
รวม 360 โครงการ งบประมาณ 399,970,935 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 14
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
53
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
133
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
7
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
52
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
96
รวม
360
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
(บาท)
339,000
260,000
8,940,100
22,822,900
800,000
25,040,500
341,633,435
399,970,935

ซึ่ ง ในป พ.ศ.2559 กํ า หนดโครงการที่ จะดํ า เนิ น การรวม 316 โครงการ งบประมาณ
166,176,935 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
12
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
49
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
133
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
7
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
52
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
58
รวม
316
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
(บาท)
284,000
260,000
8,860,100
22,822,900
800,000
25,040,500
107,974,435
166,176,935

/ผูบริหาร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 45 ผู บ ริ ห ารองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า ได ป ระกาศใช ข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยมีโครงการบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เฉพาะป 2559
จํานวน 168 โครงการ งบประมาณตามขอบัญ ญัติง บประมาณจํานวนเงิน 26,000,000 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
16
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
57
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
๑
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
79
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
13
รวม
168
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
๒0,000
10,000
1,125,216
7,100,142.82
295,000
13,690,371.18
3,983,800
26,000,000

/แผนพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 46 แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 – 2562)
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได จั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตร การพั ฒนาและแผนพั ฒนา 3 ป
(พ.ศ. .2560-2562) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2549 โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม
การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ กอนนํามาจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 3 ป ตอไป
องค การบริ หารส วนตํ าบลบางปลาม า ได ประกาศใช แผนพั ฒนา 3 ป (พ.ศ. .2560-2562)
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. .2560-2562)
รวม 492 โครงการ งบประมาณ 488,254,500 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 10
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
87
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
155
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
๑๖
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
94
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
114
รวม
492
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
(บาท)
425,000
3,040,000
33,660,000
30,321,000
๑๑,๓๐0,000
51,853,๐00
366,205,500
488,254,500

ซึ่ ง ในป พ.ศ.2560 กํ า หนดโครงการที่ จะดํ า เนิ นการรวม 400 โครงการ งบประมาณ
๒๖8,106,500 บาท จําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้
จํานวน
โครงการ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย 11
2. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
9
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
69
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
155
5. การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
๗
6. การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
๙3
7. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
56
รวม
400
ยุทธศาสตร

0

0

0

0

0

0

0

งบประมาณ
(บาท)
375,000
1,140,000
29,900,000
30,321,000
๙๕0,000
๔9,853,000
155,567,500
๒๖8,106,500

/1.2.2 การประเมินผล...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 47 1.2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีเงินงบประมาณคอนขางจํากัดทําใหแกไ ขปญ หา
ความเดือนรอนตางๆ ไมดีเทาที่ควร จึง ทําใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาไมคอย
เปนไปตามแผนพัฒนาในปที่ผานมา
จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559)
(พ.ศ.2558-2560) (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
สามารถประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไดดังตอไปนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ
จําหนาย
เกษตรกรไดรับสง เสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ สงเสริมและ
สนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร ทําใหเกษตรกรสามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาการเกษตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนาการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลผลิตและรายได
เพิ่มขึ้น
0

ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อบต.บางปลามานาอยู มีแนวทางการพัฒนาโดยการบํารุง รักษา ปรับปรุง ฟนฟู ดูแล
แมน้ํา ลําคลอง ถนน ที่วางเปลา ที่สาธารณะประโยชนสภาพแวดลอมในพื้นที่ แมน้ํา ลําคลอง มีความสะอาด
เนื่องจากมีการกําจัดผักตบชวา ขุดลอกคูคลอง รองน้ําตางๆ อยางตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรมีน้ําที่เพียงพอตอ
การเกษตร ลดปญหาน้ําทวมในพื้นที่การเกษตรไดมากขึ้นในฤดูฝน ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ
มีรถขยะบริการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย มีการติดตั้งปายเตือน หามทิ้งขยะ ในที่สาธารณะประโยชนและริม
ถนน เพื่อแจงเตือนไมใหทิ้ง ขยะในเขตและที่สาธารณประโยชนทุกแหง และถนนทุกสาย ทําใหถนนและที่
สาธารณประโยชนสะอาดมากขึ้น สิ่งแวดลอมในเขต อบต.บางปลามา มีสภาวะที่ดีขึ้น
0

0

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชนในเขต อบต.บางปลามา ไดรับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญ หา
ความยากจน สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสงเสริม สนับสนุน การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด และสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอ
และโรคระบาด รวมถึงเสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน ทําใหประชาชนในเขต อบต.บางปลามา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น
0

ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
มีการขยายสถานที่การศึก ษา พรอ มจัด หาวั สดุ ครุภั ณฑ บุคลากร ให เพีย งพอกับความ
ตองการ สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม สงเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี ทําใหเด็กและเยาวชน ไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ
และสติปญญา เจริญเติบโตสมวัย มีการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมจากรุนสูรุน รวมถึง มีความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
0

/ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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- 48 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
มีการสงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศและสงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออก
กําลังกายของประชาชน ทําใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดเลนกีฬา สุขภาพรางกายแข็งแรง รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน รูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข
0

ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
มีพัฒนาการบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของ อบต.บางปลามา มากขึ้น ทําให อบต. แกปญหาได ตอบสนองความตองการของประชาชน
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง รวมถึงมีประสิทธิภาพและมีความ
พรอมในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน ชุมชน และสังคม ไดตามอํานาจหนาที่
0

0

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
มี ก ารพั ฒ นา ก อ สร า งและปรับ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานให เป น ไปตามมาตรฐานพรอ มทั้ ง
ปรับปรุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้ง พื้นที่ ทําใหสามารถดําเนิน การกอสราง
เสน ทางคมนาคมและปรับปรุง ซ อมแซมเสน ทางคมนาคม เชน กอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ ก กอสรา ง
ยกระดับถนน ปรับปรุงถนนลงหินคลุกพรอมปรับเกลี่ย โดยประชาชนมีความพึงพอใจ และไดรับความสะดวก
ในการสัญจรและขนสงสินคาเกษตรไดเปนอยางดี รวมถึงเปนการยกระดับคุณภาพของถนนใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน ประชาชนในเขต อบต.บางปลามา สามารถใชในการลําเรียงพืชผลและเครื่องมือทางการ
เกษตร ทําใหเกิดความปลอดภัยในทรัพยสินและชีวิตของผูใชถนน ตลอดจน มีการเตรียมการปองกันน้ําทวมเขา
พื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัยและปองกันตลิ่งพังในฤดูแลงไดตามอํานาจหนาที่
0

0

0

2. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดดําเนินงานตางๆ ตั้ง แต ปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐ เพื่อแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยู
ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานของ อบต.นั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้ําประปาใช
๒. ประชาชนมีไฟฟาใช
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
5. เด็กและเยาวชน ไดรับการศึกษา
6. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพ
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่ประสพภัย
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย
9. ลดการเกิดอาชญากรรมการในพื้นที่
10. มีการปองกัน/แกปญหาโรคไขเลือดออกและโรคติดตอตางๆ
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง
๑2. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
/๑3. ประชาชน…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 49 ๑3. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
๑4. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของ อบต.
15. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของ อบต.ดวยความสะดวก
ฯลฯ
2.2 ผลกระทบ
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
สามารถดําเนินการไดตามที่ประชาชนตองการ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอหมูบานในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ดังนี้
1. ถนนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีการชํารุด เสื่อมสภาพไปตามอายุ
การใชงาน และปญหาจากอุทกภัย
2. การพั ฒ นาเจริ ญ ขึ้ น ทํา ใหก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จเพิ่ มขึ้ น ไปด วย ส ง ผลให ชุ มชน/
หมูบาน ตองออกไปประกอบอาชีพ ขาดการปองกันดานสาธารณสุขกอใหเกิดโรคระบาด เชน ไขเลือดออก
และโรคตางๆ
3. ประชาชนขาดน้ํา ในชวงฤดูแลง เนื่องจากมีน้ํา ไมเพีย งพอในการอุป โภค-บริ โภคและ
การเกษตร
4. การจัดทําโครงการโครงสรางพื้นฐาน มีปญหาอุปสรรคในเรื่องของดิน ฟา อากาศ ทําให
งานไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดได
5. การอบรมฝกอาชีพใหกับประชาชนในเขต อบต.บางปลามา ที่สนใจฝกอาชีพ ไมสามารถ
เขารับการฝกอาชีพได เนื่องจากมีอาชีพรับจาง
ฯลฯ
3. สรุปปญหาอุปสรรคดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ปญหา
1. องคการบริหารส วนตําบลบางปลามา ไดรับการจั ดสรรงบประมาณและเงินอุดหนุ นทั่วไปจาก
รัฐบาลไมเพียงพอกับความตองการตามแผนพัฒนาฯ และที่ตั้งงบประมาณการรายรับและรายจาย
ประจําป 2557-2560 ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการทั้งหมดได
2. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามามีปญหาที่จะตองแกไขอยูจํานวนมาก
3. มี ข อ จํ า กั ด ที่ ทํ า ให อบต.บางปลาม า ไม ส ามารถดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาและความต อ งการ
ของประชาชนได
4. ขาดบุคลากรที่มีความรูในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค
1. อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
2. ประชาชนไมใหความสนใจ และใหความสําคัญในกระบวนการมีสวนรวม เนื่องจากประชาชน
สวนใหญประกอบอาชีพรับจาง และทําการเกษตร
3. บุคลากรและประชาชนขาดการใหความสําคัญ ความสนใจ ในการใฝหาความรูเพิ่มเติม
/แนวทาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 50 แนวทางการแกไข
1. การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
1) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มาเปนกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
2) การจั ดทํ าแผนพั ฒนาสามปค วรพิจารณางบประมาณและคํานึ ง ถึ ง สถานการคลั ง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
3) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
4) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
กับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
5) สงบุคลากรและประชาชน เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ตามอํานาจหนาที่
2. การบริการประชาชน
1) แกไขปญหาขยะ
2) ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้เพียงพอ
สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
3) องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจาย
ขาวมากกวานี้และประชาสัมพันธขาวมากขึ้น เพื่อสรางความเขาใจใหกับประชาชน
4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 3

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจั ดทํา แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ ปขององคการบริห ารส วนตํ าบลบางปลาม า มี ความสัมพั นธกั บแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมุง เนนเพื่ อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่ง คั่ง และยั่ง ยืน โดยแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปยอได ดังนี้

/๑. ความเปนมา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 53 ๑. ความเปนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อใชเปนกรอบใน
การดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป)
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทํารางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และได
นําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการ
ดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ
ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. สาระสาคัญ
๒.๑ สภาพแวดลอม
ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสาคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกได
สงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ตองปรับตัว
และเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการ
ผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและ
ความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหวางสัง คมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญ หาความยากจนกระจุกตัวในกลุม
เกษตรกรรายยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพื้นที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศ
/ตองนําเขา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 54 ตองนําเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็งในการแขงขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้ง ความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่
ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติใน
รูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ
นอกจากนั้นในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสัง คมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพิ่มขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไมสามารถลดลงก็จะยิ่งทําให
ความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ป
ขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
สาคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนขึ้นอยางตอเนื่องและมีความเสี่ยงและทา
ทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและ
เทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ป
ขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสาคัญหลายประการทั้งปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวง
ป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความยั่ง ยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอิ่มตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชน
ที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการกอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเงื่อนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง
๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวตากวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐)
สถานการณที่ตลาดโลกขยายตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนานี้ จะทําใหขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เงื่อนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพื่อแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล
ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลัง กาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญ จากการปรับดุลอํานาจของสหรัฐฯ
เพื่อพยายามคงบทบาทผูนําโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น
นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรวมมือ
และความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเงื่อนไขสาคัญ
สําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการ
ดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้ง เกิดการเชื่อมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนา
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหมได เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตอง
/ปรับเปลี่ยน…
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- 55 ปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลง
ของทรัพยากรตางๆ รวมทั้งน้ํามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งนี้โครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใชจายงบประมาณดานสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลใหความ
เปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่อง ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น
สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
ทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางมาตั้งแตป
๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป ๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗
รายไดประชาชาติตอหัวเพิ่มขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลารสหรัฐ ตอปฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออก
สินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสราง
รายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคา
เกษตร การทองเที่ยว และบริการดานสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพิ่มขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจาก
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอย
ละ ๒๐.๐ ในป ๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพื้นฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากร
ตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากขึ้น ความ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้งกรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากขึ้น
นอกจากนั้น ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผลใหภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันไดแก การ
ดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่กําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยาง
เปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคลองตัวมากขึ้น
/แตประเทศไทย…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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- 56 แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดออน
สําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลําดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ําและการออมไม
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ํา ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ํา ตองอาศัยการเพิ่มปริมาณเปนแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสราง
เศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
ออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยที่การใชองค
ความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคายังมีนอย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่
ดําเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับ
การดําเนิน งานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพื่อการ
พัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ํา ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณและ
ลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอื่นและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ําและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญ
กับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน
ทั้งนี้ ปจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจนคาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ขณะเดี ย วกั น ประเทศไทยก็ เ ผชิ ญ กั บ ข อ จากั ด ด า นทรั พ ยากร ทั้ ง ด า นแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของประชาชนนอกจากนั้นปญหาความ
เหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย
ความจําเปนในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสัง คมและโครงสรางพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิดความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา และที่สําคัญเงื่อนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ
การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให
เกิดการบริหารราชการที่ดี
โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว จะสงผลให
ประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตนเขมขนขึ้น เปนโลกไร
พรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องคความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสาร
ตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดา
เนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันให
ประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางเพื่อแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชน
สูงสุดแกประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ ๔ - ๕ ป
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- 57 ตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีขึ้น
ได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ํา และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว
ทั้งนี้ เงื่อนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เปนจุด
แข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปน
จะต อ งมี ก ารวิ เ คราะห แ นวโน ม การเปลี่ ย นแปลงในอนาคตอย า งรอบด า นขณะเดี ย วกั น ต อ งวิ เ คราะห ศั ก ยภาพ
ภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของ
โลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพื่อใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพื่อแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง ใหเอื้อตอการ
พัฒนาประเทศ เพื่อใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะใหประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะหให
ไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิง
ยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดําเนินการมีบูรณา
การและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน
อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและยุทธศาสตร
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปนการสูญเสียโอกาสและ
สิ้น เปลืองทรัพยากรของประเทศ ดัง นั้น เพื่อเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดินของประเทศไทยใหมี
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสู
เปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตร
ชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพื่อใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนด
วิสัยทัศน เปาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ทาทายตางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ
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- 58 การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพื่อเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พรอมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถนาไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพาประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ ปญ หาความเหลื่อมล้ํา ปญ หาการทุจริต
คอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําให
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้นจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนตองการบรรลุรวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและ
คนไทยทุกคนตองมุง ดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพื่อใหบรรลุซึ่งสิ่ง ที่คนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตางประเทศเศรษฐกิจ สัง คมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ วิสัยทัศน
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอํานาจรัฐ การดํารงอยูอยาง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป น มนุ ษ ย ความเจริ ญ เติ บ โตของชาติค วามเป นธรรมและความอยู ดี มีสุ ข ของประชาชน ความยั่ ง ยื น ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดาน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไ มเปนภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดอยกวา

/วิสัยทัศน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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/วิสัยทัศน...

/คนไทยในอนาคต...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนใหขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่อถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติ
ในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไว
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง ยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไ ป จะ
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
(๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยมีสาระสําคัญของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชว ยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตอประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การเสริ ม สร า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
/(๒) การปฏิรูป…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 61 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสรางความมั่นคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้
ภายใตก รอบการปฏิรู ปและพัฒ นาป จจั ยเชิง ยุท ธศาสตรทุ กด าน อั นไดแ กโ ครงสร างพื้น ฐานและระบบโลจิ สติ ก ส
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน ของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทํา การเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย
- ภาคอุ ตสาหกรรม โดยพั ฒนาอุต สาหกรรมศั ก ยภาพ ยกระดับ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพิ่ม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เปนตน
/(๓) การพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 62 (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ดานพลัง งาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ตองให
ความสําคัญ อาทิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่
ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเรงอนุรักษ
ฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
/(๔) การพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 63 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู
ทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาทิ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ใช
เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับ พื้น ที่ ให มีความสอดคลองกัน ตามห วงเวลานอกจากนี้ ยุทธศาสตรช าติจ ะใชเ ปน กรอบในการจัด สรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตอง
อาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนดเปาหมาย
และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมาย
ของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการ
จัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนิน การตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้ง มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ
๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การ
นําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงาน
โครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
/๑.๒ แผนพัฒนา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 64 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลือมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปของ อบต. มีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แตทั้ง นี้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหง ชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้น สุดลงและการจัดทํ า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่ ๑๒ อบต.จึง ไดจัดทําแผนฯ
ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ
จําหนาย
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
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/๑. กรอบแนวคิด...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 65 ๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูง อายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
๒.๑.๑ ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศ
รายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ ๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ํากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวน
การลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะ
พบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ ต่ํากวา
สิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย
๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถในการแขงขัน
เริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดสวนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒ ๒๘.๕ และ
๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง ทาใหมีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพิ่มในระดับที่
นาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับ
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- 66 ภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถในการแขงขัน
ระหวางประเทศในระยะหลัง ลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวช าลงจากรอยละ ๙.๗ ตอปในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗)
๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับ เคลื่อ นการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่ง ตองอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปน ของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ ป ที่ผานมา และยังมีความลาชา
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปน
ประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งนี้การขยายตัวของภาพการผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับ
การพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน
๒.๑.๔ การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอ การแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อ นไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในป ๒๕๒๔ และ
๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่
แข็ง แกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ใหเห็นวาแมจะอยู
ภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะตอไป
๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลางระหวางประเทศที่มีความ
ไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรม
และความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for
Management Development) ไดจัดอันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนํา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดําเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก
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- 67 ๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงใหเกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มีรายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗
อันดับความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดานเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับในป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป
๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕,
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ
ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดานการวิจัยและพัฒนามี
จานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน
๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขาง
สูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ
ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัด ยังไมสามารถ
พัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการใน
ตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม
เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน
๒.๒ ดานสังคม
๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัยและการ
ตั้งครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน
๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน
(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาในระยะตอไป กําลังแรงงาน
ของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ปที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังต่ํากวา
ประเทศเพื่อนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ
/มัธยมตน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 68 มัธยมตนและต่ํากวา นอกจากนี้ กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓
มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต
(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระคาใชจายดาน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก
๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพิ่มขึ้น แตมี
รายไดไมเพียงพอกับ
คาใชจาย เนื่องจากมีการออมนอย และแหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร
๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน
ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖
สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย
๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง ๗๘.๒ ป แตเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยชวงป
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับต่ํา สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสวนใหญมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และ
การทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน
๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ แตความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนน ในภาคตะวัน เฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนม ดีขึ้นเล็กนอย ค า
สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖
อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖
โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ ๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐
ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖
๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก
(๑) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยูใน
กลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา
เนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวางเปลาของภาครัฐ

/(๒) เด็กยากจน…
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- 69 (๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบทและระหวางภูมิภาค มี
ปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดี
ที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปน อยูดอยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา
(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ พบวา
อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ เทา
(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป ๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑
ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป ๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป ๒๕๕๖
(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขาไมถึง
กระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ ผูมีรายไดนอย
มักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใช
ระยะเวลายาวนาน
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับความคุมครอง
ทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมรอยละ ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวง
อายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ลานคน สวนผูพิการไดรับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู
พิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและ
ผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัยถึง ๔,๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยูอาศัยแก
ผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร
๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ
ไมเอื้อเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของ
แรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่น
๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเปนแผน
ตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใหไดรับการ
สนับสนุนทั้งในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทํากิจกรรมทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงเปนเครือขายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗
แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอย
ละ ๒๖.๗๗
/๒.๒.๙ ความไมยอมรับ...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 70 ๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แ ตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมต างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม
๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจํานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อมโทรม
อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เนื่องจากจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหความตองการใชที่ดินเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย พื้นที่ปาไมจึงถูกบุกรุก
ทําลายมากขึ้น โดยพื้นที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔
เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖
(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน การใช
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการที่ดินมี
ปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน
(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทําลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชนอื่นๆ
จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทําใหพื้นที่ปาชาย
เลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอย
ละ ๓๔.๘ ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้ง แตป
๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอื่นๆ อยางไรก็ตาม ในระหวางป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลานตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พื้นที่
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ําที่เพิ่มมากขึ้น
(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตอ งการ แตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชยเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนําเขาจากตางประเทศเพิ่มขึ้นโดยในป ๒๕๕๕ ตองนําเขา
เพิ่มขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป
๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนําเขาพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทา
น้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช
พลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพิ่มขึ้น
เพียงรอยละ ๐.๖

/(๕) ทรัพยากรน้ํา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 71 (๕) ทรั พ ยากรน้ํ า ยั ง มี ส ว นที่ ไ ม ส ามารถจั ดสรรได ต ามความต อ งการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมน้ําหลัก น้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การพัฒนาแหลง
เก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติ มีแองน้ําบาดาลทั้งหมด ๒๗ แองน้ําบาดาล
มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ําบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไม
กระทบตอปริมาณน้ําบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มี
ขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความ
ตองการใชน้ําในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึง
แหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน ๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรน้ําตามความตองการไดอีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลานลูกบาศกเมตร
๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๗
สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ
๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ
๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสียเหลานี้ หากภาครัฐไมมีมาตรการ
หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบ
การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยางตอเนื่อง เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง
(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง กาซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปญหาสารอินทรีย
ระเหยงาย ในขณะที่พื้นที่อื่น เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมี
ปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนามันเชื้อเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุน ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สวนหนึ่ง เปนผลการปรับปรุง มาตรฐานนามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ตั้งแตป ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การ
เขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต
จํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือ
และการทํางานระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง ๑๐ ปที่ผานมา
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวนแหลงน้ําที่อยูในเกณฑ
พอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคางจากการเกษตรและการปศุสัตว
และการระบายน้ําเสียจากชุมชน ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไมเพียงพอตอการบําบัดน้ําเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน
ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ ๓๑
/(๔) ประเทศไทย…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 72 (๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลอย
กาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
วาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และ
เพิ่มเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ในป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซ
เรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการ
ใชประโยชนที่ดินมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพิ่มการดูด
กลับและชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคน
ไทยเปนประจําทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปน
จํานวนมากกวาภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ําทวมเปนภัยธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลําดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงตนๆ ของโลก
๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล
(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับปาน
กลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสัง คมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับที่ตองเรงแกไ ข สถานการณ
ดัง กลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญ กับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เนื่องจาก
สถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖ ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความมีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะนี้
ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจ
บางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทําการทุจริตเพื่อใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่
ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหาร
จัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชน
หลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได

/(๒) ภาคเอกชน…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 73 (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป
๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับ
ในระดับสากล
๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจายอํานาจที่สวนกลางไดมอบ
อํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้ง
สามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการ
กําหนดนโยบายเพื่อใหขาราชการนําไปปฏิบัติ ทั้ง นี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนใน
โครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวน
ราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการกระจายอํานาจ
ใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐
และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถาย
โอนภารกิจ หนาที่และเพิ่มรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของ
ทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ
ฉบับที่ ๒ จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็ตามยังมีปญหาที่
ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพื้นที่ระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทําใหการ
เลือกตั้งระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตองพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖
ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การคา
การบริการ การเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด
/๒.๔.๓ ดานการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 74 ๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น
ไทยกํ าลั งประสบปญ หาการทุ จริ ตเชิง นโยบายและผลประโยชนทั บ ซ อ นเป น อยา งมาก
พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริตคอรรัปชั่นในปจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพิ่มขึ้นและในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลานี้ได ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพื่อความโปรงใส
นานาชาติ พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยูอันดับ
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนพบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส สวนประเทศ
สิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย)
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
๓.๑ บริบทภายใน
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ ในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔
(๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลารสหรัฐ ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร
สหรัฐ ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ (๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ
๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับภายใตสมมุติฐานเหลานี้ เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามี
แนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู
ภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะ
ประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (๓) จํานวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔)
การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระ
การใชจายเพื่อดูแลผูสูง อายุเพิ่มขึ้นทาใหการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒ นาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) เกณฑรายไดขั้นต่ําสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูง ปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตอคนตอป ตามการเพิ่มขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สําคัญๆ เงื่อนไขดังกลาวทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทําใหคนไทย
ไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก
/๓.๑.๒ การเขา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 75 ๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตอง
แบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกําลังแรงงาน
ทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายได
และทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเนื่องที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุมผูสูง อายุที่เพิ่มขึ้น เปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุง ฐานขอมูลใน
แบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑขั้นต่ําในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลารสหรัฐ ตอคนตอป
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาสการเขาถึง
บริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นําไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและผลประโยชนของการพัฒนาไป
ยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาส
และรายไดสูง ทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร
มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทาในป ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิง
ทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
๓.๑.๔ ความเปนเมือง
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง
หลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง
จะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจสงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนต่ําลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากนี้ ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอื้อหรือทําให
จําเปนตองมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวนมาก

/๓.๑.๕ การบริหาร…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 76 ๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เอื้อตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะ
ชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ
องคการเอกชนหรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่ตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกลาวตอสาธารณะเพื่อใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหง
รัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยางคุมคา จัด
ใหมีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุง ประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งการ
คอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ เพื่อรายงานขอ
คนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ
และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น
๓.๒ บริบทภายนอก
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐)
จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุม
ประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพรอมเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผล
ใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความตองการสินคาและ
บริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒ นาดานธุรกิจและลงทุน ดาน
การคาและบริการ ดานการทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปทํางานในประเทศที่พัฒนาแลว
๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปน
รูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตที่เชื่อมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือรถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอื่นๆ เขาไวดวยกัน) เพื่อ
ผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง
/๓.๒.๓ ความเชื่อมโยง…

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 77 ๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมาก
ขึ้น
(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามาซึ่งโอกาสที่
สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอจํากัดในดานอุปสงค
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและ
วัตถุดิบเขมขน ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง ขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิ ตที่สูง ขึ้นทั้ง การผลิตใน
ประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบานและ ๓) โอกาสในการใชความไดเปรียบดานสถานที่ตั้งและดาน
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค
(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดานมาตรฐานของ
การคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตองปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะ
กอใหเกิดการเคลื่อนยายเงิน ทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้น ของขี ด
ความสามารถในการแขง ขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิ ตสินคาเกษตร สินคากึ่ง ทุน และ
เทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกย้ําปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง
(Inclusive Growth) ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องและยั่งยืน
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวงแผนฯ ๑๒
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ และแนวโนมการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึง ปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่ง สมหนี้สาธารณะในประเทศ
สําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม
ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ

/๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลง…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 78 ๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซ้ําเติมตอ
สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น
ทําใหเกิดความแหง แลง เปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอความอุดม
สมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว
และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรคระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศชายฝง พื้นที่ชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโนมเกิด
บอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผลกระทบตอภาคการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้
ขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทย
ตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดทาเปาหมายการ
พัฒ นาที่ยั่ง ยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา ๑๕ ป โดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน ๑๗ ขอ และ
เปาหมาย (Target) จํานวน ๑๖๙ ขอ ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัด
ความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทาเทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่ง ยืน มีระบบโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่ง ยืน ลดความไมเทาเทียมกัน ทั้ง
ภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพรอมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยืน สงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลก
รวมกัน
๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ของประเทศ
/๔.๒ การกําหนด...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 79 ๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๓ เปาหมาย
๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลารสหรัฐ)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลารสหรัฐ) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา
กวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ กชว งวั ยมี ความมั่น คงทางดา นเศรษฐกิจและสัง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน
อยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
/๕. แนวทางการพัฒนา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 80 ๕. แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพื้นฐาน และดานการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชน
อยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานใหมีทักษะ
ความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขงขันใน
ตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและ
ระหวางพื้นที่การผลิต เพื่อใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย
๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนินธุรกิจ
ทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพิ่มสัดสวนความเปนเจาของของคนไทย
และสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขายหลักใน
การเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง
เปนตน เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน
๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้น ปฐมเปน
สินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศ
เพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสูระดับที่จาเปนสําหรับการสราง
ความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาด
ตั้งแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคน
เดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัทเพื่อใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
/เกษตรกรรม…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 81 เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกัน เปน
โครงขายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับ
การทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยวของไทยสู
สากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ใน
ลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว ตลอดจนสง เสริมการสรางความเชื่อมโยงดานการทองเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกันเพื่อใหเกิดการพัฒนา
แบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลง การถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เปนฐานรายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน
เชน โลจิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิ สติกส เชื่ อมโยงเศรษฐกิ จดิจิตอล ในการอํ านวยความสะดวกทางการคาการลงทุนด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงาน
ทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิง พาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศ บริษัทการคาระหวาง
ประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกร และกิจการเพื่อสังคม
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยชวงวัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมีทักษะการ
เรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝมือแรงงานเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพื่อปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดย
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมเพื่อ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)
(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดีคน
เกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู
/๕.๒.๓ การพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 82 ๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย
เพื่อรองรับการเปนสัง คมผูสูง อายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับ
การบริห ารจั ดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่ อมล้ํ าและสร างความยั่ง ยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข อมู ล
สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากร
รวมกัน พัฒ นาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้ง ในดานศูนยกลางบริ การสุขภาพ
(Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพื่อสงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
(Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in
All Policies) เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอสุขภาพ
ของประชาชน
๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล อมและความจํ าเป นทางกายภาพใหเ หมาะกั บวั ย และการพัฒ นาระบบการดู แลผู สูง อายุ ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพื่อขยายผลไปสูชุมชนอื่น
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ
๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับโครงสรางคาจาง
แรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลองกับพื้นที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุน
ดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต
๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยูอาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู
พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพื้นฐานที่จําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing)
๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให
เกษตรกรรายยอยที่ไ รที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพื้นที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมีสวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่เปน
ธรรม เชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดลอม เปนตน
๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพื่อลดปญหาความเหลื่อมล้ํา เชน กฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน
เปนตน
/๕.๔ การรองรับ…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 83 ๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพรอม
รองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตอความ
ตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา
๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน สงเสริมและเรงรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน
และการบริการ โดยคํานึงถึง การเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซ
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโล
จิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง
๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพื่อดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยใหความสําคัญกับการลงทุน
โครงสรางพื้นฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงานตางดาว และการใหบริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพื่อชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบสารสนเทศมาใช
เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพิ่มพื้นที่ปาไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและแบงปนผลประโยชนอยาง
เปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแก
ผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานขอมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ
บริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพื้นที่ เชน คณะกรรมการลุมน้ํา และองคกรผูนํา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคต บังคับใช
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน
๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอ ม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลวที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดลอม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน
๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซ
อุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สงเสริมการทําการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
/๕.๕.4 การจัดการ…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 84 ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง ทาง
อากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน
เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด
เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพื้นที่วิกฤต สรางรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการที่ยั่งยืน โดยใหความรูแกประชาชน และ
การบังคับใชกฎหมาย
๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขงในประเด็นการขนสง ขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลัง งานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวน สง เสริมการวิจัยและพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกันนาทวม วางแผนปองกันเมืองและพื้นที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบ
นิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจ
ตอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต
๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจางโครงการ
ของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตามกระบวนการ
ยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและคดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุค
สมัย ฯลฯ
๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
รวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความคลองตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง
๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆ ในระดับพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มีคุณภาพ
รวดเร็วและนาเชื่อถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และเปนโครงการที่มีผลกระทบ
ในวงกวาง
/๑.๓ แผนพัฒนาภาค…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 85 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการที่ภาคกลางเปนภาคที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ แตมีความไมสมดุลและมีความเหลื่อมล้ําระหวาง
พื้นที่สูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
ภาคกลางเปน ศูนยกลางคมนาคม เปนศูน ยกลางการศึกษา พื้นที่เกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึง เปน แหลง
อาหารที่สําคัญของประเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒ นาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความ
มั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

/ยุทธศาสตรที่ 2...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 86 ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนใหมีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล
เปาประสงค เพื่อพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
ใหดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3 อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ
เปาประสงค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ

/ยุทธศาสตรที 4..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 87 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนทั้งแนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก
เปาประสงค เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติโดยมีพื้นที่เปาหมายการ
พัฒ นาการค าชายแดน ดัง นี้ กาญจนบุรี -ทวาย (พม า) บางสะพาน-บกเป ยน (พม า )
สระแกว-ปอยเปต (กัมพูชา) ตราด-เกากง (กัมพูชา)

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเกื้อกูลกันกับประเทศเพื่อนทั้ง
แนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก
เปาประสงค เพื่อใหมีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน

/1.3.2 แผนพัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 88 1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด

จากศักยภาพของพื้น ที่ ที่ปจจุบัน เปน แหลง ปลูกขาว ปลูกผัก และปศุสัตวที่สํ าคัญ ของภาคกลาง มี
ลักษณะความหลากหลายทางกายภาพของพื้นที่ ทั้งปาไมภูเขา ที่ราบลุมแมน้ํา และมีทําเลที่ตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ
จึง สามารถพั ฒ นาทางด า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม และการท อ งเที่ ย ว และจากการที่ มี ก ารขยายการศึ ก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ จึงมีโอกาสพัฒนาเปนศูนยกลางการศึกษาขั้นอุดมศึกษา นอกจากนี้กลุมจังหวัด
ยังมีพื้นที่ชายแดนติดกับสหภาพพมา ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีจึงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาความรวมมือการคา
การลงทุนกับสหภาพพมาลักษณะเขตเศรษฐกิจรวมไทย-พมา เพื่อเปดประตูการคาอันดามัน สูเอเชียใตตะวันออกกลาง
และยุโรป และยังมีทรัพยากรน้ําผิวดิน แมน้ําสายสําคัญๆ หลายสาย ไดแก แมน้ําแมกลองและเขื่อนกั้นน้ําที่สําคัญ คือ
เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทรและยังเปนแหลงพลังงานพื้นฐาน (Base load Plant) โดยมีโรงไฟฟาพลังความ
รอนที่นําเขาแกสธรรมชาติจากสหภาพพมา และมีแหลงผลิตไฟฟาพลังน้ําที่สําคัญของประเทศ ที่จะเสริมโอกาสในการ
พัฒนาพื้นที่ จึงมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้
/1. พัฒนาฐาน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 89 1. พัฒนาฐานการผลิตและสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรมดวยระบบผลิตที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม
โดยกํากับควบคุมกระบวนการผลิตตั้ง แตการปลูก การเก็บเกี่ยว การรวบรวมผลผลิต ขนสง และกระบวนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม
2. จั ด ตั้ ง ศู น ย เ ครื อ ข า ยการศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษา และสนั บ สนุ น สถาบั น การศึ ก ษาพั ฒ นา
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการผลิตสินคาเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย โดยเนนการตรวจสอบ
สารตกคาในพืชและสัตว
3. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงนิเวศน พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน พัฒนาการทองเที่ยวรูปแบบ
ใหม รวมทั้งพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลงทองเที่ยว ใหเชื่อมโยงกันภายในกลุ ม นอก
กลุม เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยว
4. รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี แมน้ําอื่นๆ เพื่อใหเปนแหลงน้ําที่สนับสนุนการเกษตร
และอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางยั่งยืน
5. สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณชายแดน และพัฒ นาเสนทาง
เชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี -ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดามันและประโยชนในขนสง วัตถุดิบ
อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว และการรวมทุนกับสหภาพพมา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคภาคกลางตอนลาง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

/1.3.3 แผนพัฒนา...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 90 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
“สุพรรณบุรีเปนจังหวัดชั้นนําในดานแหลงผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑคุณภาพมาตรฐานสูสากล
เปนศูนยกลางการศึกษาและการทองเที่ยว โดยใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
ชุมชนเขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี ยึดการมีสวนรวม”

/กลยุทธ...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 91 -

/ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 92 -

/ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 93 -

/ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 94 -

/1.4ยุทธศาสตรในเขต..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 95 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพื่อการบริโภคและการสงออก
1.1 พัฒนาระบบแปรรูปเพิ่มมูลคาเกษตร และผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตร
1.2 สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิดความกาวหนาและ
ทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน
1.3 สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตางๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
1.4 คุณภาพดานความปลอดภัยและความมั่นคงดานอาหาร
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุล
2.1 สงเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษและการทองเที่ยว
2.2 สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของจังหวัด
2.3 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑOTOP ทั้งทางดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
2.4 ฟนฟูคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับสากล
2.6 พัฒนาแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล
/ยุทธศาสตรที่ 3..
0

0

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 96 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
3.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด
3.4 พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคมเชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ
3.5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
3.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ
3.7 พัฒนาเครือขายตางๆที่ชวยเหลือและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน
3.8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
3.9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ ประชาชน
4.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กระดับตําบล
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
4.2 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
4.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.1 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ
5.2 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.1 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส
6.2 สงเสริมการทํางานรวมกันในทุกภาคฝายทั้งภาคราชการและเอกชน
6.3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน
6.4 สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม
6.5 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน
7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
7.3 การจัดทําผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง
7.4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอใหเกิดกระบวนการในการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ
7.5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
0

0

0

0

0

0

/ยุทธศาสตร..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 97 ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช)
ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบนั มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพนักงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน
ในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต
ใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคม
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน
คานิยมพื้นฐานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
ไดกําหนดขึ้นมาใหเจนขึ้น เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผแบงปน
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจัก
อดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมี ความ
พรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11.มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป
ตามหลักของศาสนา
12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากวาผลประโยชนของตน

/ยุทธศาสตร..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 98 ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบางปลามา
ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒ นาด านโครงสรางพื้น ฐานสาธารณูป การ บริก ารดานที่อ ยูอ าศัย ดานอุต สาหกรรมและ
การทองเที่ยว ประกอบดวยแนวทาง
1. เพิ่มปริมาณและคุณภาพระบบโครงสรางพื้นฐาน
2. จัดระเบียบการเจริญเติบโตของเมืองและชุมชน
3. พัฒนาทักษะและโอกาสทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตกระบวนการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นประกอบดวยแนวทาง
1. การพัฒนาสุขภาพพลานามัยและการกีฬา
2. เสริ มสร างศั กยภาพของคนให มีค วามรู ความสามารถ มีคุ ณ ธรรมทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน
3. เสริมสรางศักยภาพของผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมไมสามารถดํารงชีวิตในสังคม
ไดอยางเหมาะสม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงและเขมแข็งประกอบดวยแนวทาง
1. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. การบริหารจัดการภาครัฐ
3. เสริมสรางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การปลูกฝงแนวความคิดและหลักการพึ่งตนเอง ประกอบดวยแนวทาง
1. เสริมสรางความมั่นใจในการชวยตนเอง
2. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและการรวมกลุม
3. พัฒนาศักยภาพการผลิต
ยุทธศาสตรที่ 5 การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวทาง
1. การสรางจิตสํานึก
2. การบริหารจัดการ
3. การเฝาระวังและการฟนฟูสภาพแวดลอม

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 99 ๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถิ่น
ในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะให
เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข”
๒.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป
1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
0

0

0

0

0

0

0

0

(2) แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ
แนวทางที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร
แนวทางที่ 3 บํารุงรักษา ปรับปรุง ฟนฟู ดูแล แมน้ํา ลําคลอง ถนน ที่วางเปลา ที่สาธารณะประโยชน
แนวทางที่ 4 เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญหาความยากจน
แนวทางที่ 5 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
แนวทางที่ 6 เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด
แนวทางที่ 7 เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน
แนวทางที่ 8 ขยายสถานที่การศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ
แนวทางที่ 9 สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม
แนวทางที่ 10 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ
แนวทางที่ 11 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน
แนวทางที่ 12 การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส
แนวทางที่ 13 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมากอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไป
ตามมาตรฐานพรอมทั้งปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่
/นโยบาย..
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 100 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
คําแถลงนโยบายของนายไพบูลย ยิ้มประเสริฐนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
รายละเอียดของนโยบาย ดังนี้
(1) นโยบายเรงดวน
1.1 แกไขปญหาถนนชํารุดเปนหลุมเปนบอ ในเสนทางที่ติดตอระหวางหมูบานและในเสนทางในพื้นที่ทาง
การเกษตรของราษฎรภายในพื้นที่
1.2 ดําเนินการติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะและซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ ในพื้นที่ทุกหมูบานเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
1.3 พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหเปนศูนยพัฒนาเด็กที่มี
คุณภาพ
1.4 จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย ุ คนพิการและผูดอยโอกาสใน
สังคม อยางทั่วถึงและเปนธรรม
1.5 สงเสริมกิจกรรมดานเด็กและเยาวชน ในดานกีฬาและนันทนาการเพื่อใหหางไกลจากยาเสพติด
1.6 ปรับระบบบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาโดยใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขแกประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
1.7 เปดโอกาสใหประชาชนผูนําชุมชนเขาถึงและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีความเจริญกาวหนา ตอไปในอนาคต
1.8 ปรับปรุงการใหบริการ เกี่ยวกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตของผูมาติดตอราชการประเภทตาง ๆ ให
มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ
(2) นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและถนนสายรองใหเปนถนนที่ไดมาตรฐานประชาชน
สามารถใชประโยชนไดตลอดป
2.2 ดําเนินการกอสราง พัฒนา ปรับปรุง ซอมแซมระบบน้ําประปาบํารุงรักษาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การ
อุปโภคบริโภค
2.3 จัดใหมีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน
/(3) นโยบาย…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 101 (3) นโยบายดานเศรษฐกิจ
3.1 สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรียรวมทั้งสงเสริม
กระบวนการเรียนรูแกเกษตรกร
3.2 สงเสริมอาชีพและพัฒนาฝมือแรงงาน และเพิม่ รายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3.3 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มรายไดใหแกทองถิ่น
3.4 สงเสริมใหมีการรวมกลุม/จัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ แตละกลุมในเขตตําบลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อศึกษาถึงปญหาและแนวทางแกไขตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินกาอยางเปนระบบและสามารถสราง
เครือขายรวมกับตําบลอื่นไดตอไป
3.5 สงเสริมการทําอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ทั้งในดานเงินทุนหมุนเวียน และวิชาการ
3.6 สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต เพื่อพัฒนาสินคาเกษตรใหมีคุณภาพดี เชน โครงการนาโยน
กลา และโครงการปุยสั่งตัด เปนตน
(4) นโยบายดานสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมสาธารณสุขและกีฬา
4.1 พัฒนาและปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามาใหมีสภาพแวดลอม
ที่ดี มีคุณภาพเพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก กอนเขาสูระบบโรงเรียน
4.2 สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาใหแกประชาชนในเขตพื้นที่
4.2 จัดใหมีสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสใหทั่วถึงทุกหมูบาน
4.3 จัดใหมีการอนุรักษสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ เชน งานประเพณี
วันสงกรานต วันลอยกระทง และวันสําคัญทางศาสนา
4.4 เฝาระวัง ติดตาม สถานการณโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล
4.6 สงเสริมใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
4.7 สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการปองกันยาเสพติดโดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาระดับหมูบานและระดับ
ตําบลเพื่อเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด
(5) นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
5.1 รณรงคใหประชาชนเห็นคุณคา หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสรางจิตสํานึกตอสวนรวมในการ
รักษาสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะทรัพยากรแหลงน้ํา
5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและทรัพยากรธรรมชาติใหคงสภาพที่สวยงาม
5.3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยสงเสริมใหมีการปลูกตนไมตามริมถนน
5.4 ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน

/6. นโยบาย...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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- 102 (6) นโยบายดานการเมืองการบริหาร
6.1 จัดบรรยากาศที่วาการองคการบริหารสวนตําบลใหเปนบรรยากาศแหงการตอนรับประชาชนดวยการ
ยิ้มแยม แจมใส เต็มใจบริการโดยยึดหลัก "การบริการคืองานของเรา"
6.2 เพิ่มทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชนใหรวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรม
6.3 ปรับปรุง และพัฒนารายไดในดานการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหทั่วถึงและเปนธรรม
6.4 เนนการบริหารราชการโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากขึ้น โดย
การเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นรวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.5 เนนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ประกอบดวย
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมสํานึกรับผิดชอบหลักความคุมคา
๒.3 เปาประสงค
เปาประสงคที่ 1 เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ ลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร
เปาประสงคที่ 2 แมน้ํา ลําคลอง สะอาดปราศจากวัชพืชและสิ่งปฏิกูล ถนน ที่วางเปลา ที่สาธารณะประโยชน
สะอาด ปราศจากสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
เปาประสงคที่ 3 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในทรัพยสิน
เปาประสงคที่ 4 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ใน อบต.บางปลามา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง และเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียม รวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
เปาประสงคที่ 5 พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
เปาประสงคที่ 6 ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส และบูรณาการการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล รวมถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
เปาประสงคที่ 7 มีโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนอยางสูงสุด
และ สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กําหนดเขตพื้นที่ในการกอสรางตางๆ

/๒.4 ตัวชี้วัด...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 103 ๒.4 ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
0

0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนที่เปนเกษตรกรสามารถลดตนทุนในการผลิตได รอยละ 80
2.ประชาชนที่เปนเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได รอยละ 30
เกณฑในคุณภาพ
1.ประชาชนที่เปนเกษตรกรสามารถผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยและไดรับคุณภาพมาตรฐานของ GMP
2.ประชาชนที่เปนเกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากลดและหลีกเลี่ยงการใชสารเคมี
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
0

0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.แมน้ํา ลําคลอง ในพื้นที่ทุกสาย
2.ถนน หนทาง พื้นที่วางเปลา พื้นที่สาธารณะ ทุกแหง
เกณฑในคุณภาพ
1.แมน้ํา ลําคลอง ในพื้นที่ สะอาด สามารถใชในการอุปโภค และบริโภคไดอยางสะอาด ปลอดภัย
2. ถนน หนทาง พื้นที่วางเปลา พื้นที่สาธารณะ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดลอมดี
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน
เกณฑในคุณภาพ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกคน
2. ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนเข็มแข็งทุกคน และทุก
หมูบาน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน
เกณฑในคุณภาพ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีวัสดุ อุปกรณในการศึกษาที่เพียงพอ

/ยุทธศาสตรที่ 5...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 104 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน
เกณฑในคุณภาพ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีอุปกรณกีฬาที่ทันสมัย
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน มีอุปกรณกีฬาไวใชในการออกกําลังกาย

ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน
เกณฑในคุณภาพ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ไดรับความชวยเหลือและการดูแลอยางเปนธรรมทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกหมูบาน ไดรับความเปนธรรมตามระบบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
0

ตัวชี้วัด
เกณฑในเชิงปริมาณ
1.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ทุกคน
2.ประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามาทุกคน และทุกหมูบาน
เกณฑในคุณภาพ
1.ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ประปา ในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีคุณภาพที่ดีและไดมาตรฐาน
2.ถนน ทางน้ํา ไฟฟา ในพื้นที่ อบต.บางปลามา มีคุณภาพดีทุกแหง

๒.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
0

0

0

0

0

0

0

0

0

/๒.6 กลยุทธ…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 105 ๒.6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
0

-กลยุทธ

0

1. สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
0

-กลยุทธ

0

1. บํารุงรักษา ปรับปรุง ฟนฟู ดูแล แมน้ํา ลําคลอง ถนน ที่วางเปลา ที่สาธารณะประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
0

-กลยุทธ

1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญหาความยากจน
2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. เสริมสรางระบบสาธารณสุขมูลฐาน และปองกันโรคติดตอและโรคระบาด
4. เสริมสรางระบบการดูแลสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
0

-กลยุทธ

1. ขยายสถานที่การศึกษา พรอมจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ บุคลากร ใหเพียงพอกับความตองการ
2. สงเสริมใหประชาชนในพื้นที่ อบต.บางปลามา ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และเทาเทียม
3. สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
0

-กลยุทธ

1. สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ
2. สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
0

-กลยุทธ

1. การบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
0

-กลยุทธ

1. กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐานพรอมทั้งปรับปรุงสาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งพื้นที่

/๒.7 จุดยืน…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 106 ๒.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
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0

/๒.8 ความเชื่อมโยง…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 107 ๒.8 ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาผลผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปผลผลิต เพื่อการบริโภคและการสงออก
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากลคูการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหตรง
กับความตองการของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และ
คุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬาใหอยูในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี และมี
ความสามารถดานกีฬา สูความเปนเลิศในระดับชาติ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชนของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดาน
การบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
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/3. การวิเคราะห...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 108 3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(การใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand AnalysisX2Global Demand และ Trend
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
1.ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 ดานคมนาคม
1.1.1 การเดินทางถนนถนนบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง ถนนดิน
1.1.2 ไมมีถนนและสะพานเพื่อเขาออกหมูบานและเพื่อขนถายผลผลิตทางการ
เกษตรเนื่องจากสถานที่เปนพื้นที่สวนบุคคล ทางองคการบริหารสวนตําบล
บางปลามาไมสามารถเขาไปดําเนินการได
1.1.3 สภาพถนนในพื้นที่ชํารุดเสียหาย เนื่องจากน้ําทวมเปนประจําทุกป และถนน
บางเสนใชงานมาเปนเวลานาน
1.2 ดานสาธารณูปโภค
1.2.1 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
1.2.2 ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ
1.2.3 คู คลอง ขาดการปรับปรุงดูแล
2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 การประกอบอาชีพ
2.1.1 ประชาชนไมมีอาชีพเสริม
2.1.2 ไมมีระบบประกันราคาสินคา
2.1.3 ประชาชนขาดที่ทํากินในการเกษตร
2.1.4 ประชาชนขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2.1.5 ประชาชนไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง
2.1.6 ประชาชนไมมีการรวมกลุม
2.1.7 ประชาชนขาดการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
2.1.8 ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการประกอบอาชีพ
2.2 แหลงน้ําเพือ่ การเกษตร
2.2.1 ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มีอยูอยางเต็มที่
2.2.2 แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน
2.2.3 แหลงน้ํามีไมเพียงพอ
2.2.4 คู คลองมีวัชพืชหนาแนน

/3. ปญหา…
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 109 3. ปญหาดานสังคม
3.1 ดานครอบครัวและชุมชน
3.1.1 คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม
3.1.2 ปญหาการเลนพนัน
3.1.3 ไมมีแหลงเรียนรูชุมชน
3.1.4 ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร
3.2 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.3.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ
3.4 ดานยาเสพติด
3.4.1 ยาเสพติดแพรระบาดในชุมชน
3.4.2 การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปญหายาเสพติดไมทั่วถึง
3.5 ปญหาดานสาธารณสุข
3.5.1. การแพรระบาดของโรค
3.5.2. สถานีบริการดานสาธารณสุขและการอนามัยไมเพียงพอ
3.5.3 ขาดอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย
3.6. ปญหาดานการศึกษา
3.6.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ
3.6.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ
3.6.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง
3.6.4 อาคารเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมไดมาตรฐาน
3.7 ดานกีฬาและนันทนาการ
3.7.1 เด็ก เยาวชน ประชาชนใหความสําคัญกับการกีฬานอย
3.7.2 ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไมตอเนื่อง
3.7.3 ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผอนไมเพียงพอ
3.8 ดานศาสนาและวัฒนธรรม
3.8.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม
3.8.2 ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
3.8.3 เยาวชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน และดานศาสนาวัฒนธรรม
3.9 ปญหาดานการเมืองการบริหาร
3.9.1 ดานการเมือง การปกครอง
3.9.1.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง
3.9.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง
3.9.2 ดานการเมือง – การบริหาร
3.9.2.1 ประชาชนไมใหความสําคัญในการบริหารราชการเทาที่ควร
3.9.2.2 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในระบบราชการ
/4. ปญหา...
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4.1 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามริมถนน ริมแมน้ําลําคลอง ตลอดจนการ
ดูแลสถานที่สาธารณะ
4.2 ดินไมสามารถเพาะปลูกตนไมดอกและไมผลบางชนิดได
4.3 น้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย
จุดแข็ง (S : strength)
1. ระบบการบริหาร
– มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลอง
กับภารกิจ
– ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
– การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
– มีการแบงงาน / มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
– มีวัสดุอุปการณ เครื่องมือเครื่องใช ที่ครบถวน
และทันสมัย
2. ระบบขอมูล
– มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ

จุดออน (W : Weakness)
1. ระบบการบริหาร
– กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา ทําใหศึกษาไมทัน ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน
- ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม

3. อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง)
– ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
– มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง

3. อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจาง)
– มีบุคลากรขาดประสบการณและทักษะในการ
ทํางาน

4. การเงิน/งบประมาณ
– การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. การเงิน/งบประมาณ
– งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาและการ
บริการสาธารณะ

5. ศักยภาพของชุมชน
– มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชนกลุมออมทรัพย
กลุมอาชีพ

5. ศักยภาพของชุมชน
- ไมมีการรวมกลุมทุกหมูบาน บางหมูบานมีสมาชิก
นอย

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชน
ในการเกษตร

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ระบบขอมูล
–ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล

/โอกาสในการ...
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1. พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นโดยมีหนวยงานราชการกลางและ
สวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ
ใหแกองคการบริหารสวนตําบล
2. นโยบายรัฐบาลในการทํางานในรูปแบบประชารัฐ
3. การเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN
Community) และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC)
สงผลดีตอการขยายการคา การลงทุน และความ
รวมมือในดานตางๆ
4. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนสงเสริม
ดานการเกษตร อุตสาหกรรม สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรตําบล
5. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
6. การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด
ตามนโยบายของรัฐบาล

อุปสรรค (T : Threat)
1. กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไม
เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
3. ภารหนาที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน

/3.2 การประเมิน...
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- 112 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทํา แผนพัฒ นาทอ งถิ่นสี่ ปของเทศบาลนั้น ไดทํา การประเมิน สถานการณส ภาพแวดลอ ม
ภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
1. พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภค
และจําหนาย
0

สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
๑) ประชาชนไมมีการ
วางแผนในการ
ดําเนินงาน

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- การวางแผน
- ประชาชนในเขต
อบต.

๒) ขาดแหลงเงินลงทุน - การลงทุน
ในการทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่ - การพาณิชยกรรม
จําหนายสินคา
๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ํา
ระยะทางในการขนสง
ผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ
๕) คาแรงต่ําคาครองชีพ
สูงขาดแคลนการจางงาน
๖) ครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ยตอป ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน
๗) ในเขต อบต. ไมมี
แหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยว

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการดําเนินงาน
ไดเอง

- ประชาชนในเขต
อบต.

- มีแหลงเงินทุนใน
การทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- รานคาแผงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา
- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

- การทองเที่ยว

- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคา
ครองชีพ มีการจาง
งานมากขึ้น
- ประชาชนที่มี
- ไมมีครัวที่ตก
รายไดต่ํากวาเกณฑ เกณฑมาตรฐาน
มาตรฐาน
รายได
- ในเขต อบต.
- มีแหลงทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น
/ดาน...
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สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
2. การอนุรักษ
1) น้ําไมเพียงพอในการ
ทรัพยากรธรรมชาติ อุปโภค-บริโภค และทํา
การเกษตรไดในฤดูแลง
และสิ่งแวดลอม
0

0

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
แนวโนมอนาคต
ความตองการ
- น้ํา
- พื้นที่ในเขต อบต. - มีการจัดหาแหลง
น้ําและที่เก็บกักน้ํา
ไวใชในฤดูแลง

2) ปญหาเรื่องผักตบชวา - สิ่งแวดลอม

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

3) มีปญหาเรื่องขยะ
เพิ่มมากขึ้น
๑) มีการระบาดของโรค
ใหม โรคระบาด
โรคติดตอ

- ดานสาธารณสุข

- แมน้ํา ลําคลอง
ในเขตพื้นที่ อบต.
- ประชาชนในเขต
พื้นที่ อบต.
- ในเขต อบต.

๒) ประชาชนในพื้นที่
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น เชน
เบาหวาน ความดัน ฯลฯ
3) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงและผูปวย

4) ประชาชนบาง
- การอุปโภค-บริโภค
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ําที่ยังไมสะอาดและมี
สิ่งเจือปน
5) ไฟฟาสองสวางทาง - ไฟฟา
และที่สาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ทางและที่
สาธารณะในเขต
อบต.

- ผักตบชวา
มีปริมาณลดลง
- ขยะมีปริมาณ
ลดลง
ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคใหม
โรคระบาด
โรคติดตอ
- ประชาชนมีการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น
- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยไดถูกตอง
- ประชาชนบริโภค
น้ําที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
/ดาน...
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3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
(ตอ)

สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
6) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํา ยังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ
7) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ อบต.
ไมสามารถดําเนินการได
เนื่องจากพื้นที่ยังไมเปนที่
สาธารณะ จะดําเนินการ
ไดก็ตอเมื่อตองเปนที่
สาธารณะ
8) เด็กและผูสูงอายุ
บางครอบครัว ผูสูงอายุ
อยูตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแลเด็ก
9) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและ
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
แนวโนมอนาคต
ความตองการ
- ราง/ทอระบายน้ํา
- พื้นที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ํา
ไดสะดวก ไมอุดตัน
ไมสงกลิ่นเหม็นกอ
ความรําคาญ
- เสนทางคมนาคม
- เสนทางคมนาคม - มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
ที่เปนสาธารณะ
และ ประชาชน
และประชาชนมี
ความตองการให ไดรับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา
ดําเนินการ

10) เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส สิ่งลามก บุหรี่
เหลา สาเสพติด และทอง
กอนวัยอันสมควร
11) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต ๓๕ ขึ้นไป ไมได
ตรวจสุขภาพประจําป

- สังคมในชุมชน

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี

- ผูพิการในเขต
อบต.
- เยาวชนและ
วัยรุนในเขต อบต.

- ผูพิการไดรับ
ความชวยเหลือใน
การดํารงชีวิตและ
ทั่วถึง
- เยาวชนและ
วัยรุนมีอนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ
๓๕ ขึ้นไปไดรับการ
ตรวจสุขภาพทุกคน

/ดาน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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สถานการณภาพ
แวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
4. การขยายโอกาส ๑) การศึกษาสื่อการ
และคุณภาพใน
เรียนการสอนยังไม
การศึกษา และ
พอเพียง เด็กนักเรียน
สงเสริมวัฒนธรรม ไมไดรับการศึกษาตอใน
ประเพณี
ระดับที่สูงกวาขั้นพื้นฐาน
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน
2) ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปญหาทองถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก

5. การสงเสริมกีฬา 1) การแขงขันกีฬา/
เพื่อใหประชาชนใน สงเสริมกิจกรรมการ
พื้นที่มี
เรียนรูแ ละการกีฬา
ความสามารถดาน
กีฬาสูความเปนเลิศ
๒) จัดซื้อวัสดุกีฬา
0

3) จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- สังคมในชุมชน
- เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.

- ประชาชนในเขต
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ อบต.
ปญหาทองถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- นันทนาการ

- ประชาชนในเขต
อบต.

- ประชาชนในเขต
อบต.
- ประชาชนในเขต
อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีสื่อการเรียน
การสอนที่พอเพียง
เด็กนักเรียนไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน
- ยกยอง เชิดชูคน
ดีหรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพื่อเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป
- มีการแขงขันกีฬา
ตําบลของเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน
- มีการวัสดุ ในการ
เลนกีฬา
- มีการเครื่องออก
กําลังกายในทุก
หมูบาน

/ดาน...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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6. การนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน
0

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑที่ดีได
มาตรฐาน

สถานการณภาพ
ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
แวดลอม
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ภายนอกที่เกี่ยวของ
ความตองการ
1) จัดประชุมประชาคม - การมีสว นรวมในการ - ในเขต อบต.
บริหารงาน
หมูบาน/ตําบล หรือ
จัดทําแผนชุมชน หรือ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2) จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ
ตางๆ

- มีวัสดุ ครุภัณฑตางๆ
ไวใชในการทํางานและ
บริการประชาชน
3) บํารุงรักษาและ
- บํารุงรักษาและ
ซอมแซม
ซอมแซม
๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน - แหลงน้ําและ
การเกษตรและ
น้ําประปาในการ
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภค
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน
๒) ถนนมีไฟฟาสองสวาง - ไฟฟา
และที่สาธารณะยังไม
สามารถดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด
๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ เกิดการอุดตัน
สงกลิ่นเหม็น
๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้น

- ราง/ทอระบายน้ํา

- เสนทางคมนาคม

- ที่ทําการ อบต.
- ทรัพยสินของ
อบต.
- ในเขต อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนชุมชน
อบต.แกปญหาไดตาม
ความตองการของ
ประชาชน
- เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและบริการ
ประชาชน
- เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
- ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น

- ถนนและที่
สาธารณะในเขต
อบต.

- ถนนและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
- พื้นที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไมสง
กลิ่นเหม็น
- เสนทางคมนาคม - มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ที่เปนสาธารณะ
ประชาชนไดรับความ
และประชาชนมี
สะดวกในการสัญจรไป
ความตองการให
มา
ดําเนินการ
/๓.๓ ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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3.3 ความเชื่อมโยยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ.2561-2564
ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป
(มี ๖ ยธ.)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ ๑๒
(มี ๑๐ ยธ.)
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด
(มี 5 ยธ.)

ยุทธศาสตร
จังหวัด
(มี 6 ยธ.)

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๑

ยธ.๑

ยธ.๑

ยธ.๑

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.๒

ยธ.๒

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓

ยธ.4

ยธ.3

ยธ.3

ยธ.5

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔

ยธ.6

ยธ.4

ยธ.4

ยธ.7

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕

ยธ.8

ยธ.9

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖

ยธ.10

ยธ.5

ยธ.5

ยธ.6

/ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร
จังหวัด
(มี 6 ยธ.)

ยธ.๑

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

ยธ.5

ยธ.6

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
(มี 7 ยธ.)

ยธ.๑

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

ยธ.5

ยธ.6

ยธ.7

ยธ.๑

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

ยธ.5

ยธ.6

ยธ.7

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.
(มี 7 ยธ.)

/ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.
(มี 7 ยธ.)

ยธ.๑

เปาประสงคที่ 1

กลยุทธที่ ๑

กลยุทธที่ 2

กลยุทธที่ 3

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

ยธ.5

ยธ.6

เปาประสงคที่ 2

เปาประสงคที่ 3

เปาประสงคที่ 4

เปาประสงคที่ 5

เปาประสงคที่ 6

กลยุทธที่ 4

กลยุทธที่ 5

กลยุทธที่ 6

กลยุทธที่ 7

กลยุทธที่ 8

กลยุทธที่ 9

กลยุทธที่ ๑0

กลยุทธที่ ๑1

ยธ.7

กลยุทธที่ ๑2

แผนงาน
(มี 10 แผนงาน)

แผนงานที่ 1
บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงานที่ 2
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงานที่ 3
การศึกษา

แผนงานที่ 4
สาธารณสุข

แผนงานที่ 5
เคหะและ
ชุมชน

แผนงานที่ 6
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

แผนงานที่ 7
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

แผนงานที่ 8
อุตสาหกรรม
และการโยธา

การเกษตร

ผลผลิต/โครงการ

364
โครงการ

29
โครงการ

697
โครงการ

350
โครงการ

156
โครงการ

100
โครงการ

205
โครงการ

304
โครงการ

68
โครงการ

แผนงานที่ 9

เปาประสงคที่ 7

กลยุทธที่ ๑3

กลยุทธที่ ๑4

แผนงานที่ 10

งบกลาง

20
โครงการ

/3.4 แผนผัง...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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แบบ ยท.02

3.4 แผนผังยุทธศาสตร
(Startegic map)
วิสัยทัศน

ยุทธศาสตร
การพัฒนา อปท.
(มี 7 ยธ.)

เปาประสงค

“ เกษตรกรรมกาวไกล การศึกษาเปนเลิศ ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข”
1. การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตร
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพื่อการบริโภค
และจําหนาย

เปาประสงคที่ 1
1. เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น
และมีคุณภาพ
2. ลดตนทุนการ
ผลิตทางดาน
การเกษตร

2. การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

3. การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

เปาประสงคที่ 2
1. แมน้ํา
ลําคลอง สะอาด
ปราศจากวัชพืช
และสิ่งปฏิกูล
2. ถนน ที่วาง
เปลา ที่สาธารณะ
ประโยชน สะอาด
ปราศจากสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูล
ฝอย และมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 3
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่
อบต.บางปลามา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน
ชุมชนเขมแข็ง

4. การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพในการศึกษา
และการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณี

เปาประสงคที่ 4

1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ

5. การสงเสริมกีฬา
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีความสามารถดานกีฬา
สูความเปนเลิศ

เปาประสงคที่ 5
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา
เพื่อมวลชน

6. การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชนของ
ประชาชน

เปาประสงคที่ 6
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑที่ดีได

เปาประสงคที่ 7
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ

/เปาประสงค...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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เปาประสงค

คาเปาหมาย

เปาประสงคที่ 1
1. เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิม่ ขึ้น
และมีคุณภาพ
2. ลดตนทุนการ
ผลิตทางดาน
การเกษตร

เปาประสงคที่ 2
1. แมน้ํา
ลําคลอง สะอาด
ปราศจากวัชพืช
และสิ่งปฏิกูล
2. ถนน ที่วาง
เปลา ที่สาธารณะ
ประโยชน สะอาด
ปราศจากสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูล
ฝอย และมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

เปาประสงคที่ 3
1. เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่
อบต.บางปลามา
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในทรัพยสิน
ชุมชนเขมแข็ง

เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพ ลด
ตนทุนการผลิต
ทางดาน
การเกษตร

แมน้ํา ลําคลอง
สะอาดปราศจาก
วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูล ถนน ที่
วางเปลา ที่
สาธารณะ
ประโยชน
สะอาด
ปราศจากสิ่ง
ปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย และมี
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน

เปาประสงคที่ 4

เปาประสงคที่ 5
1. พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา
เพื่อมวลชน

เปาประสงคที่ 6
1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส
2. บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
3. การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา
เพื่อมวลชน

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

1. เพื่อใหเด็กกอน
วัยเรียนไดรับ
โอกาสทาง
การศึกษาอยาง
ทั่วถึงและเทาเทียม
2. เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐานการศึกษา
แหงชาติ

เปาประสงคที่ 7
1. มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี
ขึ้นและกอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด
2. สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ
มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ

/คาเปาหมาย...
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เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพ ลด
ตนทุนการผลิต
ทางดาน
การเกษตร

คาเปาหมาย

กลยุทธที่ ๑

แผนงาน
(มี 10 แผนงาน)

กลยุทธที่ 2

แผนงานที่ 1
บริหารงาน
ทั่วไป

กลยุทธที่ 3

แมน้ํา ลําคลอง
สะอาดปราศจาก
วัชพืชและสิ่ง
ปฏิกูล ถนน ที่
วางเปลา ที่
สาธารณะ
ประโยชน
สะอาด
ปราศจากสิ่ง
ปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย และมี
พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น

กลยุทธที่ 4

แผนงานที่ 2
รักษาความ
สงบภายใน

กลยุทธที่ 5

แผนงานที่ 3
การศึกษา

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสิน

กลยุทธที่ 6

แผนงานที่ 4
สาธารณสุข

กลยุทธที่ 7

เพื่อใหประชาชน
ในพื้นที่ใน อบต.
บางปลามา มี
สุขภาพพลานามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง
และเด็กกอนวัย
เรียนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทา
เทียม รวมถึงเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหได
มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ

กลยุทธที่ 8

แผนงานที่ 5
เคหะและ
ชุมชน

กลยุทธที่ 9

แผนงานที่ 6
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

พัฒนากีฬาขั้น
พื้นฐานและกีฬา
เพื่อมวลชน

กลยุทธที่ ๑0

แผนงานที่ 7
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

กลยุทธที่ ๑1

แผนงานที่ 8
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ยกระดับคุณภาพ
การบริหารและ
บริการดวยความ
โปรงใส และ
บูรณาการการ
บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
รวมถึงการ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

กลยุทธที่ ๑2

แผนงานที่ 9
การเกษตร

มีโครงสราง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคที่
ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชนอยาง
สูงสุด และ
สงเสริมการ
จัดระบบผังเมือง
รวม กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสรางตางๆ

กลยุทธที่ ๑3

กลยุทธที่ ๑4

แผนงานที่ 10
งบกลาง

/3.5 รายละเอียด...
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- 123 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ดานเกษตร
เชื่อมโยงสู
เกษตร
อุตสาหกรรม
และพาณิชยก
รรม เพื่อการ
บริโภคและการ
สงออก
0

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร
อุตสาหกรรม
เกษตร
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพื่อ
การบริโภคและ
การสงออก

0

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่1
การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร
การแปรรูป
และผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภค
และจําหนาย
0

0

แบบ ยท.03
เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

2561

คาเปาหมาย
2562 2563

2564

เปาประสงคที่ 1 1.ประชาชนที่

1. เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพ

เปนเกษตรกร
สามารถลด
ตนทุนในการ
ผลิตได รอยละ
80

30%

40%

50%

60%

เพิ่มขึ้นปละ 10% 1. สงเสริมให
ความรู
เกษตรกรใน
ภาคการผลิต
อยางมี
คุณภาพ

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูแก
เกษตรกร
ในการลด
ตนทุน และ
เพิ่มผลผลิต

2. ลดตนทุน
การผลิต
ทางดาน
การเกษตร

2.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
รอยละ 30

30%

40%

50%

60%

เพิ่มขึ้นปละ 10% 2. สงเสริม
และสนับสนุน
การลดตนทุน
การผลิต
ทางดาน
การเกษตร

โครงการ
ฝกอบรม
ใหความรู
แก
เกษตรกร
ในการลด
ตนทุน
และเพิ่ม
ผลผลิต

0

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน

สํานักปลัด

กองคลัง

กองคลัง

/ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนา
ดานการ
ทองเที่ยว
สูสากล

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสราง
และพัฒนา
การทองเที่ยว
โดยการบริหาร
จัดการ
ยุทธศาสตรที่ 3 ทรัพยากร
การสงเสริม
ธรรมชาติและ
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ใหเกิดความ
สิ่งแวดลอม
สมดุล
ควบคูกับการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สูความยั่งยืน
0

0

0

0

0

0

0

0

0

ตัวชี้วัด
เปาประสงค ผลผลิต/
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 1.แมน้ํา ลํา 1.แมน้ํา
การอนุรักษ
คลอง
ลําคลอง
ทรัพยากร
ในเขตพื้นที่
สะอาด
ธรรมชาติและ ปราศจาก
อบต.
สิ่งแวดลอม
วัชพืชและ บางปลามา
สิ่งปฏิกูล
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช
ยุทธศาสตร
อปท.

0

0

คาเปาหมาย

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

2561

2562

2563

2564

4
สาย

4
สาย

4
สาย

4
สาย

1. บํารุงรักษา
ปรับปรุง ฟนฟู
ดูแล แมน้ํา
ลําคลอง

แมน้ํา
ลําคลอง
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช ปละ 4
สาย

โครงการ
กําจัด
ผักตบชวา
และวัชพืช
ในแหลงน้ํา
สาธารณะ

60%

70%

80%

90%

1. บํารุงรักษา
ปรับปรุง ฟนฟู
ดูแลถนน หนทาง
พื้นที่วางเปลา
พื้นที่สาธารณะ

ถนน หนทาง
พื้นที่วางเปลา
พื้นที่
สาธารณะ
ทุกแหง

โครงการ
บํารุงรักษา
ปรับปรุง
ฟนฟู ดูแล
ถนน
หนทาง
พื้นที่วาง
เปลา พื้นที่
สาธารณะ

0

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
สาธารณสุขฯ

หนวย
สนับสนุน
สํานักปลัด

0

0

0

2.ถนน
หนทาง
พื้นที่วาง
เปลา พื้นที่
สาธารณะ
สะอาด
ปราศจากสิง่
ปฏิกูลและ
มูลฝอย และ
มีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

2.ถนน
หนทาง
พื้นที่วาง
เปลา พื้นที่
สาธารณะ
สะอาด
ปราศจาก
สิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย
และมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

กองชาง

กอง
สาธารณสุขฯ

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
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กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
0

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
0

ตัวชี้วัด
เปาประสงค ผลผลิต/
2561
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 1.ประชาชน 1.ประชาชน 40%
การยกระดับ
มีคุณภาพ
มีคุณภาพ
คุณภาพชีวิต
ชีวิตที่ดี
ชีวิตที่ดี
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ยุทธศาสตร
อปท.

คาเปาหมาย

2.
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ชุมชนเข็ม
แข็ง

10
หมู
บาน

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน

2562

2563

2564

50%

60%

70%

เพิ่มขึ้นปละ
10%

1. เสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่ดี
และแกไขปญหา
ความยากจน

โครงการแกไข
ปญหาการวางงน
และสงเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนและ
โครงการฝกอบรม
ใหความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่
อบต.

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ทุกหมูบาน

2. เสริมสรางความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

โครงการ “เยาวชน
รุนใหม...รวมใจ
ตานภัยยาเสพติด”

กอง
สาธารณสุขฯ

กองคลัง

3. เสริมสรางระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
และปองกัน
โรคติดตอและโรค
ระบาด

โครงการอบรม
ฟนฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

กอง
สาธารณสุขฯ

กองคลัง

กอง
สาธารณสุขฯ

กองคลัง

0

2.
ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ชุมชนเข็ม
แข็ง

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

4. เสริมสรางระบบ โครงการคัดกรอง
การดูแลสุขภาพ
สุขภาพเชิงรุกใน
ของประชาชน
ชุมชน

กองคลัง

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 126 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริม
การศึกษา
การกีฬา
มุงความเปนเลิศ
ในระดับสากล
0

0

0

0

0

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพ
ในการศึกษา
ทุกระดับ
ใหตรงกับ
ความตองการ
ประชาชน

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพ
ในการศึกษา
และการสงเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
0

0

0

0

0

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

50%

60%

70%

1. เพื่อใหเด็ก
กอนวัยเรียน
ไดรับโอกาส
ทาง
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเทาเทียม

1. ขยาย
สถานที่
การศึกษา
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความ
ตองการ

40%

2. เพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาให
ไดมาตรฐาน
การศึกษา
แหงชาติ

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ไดรับ
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเปน
ธรรม

10
หมู
บาน

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย

2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ทุกหมูบาน
ไดรวมกิจกรรม
การเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย

10
หมู
บาน

0

0

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

เพิ่มขึ้นปละ 10% 1. ขยาย
สถานที่
การศึกษา
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความตองการ
ทุกหมูบาน

ทุกหมูบาน

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน 1 แหง

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

หนวย
สนับสนุน
กองคลัง

โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา ใน
การพัฒนาครู
ผูดูแลเด็กของ
ศพด.

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม

โครงการศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับ
การศึกษา

2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ

โครงการ
เกี่ยวกับการ
จัดพระราชพิธี
ตางๆ

กอง
การศึกษาฯ

กองคลัง

กอง
การศึกษาฯ

กองคลัง

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนละ
ประชุม
ผูปกครอง

/ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 127 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริม
การศึกษา
การกีฬา
มุงความเปนเลิศ
ในระดับสากล
0

0

0

0

0

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริมให
กีฬาอยูในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี
และมี
ความสามารถ
ทางดานกีฬา
สูความเปนเลิศ
0

0

0

0

0

0

ตัวชี้วัด
เปาประสงค ผลผลิต/
2561
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 5 1. พัฒนา
1.ประชาชน 40%
การสงเสริมกีฬา กีฬาขั้น
ในพื้นที่
เพื่อให
พื้นฐานและ อบต.บาง
ประชาชน
กีฬาเพื่อ
ปลามา มี
ในพื้นที่
มวลชน
อุปกรณกีฬา
มีความสามารถ
ที่ทันสมัย
ดานกีฬา
สูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตร
อปท.

คาเปาหมาย
2562

2563

2564

50%

60%

70%

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

0

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

เพิ่มขึ้นปละ 10% 1.สงเสริม
พัฒนาการ
กีฬาเพื่อกาวสู
ความเปนเลิศ

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
แขงขันกีฬา
โครงการวัน
ทองถิ่นไทย

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
กอง
การศึกษาฯ

หนวย
สนับสนุน
กองคลัง

0

0

0

2.ประชาชน
ในพื้นที่
อบต.
บางปลามา
ทุกหมูบาน
มีอุปกรณ
กีฬาไวใชใน
การออก
กําลังกาย

10
หมู
บาน

ทุกหมูบาน

2. สงเสริม
การเลนกีฬา
เพื่อการออก
กําลังกายของ
ประชาชน

โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลัง
กาย

กอง
การศึกษาฯ

กองคลัง

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 128 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน
0

0

0

0

0

0

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริม
สถาบันของชาติ
และการนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน

ตัวชี้วัด
เปาประสงค ผลผลิต/
2561
โครงการ
ยุทธศาสตรที่ 6 1. ยกระดับ 1.ประชาชน 40%
คุณภาพการ ในพื้นที่
การนําการ
เปลี่ยนแปลง
บริหารและ อบต.บาง
ดานการบริหาร บริการดวย ปลามา
และบริการ
ความ
ไดรับความ
เพื่อประโยชน โปรงใส
ชวยเหลือ
ของประชาชน
และการ
ดูแลอยาง
เปนธรรมทุก
คน
ยุทธศาสตร
อปท.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

คาเปาหมาย
2562

2563

2564

50%

60%

70%

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

ผลผลิต/
โครงการ

เพิ่มขึ้นปละ 10% 1. การบริการ
ประชาชนดวย
ความรวดเร็ว
และโปรงใส

โครงการแกไข
ปญหาการ
วางงานและ
สงเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชนและ
โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่
อบต.

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน
กองคลัง

2. บูรณาการ
การบริหาร
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ทุกหมูบาน
ไดรับความเปน
ธรรมตามระบบ
ประชาธิปไตย

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ทุกหมูบาน

2.สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเทิดทูน
สถาบันของชาติ

โครงการ
สงเสริม
กิจกรรม
ประชาคมและ
การจัดทําแผน
ชุมชน

สํานักปลัด

กองคลัง

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย

2.ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ทุกหมูบาน ไดรับ
รวมกิจกรรมการ
เทดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ทุกหมูบาน

2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักปลัด/

กองคลัง

กองสาธารณสุขฯ

/ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 129 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดาน
การทองเที่ยวสู
สากล

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบ
ยุทธศาสตรที่ 6 สาธารณูปโภค
การนําการ
ใหอยูในเกณฑ
ที่ดีไดมาตรฐาน
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการเพื่อ
ประโยชนของ
ประชาชน
0

0

ตัวชี้วัด
เปาประสงค ผลผลิต/
โครงการ
1.ถนน ทาง
ยุทธศาสตรที่ 7 1. มี
การพัฒนา
โครงสราง น้ํา ไฟฟา
โครงสราง
ประปา ใน
พื้นฐาน
พื้นฐานและ
พื้นที่ อบต.
ระบบ
ระบบ
สาธารณูปโ บางปลามา
สาธารณูปโภค ภคที่ดีขึ้น
มีคุณภาพที่
ใหอยูในเกณฑ และ
ดีและได
ที่ดีไดมาตรฐาน กอใหเกิด
มาตรฐาน
ประโยชน
แก
ประชาชน
อยางสูงสุด
ยุทธศาสตร
อปท.

0

0

0

0

0

0

0

0

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

40%

50%

60%

70%

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

0

0

0

0

0

2. สงเสริม
การ
จัดระบบ
ผังเมืองรวม
กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสราง
ตางๆ

2.ถนน
ทางน้ํา
ไฟฟา ใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพดี
ทุกแหง

ความกาวหนา
ของเปาหมาย

กลยุทธ

เพิ่มขึ้นปละ 10% 1. กอสราง
และปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน

ทุกหมูบาน

2. ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ใหมีมาตรฐาน
ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน

โครงการ
ปรับปรุง

หนวย
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

หนวย
สนับสนุน
กองคลัง

กองคลัง

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ใหมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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สวนที่ 4
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
สนับสนุน
กองคลัง/
สํานักปลัด

แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด
สํานักปลัด

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง

สํานักปลัด

กองชาง/
กองคลัง
กองชาง/
กองคลัง
กองคลัง/
สํานักปลัด
กองชาง/
กองคลัง
สํานักปลัด/
กองคลัง
กองชาง/
กองคลัง
กองชาง/
กองคลัง
กองชาง/
กองคลัง/
กองการศึกษา/
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ/
กองคลัง
กองการศึกษาฯ/
กองคลัง
กองชาง/
กองคลัง
กองคลัง/
กองชาง
กองคลัง/
สํานักปลัด

ที่

ยุทธศาสตร

1

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและจําหนาย

ดานการบริการ
แผนงานการศึกษา
ประชาชนและสังคม
ดานการเศรษฐกิจ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

2

3

ดาน

0

0

0

0

0

การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ดานการเศรษฐกิจ

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการดําเนินงาน
อื่นๆ

แผนงาน

กองการศึกษา
สํานักปลัด

กองคลัง/
กองชาง/
กองการศึกษาฯ/
กองสาธารณสุขฯ

/4.การขยาย …
0

แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 132 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน (ตอ)
ที่

ยุทธศาสตร

4

การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี

5

0

0

0

0

0

6

0

0

0

7

0

0

0

รวม

การสงเสริมกีฬา
เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
มีความสามารถดานกีฬา
สูความเปนเลิศ
การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชนของประชาชน

ดาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
สนับสนุน

สํานักปลัด
กองชาง/
กองคลัง/
กองสาธารณสุข
สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองชาง/
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด
กองชาง/
กองคลัง/
กองสาธารณสุขฯ

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

กองคลัง

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม
ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

สํานักปลัด/
กองชาง
สํานักปลัด
กองชาง/
กองคลัง/
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

กองชาง

ดานการบริการ
ประชาชนและสังคม

แผนงานงบกลาง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
โยธา

กองชาง

4 ดาน

10 แผนงาน

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการบริการ
และระบบสาธารณูปโภค
ประชาชนและสังคม
ใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน

7 ยุทธศาสตร

แผนงาน

สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ
กองคลัง/
กองชาง/
กองการศึกษาฯ/
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ/
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง/
สํานักปลัด/
กองชาง/
กองการศึกษาฯ
สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ/
กองสาธารณสุขฯ
สํานักปลัด/
กองคลัง/
กองการศึกษาฯ/
กองสาธารณสุขฯ

1 สํานัก/4 กอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง

- ๑๓๔ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงานการเกษตร

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.10 แผนงานการเกษตร

รวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1
2
12
15

50,000
20,050,000
1,400,000
21,500,000

1
2
12
15

50,000
20,050,000
1,400,000
21,500,000

1
2
12
15

50,000
20,050,000
1,400,000
21,500,000

1
2
12
15

50,000
20,050,000
1,395,000
21,495,000

4
8
48
60

200,000
80,200,000
5,600,000
86,000,000

5
5

1,200,000
1,200,000

5
5

1,200,000
1,200,000

5
5

1,200,000
1,200,000

5
5

1,200,000
1,200,000

20
20

4,800,000
4,800,000

- ๑๓๕ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.๓ แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
3.12 แผนงานงบกลาง

รวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

8
13
56
15
4
96

1,090,000
2,660,000
6,670,000
2,175,000
21,400,000
33,995,000

7
13
56
14
4
95

490,000
2,660,000
6,670,000
1,165,000
20,400,000
33,395,000

7
13
56
14
4
95

490,000
2,660,000
8,670,000
1,165,000
20,400,000
35,395,000

7
13
56
14
4
95

490,000
2,660,000
8,670,000
1,165,000
20,400,000
35,395,000

29
52
224
60
16
381

2,560,000
10,640,000
30,680,000
8,700,000
85,600,000
138,180,000

- ๑๓๖ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๓ แผนงานการศึกษา
4.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ ๕
การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

74
33

๑5,๑90,000
1,450,000

74
33

๑5,๑90,000
1,450,000

74
33

๑5,๑90,000
1,450,000

74
33

๑5,๑90,000
1,450,000

296
132

๖0,76๐,000
5,800,000

๑07

16,640,000

๑07

16,640,000

๑07

16,640,000

๑07

16,640,000

428

66,56๐,000

14

5,400,000

14

5,400,000

14

5,400,000

14

5,400,000

56

21,600,000

14

5,400,000

14

5,400,000

14

5,400,000

14

5,400,000

56

21,600,000

- ๑๓๗ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ป 2561

ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

41
18
13
5
3
1
8๑

10,366,000
7,425,000
3,910,000
630,000
๔,๕๐๐,๐๐๐
200,000
27,๐31,000

41
18
13
5
3
1
8๑

10,366,000
7,425,000
3,910,000
630,000
๔,๕๐๐,๐๐๐
200,000
27,๐31,000

41
18
13
5
3
1
8๑

10,366,000
7,425,000
3,910,000
630,000
๔,๕๐๐,๐๐๐
200,000
27,๐31,000

41
18
13
5
3
1
8๑

10,366,000
7,425,000
3,910,000
630,000
๔,๕๐๐,๐๐๐
200,000
27,๐31,000

164
72
52
20
12
4
324

41,464,000
29,700,000
15,640,000
2,520,000
18,0๐๐,๐๐๐
800,000
108,๑24,000

รวม

61
61

115,150,000
115,150,000

63
63

131,045,000
131,045,000

62
62

121,527,000
121,527,000

63
63

183,315,000
183,315,000

248
248

557,037,000
557,037,000

รวมทัง้ สิน้

378

๒20,916,000

380

236,211,000

379

228,693,000

380

296,481,000 1,517 ๙82,301,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
6.12 แผนงานงบกลาง
1

รวม

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาต รฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

1

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

- ๑๓๘ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

รวม

จัดตั้งศูนยพัฒนาธุรกิจระดับ
ตําบล

1 โครงการ

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา

-

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู

50,000

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

50,000

จัด
สมาชิกกลุมฯมี
กิจกรรม ศักยภาพในการ
1 ครั้ง ผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการ
ของผูบริโภค
-

-

สํานักปลัด

-

- ๑๓๙ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ า
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

จัดตั้งศูนยเครื่องจักรการเกษตร
ระดับตําบล

2

กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

รวม

2 โครงการ

เพื่อสราง
กระบวนการมีสวน
รวมและวิธีการระดม
ความคิดของคนใน
ชุมชน
เพื่อกอสรางสถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา

-

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
3) สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ
ฯลฯ
ม.1 และ ม.4
ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
-

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

มีการชวยเหลือ
เกษตรกรอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

2 หมูบาน

เกษตรกรมีน้ําใชในการ
ทําการเกษตร

สํานักปลัด

20,050,000

20,050,000

20,050,000

20,050,000

-

-

-

- ๑๔๐ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.10 แผนงานการเกษต ร
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1

โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน
แขงขัน เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวได มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

สมาชิกในกลุมผลิต
สินคาที่ปลอดภัยได
มาตรฐาน

สํานักปลัด

2

โครงการจัดการความรูในศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวมและ
วิธีการระดมความคิดของคนในชุมชน

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

ความรูที่จะใชในการ
แกปญหาของชุมชน

สํานักปลัด

3

โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

สมาชิกไดรับรูในการพัฒนาการผลิต
สินคา

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

สํานักปลัด

4

จัดตั้งศูนยพัฒนาธุรกิจระดับตําบล

สมาชิกไดรับรูในการพัฒนาการผลิต
สินคา

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

สมาชิกกลุมฯมีศักยภาพ
ในการผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการของ
ผูบริโภค
สมาชิกกลุมฯมีศักยภาพ
ในการผลิตสินคา ตรง
ตามความตองการของ
ผูบริโภค

สํานักปลัด

- ๑๔๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการถายทอดความรูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
โครงการสงเสริมการลดตนทุน
การผลิตขาว ตามแนวคิด 3:1:2
หรือ โครงการทํานาแบบลด
ตนทุนโดยใชอินทรีย

7

8

โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และสารสมุนไพรกําจัดแมลง

9

ฝกอบรมใหความรูเกษตรกร

10 ปุยสั่งตัดชนิดเม็ดตามนโยบาย
รัฐบาล

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เกษตรกรสามารถเรียนรูและ
นําไปปฏิบัติในฟารมได

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ
1) เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและ 1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ทักษะเพิ่มมากขึ้น
๒) เพื่อใหประชาชนทํานาโดย 3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ลดตนทุนที่ถูกลง ลดรายจายคา 4) ทําน้ําหมักชีวภาพ สูตรเรง
ยา ปุย โดยหันมาใชสารอินทรีย ดอก สูตรเรงโต สารสะเดา
ชีวภาพ ที่มีตนทุนต่ํา สามารถ กําจัดแมลง ปุยหมักเชื้อราบี
ทําดวยตนเองได วัตถุดิบหาได เวอรเลีย เชื้อไตรโคโนมา ฯลฯ
ภายในหมูบานและปลอดภัยตอ
สุขภาพดวย
1) ใหเกษตรกรลดตนทุนการ
1) ฝกอบรม
ผลิต
2) ฝกปฏิบัติ
2) ใหเกษตรกรผลิตสินคา
3) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
เกษตรที่ปลอดภัย
ฯลฯ
เพื่อใหเกษตรกรมีความรูและ
ทักษะเพิ่มมากขึ้น
เพื่อลดตนทุนการผลิตภาค
การเกษตร

ฝกอบรมใหความรูเกษตรกรใน
เรื่องตางๆที่จําเปน เชน ปญหา
ขาววัชพืช, ปญหาแมลงศัตรูพืช,
การผลิตเชื้อราบิวเวอรเรีย ฯลฯ
ฝกอบรมการทําปุยสั่งตัดและ
การวิเคราะหดิน ฯลฯ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง
จัดอบรม
1 ครั้ง

เกษตรกรผูผลิตขาว
ลดการใชปุยเคมี
50%
เกษตรกรสามารถนํา
ความรูที่ไดไป
พัฒนาการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

เกษตรกร 100 คน
ผลิตปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ,สมุนไพร
กําจัดแมลงสารสกัด
ชีวภาพ จํานวน
4,000 ลิตร
เกษตรกรสามารถนํา
ความรูที่ไดไป
พัฒนาการเกษตรได
อยางมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดอบรม
1 ครั้ง

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๑๔๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

11 โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมตางๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถกระทําได

เพื่อคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ราชการสวนกลาง
และราชการสวนภูมิภาคที่อยู
ในอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลที่สามารถ
กระทําได

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหารภายใน
องคการบริหารสวนตําบลและ
สวนราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถกระทําได เชน
กิจกรรมวันรักตนไมประจําป
ของชาติ ตามแนวทางของกรม
ปาไม ฯลฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ ที่
เหมาะสมและจําเปน

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย
วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด
เชือก ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

1,400,000 1,400,000 1,400,000

1,400,000

รวม

12 โครงการ

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

12
สามารถ
กิจกรรม/ป ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ
20 ครั้ง มีวัสดุการเกษตร
ไวใชงาน เพื่อ
ความสะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน
-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

- ๑๔๓ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.10 แผนงานการเกษต ร
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

11

11

1

โครงการสงเสริม ปรับปรุง
แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการจัดประชุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ

เพื่อใหสิ่งแวดลอมในพื้นที่มี สงเสริม ปรับปรุง แกไข
คุณภาพที่ดี
อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล
บางปลามา

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

10
หมูบาน

สิ่งแวดลอมใน
ตําบลบางปลามา
มีคุณภาพที่ดี

สํานักปลัด

- ๑๔๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2

ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์
เพื่อใหสภาพแวดลอมในพื้นที่
รักษพื้นที่สีเขียว
อบต.นาอยู
(หนังสือ ที่ สพ 0037.10/75
ลงวันที่ 8 เม.ย.54)

จัดกิจกรรม จํานวน 1 ครั้ง

100,000

3

โครงการกําจัดผักตบชวาใน
แมน้ํา ลําคลอง

แมน้ําทาจีน ลําคลองทุก
สายภายในเขต อบต.บาง
ปลามา

50,000

เพื่อใหแมน้ําลําคลองมีความ
สะอาด ไหลเวียนสะดวก

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

100,000

100,000

100,000

จัดกิจกรรม สภาพแวดลอม
1 ครั้ง ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา
นาอยู

50,000

50,000

50,000

แมน้ําทา
จีน 1 สาย
ลําคลอง
ตางๆ
5 สาย

ประชาชน
สามารถใชใน
การคมนาคม
และอื่นๆ ได
สะดวก

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๑๔๕ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ราชการสวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถกระทําได

เพื่อคาใชจายในการดําเนินงาน
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล ราชการ
สวนกลางและราชการสวน
ภูมิภาคที่อยูในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบล
ที่สามารถกระทําได

5

ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกรอนในเขตพื้นที่
ตําบลบางปลามา ประจําป
๒๕๖๑-๒๕๖๔

เพื่อคาใชจายในการดําเนินงาน ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี
หรือจัดกิจกรรมตางๆ ในการ เขียวลดภาวะโลกรอนใน
ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เขตพื้นที่ตําบลบางปลามา

รวม

5 โครงการ

-

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหาร
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและสวนราชการ
ภายนอกในการดําเนินงาน
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลที่
สามารถกระทําได เชน
กิจกรรมวันรักตนไม
ประจําปของชาติ ตาม
แนวทางของกรมปาไม
ฯลฯ

-

2561
(บาท)

1,000,000

20,000

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,000,000

20,000

1,000,000

20,000

2564
(บาท)

1,000,000

20,000

๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐ ๑,20๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
12
สามารถ
กิจกรรม/ป ขับเคลื่อน

สํานักปลัด

นโยบายของ
รัฐบาล
ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคได
อยางเปน
รูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ
จัด
มีพื้นที่สีเขียว
กิจกรรม ลดภาวะโลก
4 ครั้ง รอนในเขต
พื้นที่ตําบล
บางปลามา
-

-

-

- ๑๔๖ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใ น
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1

ติดตั้งกลองวงจรปด CCTV
จํานวน ๕ จุด

เพื่อเฝาระวังในดานความปลอดภัย
ใหกับพื้นที่

ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา

๖๐0,000

2

โครงการดําเนินการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือตั้งจุดตรวจ และสราง
จิตสํานึกมีวินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร

1) เพื่อเปนการปองกันและลด
อุบัติเหตุในชวงเทศกาลที่สําคัญ
2) อํานวยความสะดวกใหกับ
ประชาชนที่สัญจรในชวงเทศกาล

จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณจุด
แยกที่สําคัญ เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

3

รณรงคแกไขปญหาในดาน
อาชญากรรม โรคเอดส การละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศและ
การสรางความเข็มแข็งของสตรี
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.2/ว 2342 ลว.28 พ.ค.55)

เพื่อใหเด็กและสตรีมีความเข็ม
แข็ง ปองกันอาชญากรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมตาง เชน การรณรงค
ประชาสัมพันธ กิจกรรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนสํารับเด็ก และสตรี ฯลฯ

๔0,000

๔0,000

๔0,000

๔0,000

เพื่อใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ

จัดหาสวัสดิการ ใหแก
อปพร. เชน คาเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณในการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

4

จัดสวัสดิการใหกับสมาชิก
อปพร.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 แหง

มีความมั่นใจในเรื่อง
ความปลอดภัยมากขึ้น

สํานักปลัด

1) ประชาชนไดรับ
ความสะดวก ปลอดภัย
มากขึ้น
2) ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกับโทษ และพิษ
ภัยของการดื่มแลวขับ
จัดกิจกรรม เด็กและสตรีมีคุณภาพ
1 ครั้ง ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

จัดตั้ง
จุดตรวจ
10 ครั้ง

1 ครั้ง

อปพร.ปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๑๔๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หรือ ปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติดและเพื่อสนับสนุนการจัดระเบียบ
สังคม หรือ รณรงคปองกัน บําบัด
ฟนฟูรักษา ใหกับประชาชน และผู
ติดยาเสพติด

1) เพื่อปองกันไมใหประชาชน
เขาใกลยาเสพติด
๒) เพื่อบําบัด ฟนฟู รักษา ผูติด
ยาเสพติดไมใหกลับไปติดยา

๑) ฝกอบรม บําบัดฟนฟู รักษา
ผูติดยาเสพติดใหเปนคนดีของสังคม
๒) รณรงคประชาสัมพันธให
ประชาชนรูพิษภัยของยาเสพติด ฯลฯ

1) เพื่อศักยภาพของสมาชิก อปพร.
2) เพื่อเพิ่มความรูดานกูชีพ – กูภัย

๖

7

8

รวม

โครงการฝกอบรมทบทวน
อาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ปองกันและบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนที่เกิด
จากสาธารณภัย

๘ โครงการ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดอบรม
1 ครั้ง

๑) ประชาชน
หางไกลจากผูติดยา
เสพติด
๒) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

ฝกอบรมทบทวน อปพร.

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

ฝกอบรม อปพร.ปฏิบัติหนาที่มี
1 ครั้ง ประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อเตรียมความพรอมในการ
รับมือกับภัยที่เกิดขึ้น

ฝกอบรมซักซอมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

ฝกอบรม ประชาชนไดรับความ
1 ครั้ง ปลอดภัย เมื่อภัยมา

สํานักปลัด

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย น้ําปาไหลหลาก
แผนดินถลม ภัยแลง ภัยหนาว
อัคคีภัย ฯลฯ

เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินการปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนตางๆ ของ
ประชาชนที่เกิดจากภัย
สาธารณะตางๆ ฯลฯ

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

10
หมูบาน

สามารถแกปญ
 หา
ดําเนินการปองกัน
และบรรเทาความ
เดือดรอนตางๆ ของ
ประชาชนที่เกิดจาก
ภัยสาธารณะตางๆ
ฯลฯ ไดอยางทันเวลา

สํานักปลัด

๑,๐๙๐,000

๔๙๐,000

๔๙๐,000

๔๙๐,000

-

-

-

-

-

- ๑๔๘ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.3 แผนงานการศึกษ า
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

๑

๒

โครงการปองกันและแกปญหา
ยาเสพติดในโรงเรียน/
สถานศึกษา (สําเนาหนังสือ
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒
ลว. ๑๓ มี.ค.๕๘)
โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอในเด็ก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใหเด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่หางไกลจากยาเสพติด

จัดกิจกรรมทางวิชาการให
ความรูแกเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่หางไกล
จากยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

๑)เพื่อใหผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ
๒)เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
อบต.บางปลามาและ ผูปกครอง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จัดอบรม
๑ ครั้ง

๑) เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
หางไกลโรคติดตอ
๒) ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคติดตอ

กองการศึกษาฯ

- ๑๔๙ -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓

โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ “ไอโอดีน”

เพื่อใหแกและหญิงตั้งครรภมี
ความรูความเขาใจ

๔

โครงการเตรียมความพรอมหลัง
คลอดบุตร

๑) เพื่อใหหญิงตั้งครรภมีความ หญิงตั้งครรภและหญิง
พรอมในการดูแลบุตรหลังคลอด หลังคลอด เด็กตั้งแต
บุตร
แรกเกิด – ๕ ป
๒) เพื่อใหแมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการดูแลบุตร

เด็กแรกเกิดถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปที่ ๑
หญิงตั้งครรภ หญิงที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมระยะ ๖ เดือนแรก

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑) เด็กแรกเกิดถึง
กอนเขา
ประถมศึกษาปที่ ๑
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารเพียงพอ
๒) หญิงตั้งครรภ
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารเพียงพอ
๓)หญิงที่เลี้ยงลูก
ดวยนมแมระยะ ๖
เดือนแรกไดรับ
ไอโอดีนในอาหาร
เพียงพอ
๑) หญิงตั้งครรภ
และหญิงหลังคลอด
มีความรูความเขาใจ
ในการเลี้ยงดูบุตร
๒) เด็กที่เกิดมา
ไดรับการเลี้ยงดู มี
การเจริญเติบโต
ตามโภชนาการ
ของเด็ก

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จัดอบรม
๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จัดอบรม
๑ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

- ๑๕๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕

โครงการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
ปฐมวัย”

๖

วัตถุประสงค

๑) เพื่อใหพอแม ผูปกครอง
เขาใจถึงวิธีการอบรมเด็ก
โดยการสรางวินัยเชิงบวก
ใหมีคุณภาพ
๒) เพื่อใหพอแม ผูปกครอง มี
เจตคติที่ดีตอการเลี้ยงเด็ก
โครงการ “พัฒนาความสามารถ ๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
โตตามวัย”
พัฒนาการและมีความพรอมที่
เหมาะสมกับวัย
๒) เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี
สุขนิสัย และสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

พอแม ผูปกครองของเด็กในเขต
พื้นที่ อบต.บางปลามา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จัดอบรม
๑ ครั้ง

เด็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

๑) เด็กระดับปฐมวัย
รอยละ ๙๐ มีพัฒนาการและมี
ความพรอมที่เหมาะสมกับวัย
๒) เด็กระดับปฐมวัย
รอยละ ๙๐ มีสุขนิสัย
สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐

จัดอบรม
๑ ครั้ง

เด็กระดับปฐมวัย มี
พัฒนาการมีความ
พรอมที่เหมาะสมกับ
วัยมีความคิดอยาง
เหมาะสมกับวัย อยู
ในสังคมไดอยางมี
ความสุขและมีความ
พรอมที่จะเรียนใน
ระดับประถมศึกษา
ตอไปไดอยางมี
ความสุขในการ
เรียนรูโดยไดรับ
ความรวมมือในการ
พัฒนาและจัด
การศึกษาจาก
ผูปกครองและชุมชน
เปนอยางดี

กองการศึกษาฯ

- ๑๕๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑) ผูดูแลเด็ก
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีดูแล
รักษาฟน
๒) ผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีปองกัน
โรคฟนผุ
๑) ผูดูแลเด็ก
ผูปกครองนักเรียน
ทราบถึงวิธีดูแล
รักษาฟนและ
ปองกันฟนผุ
๒) เด็กนักเรียนใน
ศูนยฯ ไดรับการทา
ฟลูออไรดวานิช
ทุกคน

กองการศึกษาฯ

๗

โครงการ “เด็กนอยฟนสวย”

๑) เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
ผูปกครองและเด็กนักเรียนได
เด็กเล็ก
ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟน
๒) เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก
ผูปกครองและเด็กนักเรียนทราบ
ถึงวิธีการปองกันโรคฟนผุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จัด
กิจกรรม
๑ ครั้ง

๘

โครงการ “รณรงคทาฟลูออไรด
วานิช"

๑) เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
ผูปกครองและเด็กนักเรียนได
เด็กเล็ก
ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟน
๒) เพื่อสงเสริมใหครูผูดูแลเด็ก
ผูปกครองและเด็กนักเรียนทราบ
ถึงวิธีปองกันฟนผุ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

จัด
กิจกรรม
๑ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

- ๑๕๒ -

ที่
๙

โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนอาหารกลางวัน

๑๐ สนับสนุนอาหารเสริม(นม)

๑๑ โครงการ “เด็กไทยสุขภาพดี
ทั่วหนา ไรปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ ดวยอาหาร
กลางวัน”

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนไดรับโภชนาการอาหาร
ครบ ๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา

เพื่อใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และโรงเรียนทั้ง
3 แหง ในเขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา

เพื่อใหเด็กนักเรียนและเด็กกอน
วัยเรียนไดรับโภชนาการอาหาร
ครบ ๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563
(บาท) (บาท) (บาท)
๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑,๖๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ศพด.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

เด็กนักเรียนกอนวัย กองการศึกษาฯ
เรียน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
ไดรับโภชนาการ
อาหาร ที่ครบ ๕ หมู
โรงเรียน เด็กนักเรียนและ
กองการศึกษาฯ
สังกัด สพฐ. เด็กกอนวัยเรียน
และ ศพด.
มีสุขภาพรางกาย
ในเขตพื้นที่
แข็งแรง
อบต.
บางปลามา
ศพด.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

เด็กนักเรียนกอนวัย กองการศึกษาฯ
เรียน มีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
ไดรับโภชนาการ
อาหาร ที่ครบ ๕ หมู

- ๑๕๓ -

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการ “ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง พัฒนา
ความสามารถโตตามวัย”

๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีพัฒนาการ มีความพรอมที่
เหมาะสมกับวัย
๒) เพื่อสงเสริมใหเด็กปฐมวัย
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิตที่ดี
๓) เพื่อใหครูและผูปกครอง มี
ความรูความสามารถที่ปฏิบัติ
กับเด็กไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย

๑) เด็กระดับปฐมวัย รอยละ
๙๐ มีพัฒนาการและมีความ
พรอมที่เหมาะสมกับวัย
๒) เด็กระดับปฐมวัย รอยละ
๙๐ มีสุขนิสัย สุขภาพและ
สุขภาพจิตที่ดี
๓) เพื่อใหครูและผูปกครองมี
ความรู ความเขาใจ และ
ตอบสนองความตองการของ
เด็กใหเหมาะสม

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๑๓ จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิงของ ศพด.

ศพด. ของ อบต.บางปลามา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ที่

รวม

โครงการ/กิจกรรม

๑๓ โครงการ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัด
กิจกรรม
๑ ครั้ง

๑) เด็กในศูนยฯ
มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย
๒) เด็กในศูนยฯ มี
สุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี
๓) ครูและผูปกครอง
มีความรู
ความสามารถที่
ปฏิบัติกับเด็กได
อยางถูกตองและ
เหมาะสมกับวัย
กอง
มีวัสดุเครื่องดับเพลิง
การศึกษาฯ ไวใชในศูนยฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

และ ศพด.

-

๒,๖๖๐,๐๐๐

๒,๖๖๐,๐๐๐

๒,๖๖๐,๐๐๐

๒,๖๖๐,๐๐๐

-

-

-

- ๑๕๔ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1
2

3

โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกใน
ชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีการ
เตรียมการในการเฝาระวัง
และรักษาโรค
เพื่อใหสุนัขและแมวที่มี
โครงการรณรงคฉีดวัคซีน
เจาของและไมมีเจาเของ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา หรือ
การขับเคลื่อนโครงการสัตวโรค ไดรับบริการฉีดวัคซีน
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
โครงการจัดระบบบริการทาง
การแพทยฉุกเฉินตําบล
บางปลามา หรือ โครงการ
กอสรางอาคารศูนยปฏิบัติการ
“การแพทยฉุกเฉิน”

เพื่อจัดตัง้ “ศูนยปฏิบตั ิการกู
ชีพตําบลบางปลามา” เพื่อ
ใหบริการชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินดวยโรคปจจุบันหรือผู
ประสบอุบัติเหตุในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามาและพื้นที่ใกลเคียงหาก
มีการรองขอ หรือ กอสราง
ศูนยปฏิบัติการ “การแพทย
ฉุกเฉิน”

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บางปลามา
(10 หมูบาน)
สุนัขและแมวในพื้นที่ตําบล
บางปลามา

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบาง
ปลามา และพื้นที่ใกลเคียง
ที่มีการรองขอ หรือ
ดําเนินการกอสรางศูนย
ปฏิบัติการ “การแพทย
ฉุกเฉิน”

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
สุขภาพ
ที่ดีขึ้น
สุนัขและแมว
ไดรับบริการตาม
โครงการ
ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ตําบล
บางปลามา
ประชาชนสามารถ
เรียกใชบริการจาก
หนวยกูชีพตําบล
บางปลามา
ไดตลอด
24 ชั่วโมง
หรือ มีอาคารศูนย
ปฏิบตั ิการ
“การแพทย
ฉุกเฉิน”

กองสาธารณสุขฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

จํานวน 1 ครั้ง
10 หมูบาน

100,000

100,000

100,000

100,000

10 หมูบาน

500,000

500,000

2,500,000

2,500,000

1 ศูนย

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๕๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

สงเสริมสุขภาพผูสูงวัยตําบล
บางปลามา หรือ สงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุตําบล
บางปลามา

๕

โครงการความรูความเขาใจกับ
“ไอโอดีน”

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกโดยไมตอง
เดินทางไปตรวจยัง รพ.
และชวยประหยัด
คาใชจาย
เพื่อใหแมและหญิง
ตั้งครรภมีความรูค วาม
เขาใจ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตรวจสุขภาพใหกับประชาชน
ในโรคตางๆ เชน เบาหวาน
ความดันโลหิต มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเตานม ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

เด็กแรกเกิดถึงกอนเขา
ประถมศึกษาปที่ 1 หญิง
ตั้งครรภ หญิงที่เลี้ยงลูกดวย
นมแมระยะ 6 เดือนแรก

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
ดานสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรม
จํานวน 1
ครั้ง

1) เด็กแรกเกิดถึง
กอนเขา
ประถมศึกษาปที่
1 ไดรับไอโอดีน
ในอาหารเพียงพอ
2) หญิงตั้งครรภ
ไดรับไอโอดีนใน
อาหารอยาง
เพียงพอ
3) หญิงที่เลี้ยงลุก
ดวยนมแมทุกคน
ระยะ 6 เดือน
แรกไดรับไอโอดีน
ในอยางเพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

จํานวน 10
หมูบาน

- ๑๕๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการอบรมพื้นฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)

เพื่อทบทวนบทบาท
และภารกิจของ อสม.
ในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนตามสภาพ
ปญหาสาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไป

อาสาสมัคสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
สุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบางปลามา เชน
แผนงานดานการจัดซื้อบริการ
สุขภาพ แผนงานดานการ
สนับสนุนงบประมาณแกหนวย
บริการสาธารณสุข แผนงาน
ดานการสวางเสริมสุขภาพโดย
ประชาชนและชุมชนทองถิ่น
แผนงานดานการบริหารจัดการ
กองทุนและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ฯลฯ

เพื่อจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสุขภาพ ใหแก
1) ประชาชนตําบล
บางปลามา
2) พัฒนาศักยภาพ อสม.
3) อบรมผูนําชุมชน
4) มีการคัดกรองและ
ปองกันโรคตางๆ ใหแก
ประชาชน
ฯลฯ

1) ประชาชน ตําบล
บางปลามา
2) พัฒนาศักยภาพ อสม.
3) อบรมผูนําชุมชน
4) มีการคัดกรองและปองกันโรค
ตางๆ ใหแกประชาชน
ฯลฯ

7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

100,000

500,000

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

100,000

500,000

100,000

500,000

2564
(บาท)

100,000

500,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม อสม. มีความรู
จํานวน 1 ครั้ง ความเขาใจ

15 ครั้ง

สามารถถายทอด
ความรูดาน
สุขภาพแก
ประชาชน
กลุมเปาหมายได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๕๗ -

ที่
8

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

โครงการสงเสริมสุขภาพ
หรือคัดกรอง 10 โรค
จํานวน 10 หมูบาน

๑) เพื่อพัฒนาความรู
ทักษะ อ.ส.ม. ผูนําชุมชน
และประชาชน
2) เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกโดยไมตอง
เดินทางไปตรวจยัง รพ.
และชวยประหยัด
คาใชจาย

1) พัฒนาศักยภาพ
อ.ส.ม.
๒) อบรมผูนําชุมชน
๓) ตรวจสุขภาพใหกับ
ประชาชนในโรคตางๆ

300,000

9

โครงการตรวจสารพิษใน
รางกาย
จํานวน 10 หมูบาน

เพื่อตรวจสุขภาพของ
ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

ประชาชนในเขต อบต.บาง
ปลามา

120,000

120,000

10

โครงการเฝาระวังและสงเสริม
ทันตสุขภาพในศูนยพัฒนา เด็กเล็ก

เด็กกอนวัยเรียนในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มา

50,000

50,000

50,000

11

โครงการสงเสริมทันตสุขภาพ
ในกลุมผูสูงอายุ

1) เพื่อควบคุมอัตราการ
เกิดโรคฟนผุในเด็ก
ปฐมวัย
๒) เพื่อสงเสริมให
ผูปกครองและผูมสี วน
เกี่ยวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของเด็ก
ได
๑) เพื่อใหผูสูงอายุมี
ความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพชองปากเพิ่ม
มากขึ้น
๒) เพื่อใหผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจสุขภาพ
ชองปาก

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลบาง
ปลามา

50,000

50,000

50,000

300,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ๑) อสม.สามารถ กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง พั ฒ นาศั ก ยภาพ

300,000

300,000

120,000

ด า นสาธารณสุ ข
ในเรื่องตางๆ
๒) ประชาชน
ไดรับความสะดวก
ใ น ด า น สุ ข ภ า พ
แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด
คาใชจาย
120,000 จัดกิจกรรม สามารถยกระดั บ กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง คุณ ภาพชีวิ ต ของ
ป ร ะ ช า ช น ใ ห มี
จํานวน 10
ค ว า ม สุ ข แ ล ะ มี
หมูบาน
สุ ข ภาพร า งกาย
และจิตใจที่ดี
50,000
จัดกิจกรรม เด็กมีสุข ภาพปาก กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง และฟนที่ดี
จํานวน 10
หมูบาน

50,000

จัดกิจกรรม ๑) ผูสูงอายุมี
กองสาธารณสุขฯ
สุ
ข
ภาพช
อ
งปากดี
จํานวน 1 ครั้ง
ขึ้น
๒) ผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจ
สุขภาพชองปาก

- ๑๕๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก

วัตถุประสงค
1) เพื่อลดอัตราการ
ปวยโรคไขเลือดออก
2) เพื่อปองกันและหยุด
การระบาดของโรค
ไขเลือดออก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)

50,000

13 โครงการป อ งกั น และแก ไ ข เพื่อสรางความเขมแข็งใน เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
ปญหาเอดสและเพศสัมพันธแก การดํ า เนิ น งานเพื่ อ การ และประชาชนทั่วไป
ป อ ง กั น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ
เยาวชนในโรงเรียน

50,000

14 โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน
และความดันโลหิตสูง

เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน
และความดันโลหิตสูง

ประชาชนในตําบล
บางปลามา

30,000

15 โครงการแกไขปญหาฟลูออไรด
ในน้ํา

เพื่อแกไขปญหา
ฟลูออไรดที่มีคาเกิด
มาตรฐานน้ําอุปโภค
และบริโภคของ
ประชาชน

หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

100,000

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)

50,000

50,000

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
และโรคเอดสในโรงเรียน

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
10 หมูบาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

อัตราการปวย
ดวยโรค
ไขเลือดออก
ลดลงตาม
เปาหมายที่
กําหนด

กองสาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรม ผูเขารับการ
จํานวน 1 ครั้ง อบรมสามารถ
เปนแกนนํา
เผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดส
และพศสัมพันธ
ในโรงเรียนและ
ชุมชน
จัดกิจกรรม ประชาชนไดรับ
จํานวน 1 ครั้ง การตรวจคัด

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กรองเบาหวาน
ไขมันและความ
ดันฯ

100,000

100,000

100,00
0

9 หมูบาน

ประชาชนไดใช
น้ําที่สะอาด
และปลอดภัย
จากปญหาของ
ฟลูออไรดในน้ํา
ดื่ม

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๕๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

16 โครงการฝกอบรมผูปฏิบัติการ เพื่อใหผูที่เขารับการ
ฉุกเฉิน เบื้ องตน /เวชกรฉุก เฉิ น อบรมมีความรูและ
ระดับตน
ทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ผู ป ฏิ บั ติ ง านกู ชี พ กู ภั ย ,
ผูนําชุมชนและประชาชน
ทั่วไป

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

100,000

100,000

100,000

100,000

17 โครงการอบรมการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

เพื่อใหประชาชนมี
เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
ความรูในการ
และประชาชนทั่วไป
รักษาพยาบาลและปฐม
พยาบาลเบื้องตน

50,000

50,000

50,000

50,000

18 โครงการฝกอบรมอาสาฉุกเฉิน
ชุมชน

เ พื่ อ ใ ห ป ร ะ ช า ช น มี เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
ความรูในการชวยเหลือ และประชาชนทั่วไป
ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
และสามารถแจ ง เหตุ
หรื อ รายงานเหตุ แ ละ
สามารถชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได

50,000

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
จัดกิจกรรม ผูเขารับการ
จํานวน 1 ครั้ง อบรมมีความรู
และทักษะใน
การปฐม
พยาบาล
เบื้องตนฯ
กองสาธารณสุขฯ
จัดกิจกรรม เยาวชน/
จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนใน
เขตตําบลบาง
ลามามีความรู
ในการปฐม
พยาบาล
เบื้องตน
กองสาธารณสุขฯ
จัดกิจกรรม ประชาชนมี
จํานวน 1 ครั้ง ความรู
ในการ
ชวยเหลือปฐม
พยาบาล
เบื้องตนและ
สามารถแจง
เหตุหรือ
รายงานเหตุ
และสามารถ
ชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได

- ๑๖๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธให
ความรูที่ถูกตองเกี่ยว
การกําจัดเชื้อโรค
ไขหวัดนกกับเกษตรกร
และผูที่เกี่ยวของกับการ
เลี้ยงสัตวปก

20 โครงการกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ

เพื่ อ สุ ข ภาพของระชา เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน
ชนในหมูบาน
และประชาชนทั่วไป

หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)

50,000

50,000

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

2564
(บาท)

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

จัดกิจกรรม เกษตรมีความรูที่
จํานวน 1 ครั้ง ถูกตองเกีย่ วกับ

กองสาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรม สุขภาพของ
จํานวน 1 ครั้ง ประชาชน
ในหมูบาน

กองสาธารณสุขฯ

การกําจัด
เชื้อโรคไขหวัดนก
และตระหนัก
ถึงความสําคัญใน
การทําความ
สะอาด
และทําลายเชื้อโรค
ไขหวัดนก

- ๑๖๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการสงเสริมการ
คัดแยกขยะในครัวเรือน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่ อ ลดประมาณขยะ เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน 100,000
จากแหลงกําเนิด
และประชาชนทั่วไป

22 โครงการระบบการแพทยฉุกเฉิน เพื่อใหบริการชวยเหลือ เด็กและเยาวชน, ผูนําชุมชน 1,200,000
ผู ไ ด รั บ บาดเจ็ บ จาก และประชาชนทั่วไป
อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เจ็ บ ป ว ย
ฉุ ก เฉิ น อย า งรวดเร็ ว
ปลอดภั ย ถู ก ต อ งตาม
มาตรฐ าน ล ดค วาม
รุนแรงของการบาดเจ็บ
และอาการป ว ยที่ อ าจ
สงผลถึงชีวิตได

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

100,000

100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

100,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

จัดกิจกรรม ส า ม า ร ถ ล ด กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง ปริ ม าณขยะจาก
แหล ง กํ า เนิ ด ได
โดยจากพฤติกรรม
ของประชาชนใน
การลดการผลิ ต
ขยะ การคั ด แยก
ขยะตั้ง แตตนทาง
และมี การนํ าขยะ
ก ลั บ ม า ใ ช
ประโยชนใหม
1,200,000 1,200,000 1,200,000
จัดกิจกรรม ผู ที่ ไ ด รั บ บาดเจ็ บ กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง จากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ
เ จ็ บ ป ว ย ฉุ ก เ ฉิ น
พื้นที่ เขตตํา บลบาง
ปลาม า และพื้ น ที่
ใกล เคี ยงได รั บ การ
ช ว ย เ ห ลื อ อ ย า ง
รวดเร็ ว ปลอดภั ย
ถู ก ต อ ง ต า ม
มาตรฐาน ลดความ
รุ น แ ร ง ข อ ง ก า ร
บาดเจ็บและอาการ
ปว ยที่ อาจส งผลถึ ง
ชีวิตได

- ๑๖๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

23 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุข
และการปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
24 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ
“หลักสูตรการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชนและสังคม”

เพื่ อ ป อ งกั น และควบคุ ม อบรมอาสาสมัคร
การระบาดของโรคติดตอ สาธารณสุข (อสม.) พรอม
ทั้งแกนนําสุขภาพ จํานวน
10 หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

อสม. สามารถบอก
ความหมายและอธิบาย
กระบวนการสงเสริม
สุขภาพของประชากรตาม
กลุมวัยได ฯลฯ

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้งแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ

เพื่อปองกันและควบคุม
การระบาดของโรค
ไมติดตอ

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้งแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

26 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง

เมื่อผานการอบรมแลว
อสม.สามารถอธิบาย
หลักการ/วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/ผูปวยเรื้อรัง

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้งแกนนํา
สุขภาพ จํานวน 10
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม ผูเขารับการ
จํานวน 1 ครั้ง อบรมมีความรูใน
การปองกันและ
ควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดตอได
จัดกิจกรรม อสม. เขาใน
จํานวน 1 ครั้ง ความหมายและ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กระบวนการ
สงเสริมสุขภาพ
ฯลฯ

จัดกิจกรรม อสม. เขาใจวงจร
จํานวน 1 ครั้ง การระบาดของ
โรคไมติดตอที่
เปนปญหาของ
ทองถิ่นไดหรือ
วงจรของปญหา
สาธารณสุขของ
พื้นที่ ฯลฯ
จัดกิจกรรม อสม. เขาใจ
จํานวน 1 ครั้ง หลักการและ
วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการใชจายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
การแพทยฉุกเฉิน
28 โครงการสงเสริมการบําบัดฟนฟู
ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและ
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
การแพทยฉุกเฉิน

เพื่อสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแกผู
ผานการบําบัดฯ
29 โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ เพื่อดําเนินการตรวจคัด
เชิงรุกในชุมชน
กรองสุขภาพเชิงรุกใน
ชุมชนตําบลบางปลามา
30 โครงการสํารวจจํานวนสัตวและ เพื่อใหสุนัขและแมวที่มี
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
เจาของและไมมีเจาเของ
สัตวปลอดโรค คนปลอดจาก
ไดรับการสํารวจและขึ้น
โรคพิษสุนัขบาฯ
ทะเบียนจํานวนสุนัขและ
แมวในเขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปฏิบัติงาน
การแพทย
ฉุกเฉิน
ระยะเวลา 1
ป
จัดกิจกรรม
จํานวน 2 ครั้ง

การปฏิบัติงาน
ดานการแพทย
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น
ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดไดรับการ
บําบัดฟนฟูและ
ฝกอบรมอาชีพฯ

กองสาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรม ประชาชนไดรับ
จํานวน 1 ครั้ง การตรวจสุขภาพ
เชิงรุกฯ
100,000 10 หมูบาน สุนัขและแมว
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนตาม
โครงการ
ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ อบต.
บางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

2564
(บาท)

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด

50,000

50,000

50,000

50,000

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
บางปลามา

100,000 100,000

100,000

100,000

สํารวจจํานวนสัตวและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมวใน
พื้นที่ อบต.บางปลามา

100,000

ผูนําชุมชนหรือประชาชน
ทั่วไปที่ผานการอบรม FR

100,000

100,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,500,000

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

31 โครงการเตรียมความพรอม
หลังคลอดบุตร

1) เพื่อใหหญิงตั้งครรภมี
ความพรอมในการดูแล
บุตรหลังคลอด
๒) เพื่อใหแมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดูแลบุตร

หญิงตั้งครรภและหญิงหลัง
คลอดเด็กตั้งแต
แรกเกิด-๕ ป

20,000

32 โครงการเฝาระวัง ปองกัน และ
ควบคุมโรคมือ เทา ปาก ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1) เพื่อใหผูปกครองมีความรู เด็ก, ผูปกครองและผูดูแล
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การ เด็กเล็กฯ
ปองกันโรคติดตอ
2) เพื่ อ ให ค รู ผู ดู แ ลเด็ ก มี
ความรู ค วามเข าใจเกี่ยวกั บ
การปองกันโรคติดตอ

20,000

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000

จัดกิจกรรม 1) หญิงตั้งครรภ
จํานวน 1 ครั้ง และหญิงหลัง
คลอด มีความรู
ความเขาใจในการ
เลี้ยงดูบุตร
๒) เด็กที่เกิดมา
ไดรับการเลี้ยงดูมี
การเจริญเติบโต
ตามโภชนาการ
ของเด็ก
20,000 จัดกิจกรรม ๑) เด็กในศูนย
จํานวน 1 ครั้ง พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย
หางไกลโรคติดตอ
๒) ครูผูดูแลเด็ก
และผูปกครองมี
ความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับโรคติดตอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการสงเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑) เพื่อสงเสริมและ
ประชาชน ในพื้นที่ตําบล
สนับสนุนใหประชาชน
บางปลามา จํานวน 10
ตระหนักถึงประโยชน
หมูบาน
ของกรดูแลรักษาสุขภาพ
2) เพื่อใหประชาชนได
ทราบถึงวิธีการสรางเสริม
สุขภาพที่ถูกตอง
3) เพื่อใหประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

34 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงวัย เพื่อกระตุนใหผูสูงอายุได
สรางจิตสดใส จิตใจแข็งแรง
สนใจในสุขภาพรางกาย
และจิตใจของตนเอง

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบลบาง
ปลามา
จํานวน 10 หมูบาน

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

300,000

300,000

300,000

300,000

60,000

60,000

60,000

60,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
จัด
กิจกรรม
จํานวน 1
ครั้ง

๑) ปลูกฝง
ทัศนคติ
ที่ดีในการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชนใน
หมูบาน
2) ประชาชน
มีสุขภาพ
รางกายที่
แข็งแรงและมี
สุขภาพจิตที่ดี
3) ประชาชน
ทราบถึงวิธี
ดูแลสุขภาพ
รางกายของ
ตนเองไดดี
สามารถ
จัด
กิจกรรม ยกระดับ
จํานวน 1 คุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ
ครั้ง
ใหมีความสุข
และมีสุขภาพ
รางกายและ
จิตใจที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

35 โครงการอบรมใหความรูในการ เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะมู ล เด็ก/เยาวชน, ผูนําชุมชน
จัดการขยะโดยใชหลักการ 3Rs ฝอยในชุมชน
และประชาชนทั่วไป
ในโรงเรียน/ชุมชน

50,000

36 กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาด
พื้นที่สาธารณะ

เพื่อใหที่สาธารณประโยชน
ถนน ที่วางเปลา สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค

พื้นที่สาธารณะ, ถนน -สาย
หลัก, สายรองในหมูบาน/
ชุมชนพื้นที่ตําบลบางปลามา

37 โครงการติดตั้งปายเตือน หามทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ
ประโยชนและริมถนน

เพื่อแจงเตือนไมใหทิ้ง
ขยะในเขตถนน และที่
สาธารณะประโยชน

ที่สาธารณะประโยชนทุก
แหงและถนนทุกสาย

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ขยะมีปริมาณ
ลดลงไมรอย
กวารอยละ 5
จากอัตราการ
เกิดขยะมูล
ฝอย
จัดกิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรูใน
เรื่องการ
คัดแยกขยะโดยใช
หลักการ 3Rs

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนสามารถ
ใชที่สาธารณะ
ประโยชนและ
ถนนไดอยาง
สะดวกและปลอก
ภัย
ปายแจงเตือน ถนนและที่
สาธารณะ
จํานวน
ประโยชนสะอาด
20 ปาย
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๗ -

38 โครงการ “เยาวชนรุ น ใหม ๑) เพื่อสรางภูมิคุมกันยา เด็ก/เยาวชน, ผูนํา-ชุมชน
รวมใจตานภัยยาเสพติด”
เสพติ ด ให นัก เรีย นก อ น และประชาชนทั่วไป
วัยเสี่ยง ไดรับรูรับทราบ
ถึงปญหาและพิษภัยของ
ยาเสพติด
๒) เพื่ อ สร า งเครื อ ข า ย
นัก เรี ย นในการป อ งกั น
แ ล ะ แ ก ไ ข ต อ ต า น
ยาเสพติด
๓) เพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย น
ใ ห ส า ม า ร ถ ป อ ง กั น
ตนเองไม เ ข า ไปเกี่ ย ว
ของกับยาเสพติด
๔) เพื่อเสริมสรางความ
เข ม แข็ ง ใหส ถานศึ ก ษา
ในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

2561
(บาท)

30,000

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท) (บาท)
30,000

30,000

30,000

39

20,000

20,000

20,000

20,000

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ ปลูกจิตสํานึก รักษ เพื่อปลูกจิตสํานึกในการ เด็ ก /เยาวชน, ผู นํ า ชุ ม ชน
สิ่งแวดลอม
อนุรักษสิ่ง แวดลอมและ และประชาชนทั่วไป
ทรัพยากรธรรมชาติ
12

1 2

1 2

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ๑) นักเรียนมีความรู กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง ความเขาใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด
๒ ) ส ถ า น ศึ ก ษ า
มีเครื อขา ยนัก เรีย น
เครือขายผูปกครอง
ในการป อ งกั น และ
แกไขตอตานยาเสพ
ติด
๓ ) นั ก เ รี ย น มี
ภู มิ คุ ม กั น สามารถ
ปองกันตนเองไมเขา
ไปเกี่ ย วข อ งกั บ ยา
เสพติด
๔) สถานศึกษา
ชุมชนและ
ประเทศชาติ
มีความเขมแข็ง
ในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
จัดอบรม
ผูเขารับการอบรม กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง มีจิตสํานึกในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร ธรรมชาติ

- ๑๖๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่ อให ค วามรู ใ นการอนุ รัก ษ เด็ ก เยาวชน ผู ทํ า ชุ ม ชน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ และประชาชนทั่วไป
และสิ่งแวดลอม

2561
(บาท)

30,000

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดความรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผูเขารับการอบรม
ไดรับมีความรูเรื่อง
การจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน
ผูเขารับการอบรม
มีความรู ความ
เขาใจและทักษะ
ในการดํารงชีวิตใน
การขับเคลื่อน
สังคมคารบอนต่ํา
คู คลอง
สาธารณะ
มีความสะอาด
เรียบรอย

กองสาธารณสุขฯ

30,000

30,000

30,000

จัดอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

41 โครงการณรงคลดภาวะโลกรอน เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการ

เด็ ก เยาวชน ผู ทํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่วไป

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

42 โ ค ร ง ส ร า ง ค า นิ ย ม สู สั ง ค ม เพื่อสรางความตระหนัก
คารบอนต่ํา
ความรู ความเขาใจและ
ทักษะในการดํารงชีวิต
ในการขับเคลื่อนสังคม
คารบอนต่ํา

เด็ ก เยาวชน ผู ทํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่วไป

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

43 โครงการกํ า จั ดผั ก ตบชวาและ เพื่อกําจัดผักตบชวา
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ
และวัชพืชในคลอง
สาธารณะในพื้นที่
ต.บางปลามา

เด็ ก เยาวชน ผู ทํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่วไป

50,000

50,000 50,000

จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

50,000

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๑๖๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

44 โครงการบางปลาม า ร ว มใจ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม
พัฒ นาตํ าบลรัก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ในชุมชน
เพื่อพอหลวง

เด็ ก เยาวชน ผู ทํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่วไป

20,000

45 โครงการปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
สีเขียว ลดภาวะโลกรอน
ในโรงเรียน

๑) โรงเรียนวัดเสาธง
๒) โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
๓) โรงเรียนอนุบาลวัดสวน
หงส

46 โครงการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไป

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็ ก /เยาวชน ผู นํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่ ว ไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา
48 โครงการสรางพลังชุมชนเพื่อลด เพื่อใหประชาชนสามารถ เด็ ก /เยาวชน ผู นํ า ชุ ม ชน
ปญหาขยะมูลฝอย
แยกขยะไดอยางถูกตอง และประชาชนทั่ ว ไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา
49 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ เพื่ อใ ห ชุ ม ชนสามาร ถ เด็ ก /เยาวชน ผู นํ า ชุ ม ชน
ตนทาง
ลดปริมาณขยะที่จะนําไป และประชาชนทั่ ว ไปใน
กําจัดปลายทางได
พื้นที่ตําบลบางปลามา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

50 โครงการคัดแยกขยะและกําจัด เพื่อสง เสริมใหประชาชน เด็ ก /เยาวชน ผู นํ า ชุ ม ชน
ขยะในครัวเรือน
คั ด แยกและลดปริ ม าณ และประชาชนทั่ ว ไปใน
ขยะในครัวเรือน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

30,000

30,000

30,000

เพื่อลดปริมาณ
ถุงพลาสติกในพื้นที่ตําบล
บางปลามา
47 โครงการคัดแยกขยะชุมชนและ เพื่ อ ลดปริ ม าณขยะจาก
ทอดผาปาขยะรีไซเคิล
แหลงกําเนิด

2564
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม สภาพแวดลอมของ
จํานวน 1 ครั้ง หมูบาน/ชุมชน
มีความสะอาด
สวยงาม นาอยู
นามอง
20,000 จัดกิจกรรม ทําใหเพิ่มพื้นที่สี
จํานวน 1 ครั้ง เขียวของตนไม
เพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในพื้นที่
ตําบลบางปลามา
20,000 จัดกิจกรรม ปริมาณถุงพลาสติก
จํานวน 1 ครั้ง ในพื้ น ที่ ตํ า บลบาง
ปลามาลดลง
20,000 จัดกิจกรรม ปริมาณขยะจาก
จํานวน 1 ครั้ง แหลงกําเนิดลดลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

20,000

จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรม กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง สามารถแยกขยะได
อยางถูกตอง
20,000 จัดกิจกรรม ปริมาณขยะที่สงไป กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง กําจัดปลายทางมี
จํานวนลดลง
30,000

จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรม กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง สามารถคัดแยก
และลดปริมาณขยะ
ในครัวเรือน

- ๑๗๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

51 การจัดการขยะและการแยกขยะ เพื่อใหความรูในการ
อันตรายจากชุมชนตําบล
จัดการขยะตางๆ
บางปลามา
และขยะอันตรายอยางถูก
วิธี
52 โครงการรณรงคพัฒนาทําความ เพื่อรณรงคทําความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

50,000

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา
53 โครงการจั ด การขยะมู ล ฝอย เพื่อเปนการเสริมสราง
เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
ในเขตชุมชนบางปลามา
แนวคิดและหลักการ
และประชาชนทั่วไปใน
“การจัดการขยะมูลฝอย” พื้นที่ตําบลบางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

54 โครงการรณรงคสงเสริมการลด เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขยะ
ปริมาณขยะการทิ้ง การคัดแยก แตละประเภทตลอดจน
และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี
ทราบถึงแนวทางการ
จัดการขยะประเภทตางๆ
55 โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก
ในการจัดการขยะฯ

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

20,000

20,000

20,000

20,000

เด็ ก /เยาวชน ผู นํ า ชุ ม ชน
และประชาชนทั่ ว ไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

20,000

20,000

20,000

20,000

-

6,670,000

6,670,000 8,670,000 8,670,000

56 โครงการ “แยกขยะลดมลภาวะ จัดอบรมใหความรูกับ
ลดโลกรอน”
เด็ก/เยาวชนในการคัด
แยกขยะอยางถูกวิธี
รวม

56 โครงการ

-

50,000

50,000

50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ผู เ ข า รั บ กา รอ บ ร ม กองสาธารณสุขฯ
จํานวน 1 ครั้ง มีความรูในการจัดการ
ขยะตา งๆ รวมทั้ง การ
จั ด การขยะอั น ตราย
อยางถูกวิธี

จัดกิจกรรม พื้ น ที่ ส าธารณะมี
จํานวน 1 ครั้ง ความสะอาดมาก
ขึ้น
จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรม
จํานวน 1 ครั้ง มีความรูความ
เขาใจในการจัดการ
ขยะมูลฝอย
จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมี
จํานวน 1 ครั้ง ความรูค วามเขาใจ
ในการคัดแยกกอน
ทิ้ง
จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมี
จํานวน 1 ครั้ง ความรูความเขาใจ
และสามารถคัด
แยกขยะรีไซเคิล
เพื่อนํากลับมาใช
ใหมไดอีกครั้ง
จัดกิจกรรม ผูเขารับการอบรมมี
จํานวน 1 ครั้ง ความรูความเขาใจ
และสามารถแยก
ขยะอยางวิธี
-

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

-

- ๑๗๑ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1

จัดฝกอบรมใหความรูแกกลุม
อาชีพตางในพื้นที่ อบต.

1) เพื่อใหประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น
2) เพื่อใหสังคมเกิดความเข็ม
แข็ง

2

แกไขปญหาการวางงาน และ
สงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน หนังสือดวนมาก ที่
มท 0808.2/ว0044 ลว.8
ม.ค.52,ดวนที่สุด ที่ มท.
0891.4/ว177 ลว.28 ม.ค.
52
สงเสริมและสนับสนุนศูนย
พัฒนาครอบครัวของ อบต.
บางปลามา

เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน

3

เพื่อใหสถาบันครอบครัวมีความ
เขมแข็ง

ใหการสนับสนุนกลุมอาชีพ
ตางๆในพื้นที่ อบต. เชน กลุม
สตรี, กลุมผูสูงอายุ, กลุมผู
พิการ,กลุมผูดอยโอกาสและ
กลุมเยาวชน ฯลฯ ในการจัด
ฝกอบรมใหความรูและศึกษา
ดูงาน ฯลฯ
ฝกอบรมใหความรูการ
ประกอบอาชีพ และศึกษาดู
งานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ใหกับประชาชน ฯลฯ

สงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัว
ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาใหมีความเข็มแข็ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐0,000

๒๐0,000

๒๐0,000

๒๐0,000

จัดอบรม
10 ครั้ง

ประชาชนในพื้นที่
อบต.บางปลามา
มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

จัดอบรม
10 ครั้ง

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

สถาบันครอบครัวใน
พื้นที่ อบต.บางปลา
มามีความเข็มแข็งขึ้น

สํานักปลัด

- ๑๗๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

การพัฒนาสตรีและครอบครัว
เพื่อใหสถาบันครอบครัว
ไดแก การสงเสริมภาวะผูนําแก มีความเข็มแข็ง
สตรี และพัฒนาสรตีในดาน
ตางๆ (หนังสือ ที่ มท 0808.2/
ว 2342 ลว.28 พ.ค.55)

๕

สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับ อปท.(หนังสือ
ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว.
24 ส.ค.53)
สงเสริมอาชีพใหกับ ผูสูงอายุ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวย
เอดส

๖

๗

จัดหาเครื่องใชที่จาํ เปน พรอมกับ
การใหบริการตรวจสุขภาพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูพิการ
ผูปวยเอดส เชน แวนตา ยารักษา
โรค เครื่องนุงหม ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

จัดกิจกรรม ประชาชนมี
1 ครั้ง
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม ประชาชนมี
1 ครั้ง
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
1) จัดหาอาชีพ ที่เหมาะสม
30,000
รายไดเพียงพอตอการยังชีพ ใหกับบุคคลกลุมดังกลาว
2) ฝกอบรมตามสาขาอาชีพ
ฯลฯ
เพื่อใหบุคคลกลุมดังกลาว จัดหาเครื่องใชที่จาํ เปน
200,000
สามารถดํารงชีวิตไดอยางมี พรอมกับการใหบริการตรวจ
สุขภาพใหกับบุคคลกลุม
ความสุข
ดังกลาว ตามความเหมาะสม

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม บุคคลกลุม
ดังกลาวมี
1 ครั้ง

สํานักปลัด

จัดกิจกรรม บุคคลกลุม
1 ครั้ง
ดังกลาว
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน

จัดกิจกรรมใหความรูเพื่อ
การพัฒนาครอบครัวแก
ประชาชนในพื้นที่ การ
เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว การปองกันและ
แกไขปญหาครอบครัว การ
เสริมสรางความเข็มแข็งของ
บทบาทสตรี การยุติความ
รุนแรงในครอบครัว และการ
ปองกันและแกไขปญหาการ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
การตั้งครรภในวัยรุน

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จัดตั้งศูนยขาว
ชุมชน ฯลฯ

100,000

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

200,000

200,000

200,000

คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

- ๑๗๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๘

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

เพื่อเปนศูนยกลางการ
เรียนรูดานวิชาการและ
กิจกรรม

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
ตามหนังสือที่ สพ 0004/
ว 04826 ลว 8 มี.ค.54

100,000

๙

โครงการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561) ฯลฯ

เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.25572561) ฯลฯ

จัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2557-2561) ฯลฯ

๑๐

สนับสนุนองคกรสวัสดิการชุมชน

เพื่อใหองคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง

๑๑

กิจกรรมดานการพัฒนาสตรีและ
ครอบครัว (หนังสือ ที่ สพ
0037.10/ว 1896 ลว 7 เม.ย.
54)

เพื่อคุมครองพิทักษสิทธิ
สตรีและสถาบัน
ครอบครัว

(หนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 2502
ลว.20 ส.ค.53)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

1 แหง

30,000

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

สนับสนุนองคกรสวัสดิการ
ชุมชน จํานวน 1 ครั้ง

100,000

100,000

100,000

100,000

1 แหง

จัดกิจกรรมเสริมสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง และ
กิจกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภกอนวัยอัน
ควร

100,000

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

ประชาชนมีความรู
มีความมั่นคงและ
มีความสุขในชีวิต
จากการที่มี
หลักประกันดาน
สิทธิเสรีภาพที่
ทัดเทียมกับสิทธิ
มนุษยชนสากล

สํานักปลัด

องคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง
บริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ครอบครัวมี
ความเข็มแข็ง
อบอุนมากขึ้น

สํานักปลัด

- ๑๗๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒

บําบัดทุกข บํารุงสุขแบบ ABC (Area
Basde Collaborative Research)
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0891.4/ว
893 ลว. 30 มี.ค.55

๑๓

14

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

เพื่อแกไขปญหาความยากจน
และพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชนโดยใชแนวคิดพื้นที่
เปนตัวตั้ง
เพื่อสงเสริมสนับสนุน การ
สงเสริม สนับสนุน การจัดทํา
จัดทําแผนชุมชน และกิจกรรม
แผนชุมชน (หนังสือ ที่ มท
สนับสนุนการจัดประชุม
0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค. ประชาคมแผนชุมชน การ
53)
พัฒนาผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกรชุมชน และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
1) เพื่อใหประชาชนมีรายได
โครงการสรางอาชีพ
เพิ่มขึ้น
สรางรายได
2) เพื่อใหสังคมเกิดความเข็มแข็ง

จัดกิจกรรมจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และจัดทําแผน
ชุมชน

30,000

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน โดยมีคาใชจายใน
การจัดซื้อ อาหาร เครื่องดื่ม
อาหารวาง ปาย
ประชาสัมพันธ อุปกรณ
เครื่องเขียน ฯลฯ

๑) เพื่อคาใชจายในการ
หรือ จัดกิจกรรมตางๆ ตามนโยบาย ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ของรัฐบาล ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนกลาง ราชการ
ราชการสวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล สวนภูมิภาค ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวน
ที่สามารถกระทําได หรือ โครงการ
ตําบลที่สามารถกระทําได
แกไขปญหาในพื้นที่และขับเคลื่อน
2) เพื่อปองกันปญหา
ศูนยยุติธรรมชุมชน หรือ โครงการ
แกไขปญหาตางๆ ของกระทรวงตางๆ อาชญากรรม สรางความ
ปรองดอง ปองกันความ
ฯลฯ
ขัดแยงดานสิทธิมนุษยชน
3)ใหความชวยเหลือ
ประชาชน ฯลฯ

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
15 โครงการคาใชจายในการดําเนินงาน

รวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

15 โครงการ

-

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

30,000

30,000

30,000

๔0,000

๔0,000

๔0,000

๔0,000

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ ฯลฯ

15,000

15,000

15,000

15,000

ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหารภายใน
องคการบริหารสวนตําบลและ
สวนราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรม
ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลที่
สามารถกระทําได เชน
ดําเนินงานตามโครงการแกไข
ปญหาในทนที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ศูนยยุติธรรมชุมชน
ตําบลบางปลามา ฯลฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

2,175,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 ครั้ง

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชนมี
ความเปนอยูที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

จัดกิจกรรม ประชาชน
4 ครั้ง
มีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

ประชาชนในพื้นที่
อบต.บางปลามา
มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

จัดอบรม
10 ครั้ง

สามารถ
12
กิจกรรม/ป ขับเคลื่อน

สํานักปลัด

นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ

2,175,000

2,175,000 2,175,000

-

-

-

- ๑๗๕ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.๑๒ แผนงานงบกลา ง
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

๑

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ผูพิการ ผูปวยเอดส

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จายเบี้ยยังชีพ ตามอัตรา
ที่กฎหมายกําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

12 ครั้ง

๒

สมทบเงินเขากองทุน
ประกันสังคม

พนักงานจาง ของ
อบต.บางปลามา
มีสวัสดิการประกันสังคม

เพื่อสมทบเงินเขากองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลบาง
ปลามา

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

จัด
กิจกรรม
12 ครั้ง

๓

สมทบเงินเขากองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
(กบท.)

ขาราชการ ของ
อบต.บางปลามา
มีสวัสดิการขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.)

เพื่อสมทบเงินเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น (กบท.)

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

4

เงินสํารองจาย

เพื่อจัดสรรเปนคาใชจาย
เพื่อชวยเหลือประชาชนใน
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ฯลฯ กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ฯลฯ

๑,000,000

๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 12 ครั้ง

21,400,000

21,400,000

รวม

4 โครงการ

-

-

21,400,000

21,400,000

-

บุคคลกลุม
ดังกลาว
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
พนักงานจาง
ของ อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ขาราชการ
ของ อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
ประชาชนไดรับ
ความชวยเหลือ

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
-

- ๑๗๖ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.3 แผนงานการศึกษ า
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
11

11

11

๑

คาสาธารณูปโภค

เพื่อจายเปนคาไฟฟา
คาบริการสัญญาณอินเตอรเน็ต
คาน้ําประปา คาไปรษณีย ฯลฯ
ของกองการศึกษาฯ และของ
ศพด. อบต.บางปลามา

เพื่อจายเปนคาไฟฟา
คาน้ําประปา คาไปรษณีย
คาบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๒

คาวัสดุสํานักงาน

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานของกองการศึกษาฯ
และของ ศพด.

กองการศึกษาฯ และ ศพด.
ของ อบต.บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๓

คาวัสดุการศึกษา

เพื่อใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔

คาวัสดุวิทยาศาสตร

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรเชน
๕๐,๐๐๐
วิทยาศาสตรของกองการศึกษา สําลี ผาพันแผลเวชภัณฑ ฯลฯ
และของ ศพด.
ไวใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

มีไฟฟา น้ําประปา
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ
ใชในการทํางาน
อยางสะดวก

มีวัสดุสํานักงานไวใช
ในการปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากขึ้น
๑๐๐,๐๐๐ ศพด. อบต. เพิ่มประสิทธิภาพ
บางปลามา ในการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
กอง
๕๐,๐๐๐
มีวัสดุวิทยาศาสตร
การศึกษาฯ ไวใชในศูนยฯ
และ ศพด.

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๗๗ -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๕๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ศพด. อบต.
บางปลามา

มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นใชอยาง
สะดวกในการ
ทํางาน
มีวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่นใชอยาง
สะดวกในการ
ทํางาน
เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบเรียบรอย
สังเกตงายหากเกิด
การพลัดหลง

จายเปนคาจัดซื้อฉิ่ง ฉาบ กรับ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
กลอง ลูกซัด ขลุย ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อจายเปนวัสดุเชื้อเพลิงและ จายเปนคาแกสหุงตม น้ํามัน
หลอลื่น ของกองการศึกษาฯ ดีเซล น้ํามันเบนซิล ฯลฯ
และของศพด.อบต.บางปลามา

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟา จายเปนคาไมโครโฟน ขาตั้ง
และวิทยุของกองการศึกษาฯ ไมโครโฟน หลอดไฟฟา
และของ ศพด.
สายไฟฟา ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๗

คาวัสดุเครื่องแตงกาย

๑๕๐,๐๐๐

๘

คาวัสดุดนตรี

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียน ชุดกีฬา
ชุดพละ ชุดฟอรม ฯลฯ ใหเด็ก
นักเรียนใชในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ของ อบต.บางปลามา
เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ
เรียบรอย สังเกตงายหากเกิด
การพลัดหลง
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ดนตรีของกองการศึกษาฯ
และของ ศพด.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต.
บางปลามา

มีวัสดุดนตรีไวใชจัด
กิจกรรม

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๗๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

๑๐ คาวัสดุงานบานงานครัว

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด.
อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณา
และเผยแพรฯลฯ
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
เชน แปรง ไมกวาด ไมถูพื้น
ฯลฯ กองการศึกษาฯ และ
ศพด. ของ อบต.บางปลามา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล
แปนพิมพ ฯลฯ

๑๑ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
ใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

๑๒ จัดซื้อวัสดุกอสราง

เพื่อใชในการปฏิบัติงานในกอง จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไม สี
การศึกษาและของ ศพด.
ปูนซีเมนต ทราย กระเบื้อง
ฯลฯ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

มีวัสดุโฆษณาและ
เผยแพรไวใชงาน

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

มีวัสดุงานบานงาน
ครัวไวใชในการ
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ใหบริการประชาชน
ไดอยางดีขึ้น

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๗๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
อุปกรณตางๆ
สามารถใชงานได
ตามปกติ

กองการศึกษาฯ

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
กอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
การศึกษาฯ ในการทํางานมาก
และ ศพด.
ขึ้น

กองการศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

กองการศึกษาฯ

เพื่อจายเปนคาซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน ของ
กองการศึกษาฯ และของ
ศพด. อบต.บางปลามา
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน
๒) ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น

ซอมแซมและบํารุงรักษา
อุปกรณตางๆ ใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ตู โตะ เกาอี้ ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.บางปลามา

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๑๕ จัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด.

จัดซื้อครุภัณฑงานบาน
งานครัว เชน เตาแกส
เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๖ จัดซื้อโปรเจคเตอร

เพื่อจายเปนคาโปรเจคเตอร
ไวใชในงานของกองการศึกษาฯ
และของ ศพด.
อบต.บางปลามา

จัดซื้อโปรเจคเตอร ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๓ คาซอมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพยสิน
๑๔ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานมากขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๗ จัดซื้อเครื่องโทรสาร

เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร ไวใช
ในการติดตอปฏิบัติงานของ
ศพด.อบต.บางปลามา

จัดซื้อเครื่องโทรสารไวใชใน
การติดตอปฏิบัติงานของ
ศพด.อบต.บางปลามา

๑๘ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

๑๙ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ
เครื่องสแกน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) ไวใชใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ชุมชนและสังคม

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางสะดวก
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐ ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๐ จัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
๒๑ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

๒๒ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กนักเรียนมี
ครุภัณฑการศึกษาไว
ใชงาน
มีครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสงไวใชในการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
มีครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุไวใชในการ
ปฏิบัติงานทําใหเกิด
ความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ศพด. อบต.
บางปลามา

เพื่อจายเปนจัดซื้อ
รถยนตโดยสาร รถตู
รถบรรทุก ฯลฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ
ศพด. อบต.
บางปลามา

เพื่อจายเปนจัดซื้อลําโพง
โทรทัศน เครื่องขยายเสียง
เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน
วงจรปด ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ
ศพด. อบต.
บางปลามา

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสงของกองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.บางปลามา

เพื่อจายเปนจัดซื้อโตะ
นักเรียน ฯลฯ

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๔ จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริมสราง เพื่อใหเด็กนักเรียนมีเครื่องเลน เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
พัฒนาการเด็ก
สนามเสริมสรางพัฒนาการเด็ก มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
ที่ปลอดภัย
พัฒนาการเด็กที่ปลอดภัยและ
พรอมใชงาน

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

๒๕ โครงการอบรมคอมพิวเตอร เพื่อ -เพื่อจัดใหครูไดใชคอมพิวเตอร ครูอบรมคอมพิวเตอร
พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๓ จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ เพื่อจายเปนจัดซื้อกลองถาย
เผยแพรของกองการศึกษาฯ
ภาพนิง่ ดิจิตอล เครื่อง
และ ศพด. อบต.บางปลามา
มัลติมีเดียโปรเจกเตอร ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
กอง
การศึกษาฯ
และ
ศพด. อบต.
บางปลามา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

มีครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร ไวใช
ในการปฏิบัติงาน
ทําใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑,๕๐๐,๐๐๐ ศพด. อบต. เด็กนักเรียนใน
บางปลามา ศูนยฯ มีเครื่องเลน
พัฒนาการที่
ปลอดภัยและ
เหมาะสมกับวัย
ครู
/
ครู
๑๐,๐๐๐
ครูสามารถใช
ผูดูแลเด็ก/ คอมพิวเตอร
ผูชวยครู โปรแกรมตางๆ ได
ผูดูแลเด็ก
จํานวน
๖ คน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เพื่อใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก มีความรู
ความสามารถและทักษะที่ดี
ในการจัดการสอน

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก จํานวน ๖ คน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๗ สนับสนุนคาพาหนะในการนํา
เพื่อใหเด็กไดรับความ
เด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กไปสง ชวยเหลือจากอาการบาดเจ็บ
ยังสถานพยาบาล
หรือเจ็บปวยไดทันทวงที

เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการชวยเหลือ
จากอาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยไดทันทวงที

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๘ โครงการศึกษาดูงาน “มหกรรม
การจัดการศึกษาทองถิ่น” /
โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ฯลฯ

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรูและ
มีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๖ เสริมทักษะใหกับครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็กโดยสง
เขารวมการอบรม
ตามหลักสูตรที่จําเปน

เพื่อใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรู
และมีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะที่ดี ในการ
จัดการสอน
ศพด.
เด็กนักเรียนในศูนย
ของ อบต. พัฒนาเด็กเล็กไดรับ
บางปลามา
การชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยไดทันทวงที
ศพด.
ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ของ อบต. ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
บางปลามา
ฯลฯ มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ

ครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก
จํานวน
๖ คน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๒๙ โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ จัดอบรม
๑ ครั้ง

๓๐ โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการศึกษา

เพื่อเพิ่มความรูความเขาใจใน
การจัดการเรียนการสอนและ
เพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ จัดอบรม
๑ ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ฯลฯ มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหกับครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น
ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ฯลฯ มีความรูความ
เขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนและมี
ศักยภาพในการ
ทํางานมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๑ คารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล

๓๒ คาใชจายในการสงพนักงาน
สวนตําบลและลูกจางเขารวม
ประชุม/อบรม เพิ่มศักยภาพ
ในการทํางานเพื่อจายเปน
คาลงทะเบียน คาเดินทาง คา
เบี้ยเลี้ยง คาที่พัก ฯลฯ
๓๓ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาถายเอกสาร,คาเย็บเลม ,
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้ง
ประปา , คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
๓๔ คาใชจายในการติดตั้งโทรศัพท
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.บางปลามา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจายเปนคารับรอง ตรวจ
เยี่ยม ดูงาน ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และ ศพด. เชน
พิธีเปดอาคารตางๆ คาใชจาย
ในการรับรองตอนรับ ฯลฯ
เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่

เพื่อตอนรับบุคคลที่มีตรวจ
เยี่ยม ดูงาน ฯลฯ กอง
การศึกษาและ ศพด.

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กอง
การศึกษาฯ
และ ศพด.

รับรองตอนรับบุคคล
ที่มีตรวจเยี่ยม ดูงาน
ฯลฯ กองการศึกษา
และ ศพด.

กองการศึกษาฯ

ขาราชการ/พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง กองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ขาราชการ/พนักงาน
สวนตําบล/ลูกจาง
กองการศึกษาฯ
และ ศพด.
อบต.บางปลามา

กองการศึกษาฯ

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บเลม , คาติดตั้ง
ไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
ในการปฏิบัติหนาที่

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ มีความรูและ
มีนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหมๆ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

พนักงาน
สวน
ตําบล/
ลูกจาง
กอง
การศึกษา
ฯและ
ศพด.

กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.บางปลามา มีโทรศัพท
ไวใชติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติหนาที่

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ฯลฯ มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ
ศพด.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. ของ อบต.บางปลามา
บางปลามา
มีโทรศัพท ไวใช
ติดตอสื่อสารในการ
ปฏิบัติหนาที่

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๓๕ คาใชจายในการติดตั้งระบบ
อินเตอรเน็ตศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา และ
กองการศึกษาฯ

เพื่อใชในการปฏิบัติหนาที่/
คนหา/สืบคนขอมูล และ
ติดตอสื่อสารกับเครือขาย
กลุมงานตางๆ ฯลฯ

๑๐,๐๐๐
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.บางปลามา มีอินเตอรเน็ต
ไวใชในการปฏิบัติหนาที่/
คนหา/สืบคนขอมูล และ
ติดตอสื่อสารกับเครือขาย
กลุมงานตางๆ ฯลฯ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต.บางปลามา
มีอินเตอรเน็ต ไวใช
ในการปฏิบัติหนาที่/
คนหา/สืบคนขอมูล
และติดตอสื่อสารกับ
เครือขายกลุมงาน
ตางๆ ฯลฯ

กองการศึกษาฯ

๓๖ คาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัวเด็ก)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ,จัดหาสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก ที่จะใชสําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
สถานศึกษาระดับกอนปฐมวัย
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีรางระบายน้ําไมใหน้ําขังรอบ
บริเวณศูนยฯ
เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีพื้นที่
ใหบริการที่สะอาดสะดวกและ
เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐
สนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัวเด็ก)

๓๔๐,๐๐๐

๓๔๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

เด็กนักเรียนมีสื่อ
วัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องเลนสงเสริม
พัฒนาการเด็กไวใช

กองการศึกษาฯ

๓๗ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา
๓๘ โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางปลามา

ปรับปรุงรางระบายน้ํา ของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชในการ

กองการศึกษาฯ

เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.
บางปลามา (ตามแบบ
มาตรฐาน ที่ อบต.กําหนด)

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่เหมาะสมกับ
การใชงาน

กองการศึกษาฯ

จัดการเรียนการสอน

- ๑๘๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ผูปกครองไดทราบ
ขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธตางๆ
และศูนยฯ มีปายไว
ใชงาน
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

กองการศึกษาฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองเรียน/หองน้ํา/
หองอาบน้ํา/
หองอาหาร/
พื้นที่ชะลาง
๓๐๐,๐๐๐
ศพด.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. มีความปลอดภัย
บางปลามา
และหางไกลจาก
โรคติดตอจาก
ยุงลาย

กองการศึกษาฯ

๓๙ จัดทําปายประชาสัมพันธประจํา เพื่อใหผูปกครองไดทราบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
ขอมูลขาวสารประชาสัมพันธ
บริหารสวนตําบลบางปลามา
ตางๆและศูนยฯ มีปายไวใช
ประชาสัมพันธงานในศูนยฯ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีปาย
ประชาสัมพันธ เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา
มีปายไวใช
งาน

๔๐ โครงการปรับปรุงตอเติม
หองเรียน/หองน้ํา/หองอาบน้ํา/
หองอาหาร/พื้นที่ชะลาง

ปรับปรุงตอเติมหองเรียน/
หองน้ํา/หองอาบน้ํา/
หองอาหาร/พื้นที่ชะลาง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.บางปลามา ติดตั้ง
สแตนเลสและมุงลวดหนาตาง

๓๐๐,๐๐๐

๔๑ ติดตั้งสแตนเลสดัดหนาตาง
พรอมมุงลวด

เพื่อใหเด็กนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
มีหองเรียน/หองน้ํา/
หองอาบน้ํา/หองอาหาร/
พื้นที่ชะลาง
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยและหางไกล
จากโรคติดตอจากยุงลาย

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๔๒ ปรับปรุงตอเติมกั้นหองเรียน/
หองกิจกรรม ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไวใช
ในการจัดการเรียนการสอน

กั้นหองผนังอลูมิเนียม

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๓ โครงการกอสรางที่จอดรถ
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.บางปลามา

เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่จอด
รถไวรองรับผูปกครอง/
ประชาชนที่มาติดตอ
ประสานงาน
เพื่อปรับภูมิทัศนรอบศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอบต.บางปลามา
ใหมีบรรยากาศที่นาเรียน
สะอาด ปลอดภัย
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไวใช
ในการจัดการเรียนการสอน
และสงเสริมพัฒนาการเด็ก

กวาง ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ปรับภูมิทัศนรอบศูนยพัฒนา
เด็กเล็กอบต.บางปลามา

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐

ปรับปรุงตอเติมหองเรียน/
หองกิจกรรมเพื่อสงเสริม
พัฒนาเด็ก

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๔๔ โครงการการปรับภูมิทศั น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
อบต.บางปลามา
๔๕ ปรับปรุงตอเติมกั้นหองเรียน/
หองกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก

๔๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองเรียน หอง
กิจกรรมใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน
๑,๐๐๐,๐๐๐
ศพด.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. มีพื้นที่จอดรถที่
บางปลามา
สะดวกและ
ปลอดภัย
๖๐๐,๐๐๐
ศพด.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. มีบรรยากาศ
บางปลามา
ที่นาเรียน สะอาด
และปลอดภัย
๑,๐๐๐,๐๐๐
ศพด.
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของ อบต. มีหองเรียน หอง
บางปลามา
กิจกรรมใชในการ

จัดการเรียนการสอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๘๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔๖ ปรับปรุงตอเติมฝาเพดาน

๔๗ โครงการปฐมนิเทศและประชุม
ผูปกครองนักเรียน

๔๘ โครงการเกี่ยวกับรับ-สงเด็ก
เขาเรียน เรื่องเกณฑอายุรับเด็ก
เขาเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ไวใชในการจัดการเรียน
การสอนและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก
เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับเด็กนักเรียนและ
ผูปกครอง

ปรับปรุงตอเติมฝาเพดานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กของ
อบต.บางปลามา และ
ผูปกครอง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

-เพื่อใหเด็กไดรับการศึกษา
และเขาเรียนตามเกณฑอายุ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ
-เพื่อผูปกครองมีความรู
ความเขาใจในการนํา
บุตรหลานเขาเรียน

เด็กไดเขาเรียนตามเกณฑ
ที่กําหนด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชในการ

กองการศึกษาฯ

-เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนรูจากการ
ไปเรียนรูสภาพจริง
นอกสถานที่
-นักเรียนไดรับ
การพัฒนาการตาม
วัยสอดคลองกับ
แผนประสบการณ
ศพด.
-ผูปกครองมีความรู
ของ อบต. ความเขาใจในการ
บางปลามา
สงบุตรหลาน
เขาเรียน
-เด็กไดรับกา
รศึกษาตามชวงอายุ
เกณฑที่กําหนด

กองการศึกษาฯ

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

จัดการเรียนการสอน

กองการศึกษาฯ

- ๑๙๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔๙ โครงการวันเด็กแหงชาติ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน อบต.บางปลามา
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม

๕๐ โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพื่อใหเด็กและเยาวชน
เปนคนดี มีความรู มีทักษะ
และมีคุณลักษณะที่ดี
ทั้ง ๑๑ ประการ

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-เด็กที่มารวมงานได
แสดงความสามารถ
ในดานตางๆ ทําให
เด็กกลาคิด กลา
แสดงออกเด็ก มีการ
พัฒนาดานตางๆ
-เด็กและผูปกครอง
ไดมีกิจกรรมรวมกัน
และเปนการสราง
ความผูกพันระหวาง
ครอบครัว
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน เด็กและเยาวชนเปน
คนดี มีคุณลักษณะ
ทั้ง ๑๑ ประการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๑๙๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๑ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงั หวัด

๕๒ โครงการจัดประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัด
สุพรรณบุรี ในหัวขอการสราง
คานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ

วัตถุประสงค
-สงเสริมการบริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของเครือขาย
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสรางภูมคิ ุมกัน
ของสังคม
-เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมของเครือขาย
-สงเสริมการบริการเพื่อ
ตอบสนองความคาดหวังและ
ความตองการของเครือขาย
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสรางภูมคิ ุมกัน
ของสังคม
-เสริมสรางกระบวนการมีสวน
รวมของเครือขาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

-บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและความตองการ
ของเครือขาย
-สนับสนุนความรวมมือของ
เครือขายในการสราง
ภูมิคุมกันของสังคม
-เสริมสรางการมีสวนรวมของ
เครือขาย

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑ ครั้ง

-ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

- ๑๙๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๓ โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรคสรางสื่อ
สุพรรณบุรี หัวขอ “คานิยม
หลักของคนไทย ๑๒ ประการ”

วัตถุประสงค

-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม
๕๔ โครงการเสริมสรางเครือขาย
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
ผลิตสื่อปลอดภัยและสรางสรรค เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
สําหรับเด็กปฐมวัย
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑ ครั้ง

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

- ๑๙๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๕ กิจกรรมดานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน (สําเนาหนังสือ
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒๖
ลว.๖ มี.ค.๕๗

วัตถุประสงค

-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม
๕๖ โครงการจัดประกวดสื่อ
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
ปลอดภัยและสรางสรรค สําหรับ เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
เด็กและเยาวชน จังหวัด
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
สุพรรณบุรี ในหัวขอการสราง
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
คานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

- ๑๙๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๗ โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรคสรางสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรคสื่อ
สุพรรณบุรี หัวขอ “การสราง
คานิยมพื้นฐาน ๕ ประการ”

๕๘ โครงการ “ตลาดนัดสื่อดี”

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

- ๑๙๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕๙ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงั หวัด

๖๐ โครงการ “พัฒนาการ
ดานภาษา”

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
-เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรวม
เฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
-เพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของตน รูจัก
หนาที่และเปนคนดีในสังคม
-เพื่อใหเด็กไดรับการปฏิบัติ
และการเรียนรูที่ถูกตองตามวัย
ที่เหมาะสม
-เพื่อใหเด็กมีการเรียนรูในดาน
ภาษาที่ถูกตอง
-เพื่อใหเด็กมีใจรักที่จะเรียนรู
ในดานภาษา มีความ
สนุกสนานในการเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ๑๐ หมูบาน -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

-เด็กจะไดรับการเรียนรูในดาน ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
ภาษาที่ตรงตามวัย
-เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการอาน
ออกเขียนได ไปพรอมๆ กัน
-เด็กมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลาคิด กลาทํา

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

เด็กในเขต
พื้นที่ อบต.
บางปลามา

เด็กมีพัฒนาการดาน
ภาษาที่ดี กลาพูด
กลาคิด และมี
พื้นฐานในดานภาษา
ที่ดี

- ๑๙๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖๑ โครงการศึกษาเรียนรูโลกกวาง

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดเรียนรู
จากสภาพจริงตามแผนจัด
ประสบการณ

๖๒ โครงการสลัดผัก-ผลไม

- เพื่อใหเด็กรูจักการแปรรูป - เด็กภายในศูนยพัฒนา
ผัก-ผลไม และนํามาทําอาหาร เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
ในรูปแบบสลัดผัก-ผลไม
- สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไมมากยิ่งขึ้น

๖๓ โครงการสมตําอรอยจัง

- เพื่อใหเด็กรูจักผักในทองถิ่น - เด็กภายในศูนยพัฒนา
และนํามาแปรรูปเปนอาหาร เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
- เพื่อใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา
- เพื่อใหไดฝกทักษะการ
สังเกตสิ่งตางๆ และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาติ

เด็กไดรับการเรียนรูจาก
สภาพจริง

2561
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ
เด็กนักเรียนไดรับ
การเรียนรูจากการ
ไปเรียนรูสภาพจริง
นอกสถานที่
- เด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
สนุกสนานกับการ
ทําสลัด และ
รับประทานผักผลไมมากยิ่งขึ้น
- เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ ได

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ศพด.
ของ อบต.
บางปลามา

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

มฐ.19

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

มฐ.17

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

กองการศึกษาฯ

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๑๙๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๖๔ โครงการวุนแฟนซี

- เพื่อใหเด็กรูถึงวิธีการทําวุน
และบอกรสชาติของอาหารได

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

๖๕ โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม
ผูปกครอง

- เพื่อแจงนโยบายและ
เสริมสรางความรูค วามเขาใจ
ระหวางผูปกครองกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
- เพื่อประชุมวางแผนงาน
การศึกษาของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

- จัดปฐมนิเทศ/ประชุม
ผูปกครอง ปละ 1 ครั้ง

๖๖ โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๖๗ โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ - เพื่อใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ
ในทองถิ่นและเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรูจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อื่นๆ
๖๘ โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา
- เพื่อใหเด็กไดเปลี่ยน
นอกสถานที่
บรรยากาศการเรียนรู
- เพื่อใหเด็กไดสัมผัสกับของ
กับสภาพแวดลอมอยางจริง
และมีความสนุกสนานในการ
เรียน

2561
(บาท)
๕,๐๐๐

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

- เด็กมีพัฒนาการตามวัย
อยางเหมาะสมและมี
ศักยภาพ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

- จัดกิจกรรมพาเด็กออกไป
ศึกษานอกสถานที่ (นอก
หองเรียน)

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)
มฐ.17

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

- เด็กสามารถบอก
รสชาติและสีของ
อาหารที่ทําดวย
มฐ.
- ผูปกครองมี
1/7/22/ ความรูความเขาใจ
23
ในการทํางานและ
การดูแลเด็กเล็ก
มฐ.8 - เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
การพัฒนาการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
มฐ.5.4/ - เด็กในศูนยพัฒนา
21.3 เด็กเล็กบานเสาธงได
แลกเปลี่ยนเรียรรู
ประสบการณใหม
- เด็กในศูนยพัฒนา
มฐ.
10.5 เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงที่
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๑๙๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๖๙ โครงการคายสงเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๗๐ โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของเด็กและผูปกครอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค
-เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ทั้ง ๔ ดาน
-เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
ใหกับนักเรียน
-เพื่อใหนักเรียนเกิดความคิด
รวบยอด คิดแกปญหาและ
คิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อใหเด็กกลาคิด กลาทํา
กลาแสดงออก
- เพื่อจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กปฐมวัยในศูนยฯ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
- เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมให
เด็กปฐมวัยในศูนยฯมีคุณธรรม
และจริยธรรม ตามคุณธรรม
พื้นฐานสําหรับเด็กปฐมวัย
๘ ประการ
- เพื่อสงเสริมใหเด็กไดฝกสมาธิ
ใหมีความพรอมในการเรียนรู
ตามพัฒนาการแหงวัย และ
เต็มตามศักยภาพเพื่อพัฒนา
ดานสติปญญา อารมณ จิตใจ
และสังคมอยางรอบดาน ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

2561
(บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

๕,๐๐๐

มฐ.
10.5

- เด็กในศูนยพัฒนา ศพด.บานเสาธง
เด็กเล็กบานเสาธงได อบต.บางปลามา
เรียนรูจากของจริงที่
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานที่

๕,๐๐๐

มฐ.
10.5

- เด็กในศูนยพัฒนา ศพด.บานเสาธง
เด็กเล็กบานเสาธงได อบต.บางปลามา
เรียนรูจากของจริงที่
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานที่

- ๑๙๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗๑ โครงการ “โตไปไมโกง”

- เพื่อจัดกิจกรรมและสงเสริม
ใหเด็กมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ๕ ประการ หลักสูตร
“โตไปไมโกง” ฯลฯ

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

๗๒ โครงการเพาะถั่วงอก

- เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธี
การเพาะถั่วงอก ฝกการ
สังเกตการเจริญเติบโตของตน
ถั่วงอกและเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธีการ
ปลูกและขั้นตอนการปลูก
ขาวโพด
- เพื่อใหเด็กไดรูจักพืชผักสวน
ครัว รูจักเศรษฐกิจพอเพียง

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

๗๓ โครงการปลูกขาวโพด
๗๔ โครงการปลูกผักสวนครัว

รวม

๗๔ โครงการ

2561
(บาท)
๕,๐๐๐

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

๕,๐๐๐

- เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไมเคยปลุกผักดวยตนเอง

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕,๐๐๐

มฐ.
10.5

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

มฐ.18

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

มฐ.18

5,000

5,000

5,000

5,000

มฐ.
9.6

๑๕,๑๙๐,๐๐๐

๑๕,๑๙๐,๐๐๐

๑๕,๑๙๐,๐๐๐ ๑๕,๑๙๐,๐๐๐

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เด็กในศูนยพัฒนา ศพด.บานเสาธง
เด็กเล็กบานเสาธงได อบต.บางปลามา
เรียนรูจากของจริงที่
ตนเองสามารถสัมผัส
ไดและมีความสุขใน
การเรียนนอกสถานที่
- เด็กศูนยพัฒนาเด็ก ศพด.บานโพธิ์ศรี
เล็กบานโพธิ์ศรีรูจัก
อบต.บางปลามา
สังเกตและเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
- เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรี รูจัก
วิธีการปลูกขาวโพด
- เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงรูจักผัก
สวนครัวรูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๒๐๐ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๘ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนากา ร
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
11

11

11

๑

โครงการคายพุทธบุตร/โครงการ -เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
ประชาชน ผูเขารับการอบรมมี ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลามา
ทัศนคติที่ดีตอพระพุทธศาสนา
-เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝกปฏิบัติตามวิ๔
แบบพุทธ
-เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
แกเด็กและเยาวชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จัดกิจกรรม -เด็ก เยาวชน และ
ปละ ๑ ครั้ง ประชาชน ผูเขารับ

การอบรมมีทัศนคติ
ที่ดีตอ
พระพุทธศาสนา
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ผูเขารวม
อบรมไดเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติตามวิ๔
แบบพุทธ
-เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเขาถึง
หลักธรรม
พระพุทธศาสนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

- ๒๐๑ -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒

โครงการประเพณีแหเทียน
พรรษาถวาย ๙ วัด

-เพื่อใหพุทธศาสนิกชน ทั้งเด็ก เด็ก เยาวชน และประชาชน
เยาวชน และประชาชน ไดรวม ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลามา
กิจกรรมในวันเขาพรรษา
-เพื่อใหพุทธศาสนิกชนทั้งเด็ก
เยาวชน และประชาชน ได
ตระหนักถึงวันสําคัญทาง
ศาสนา

๓

โครงการจัดงานพิธีทางศาสนา
และประเพณีตางๆ

-เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักพิธีทาง เด็ก เยาวชน และประชาชน
ศาสนาและประเพณีตางๆ
ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลามา
-เพื่อปลูกฝงใหเด็กรูจักรัก
ประเพณีไทย

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๔

โครงการประเพณีสงกรานต
สืบสานวัฒนธรรมไทยและ
วันผูสูงอายุ / กิจกรรม
วันสงกรานต

-เพื่อสืบทอดและอนุรักษ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของ ในเขตพื้นที่ อบต.บางปลามา
ทองถิ่นใหคงอยูตอไป
-เพื่อเปนสงเสริมความสํานึกใน
กตัญูกตเวทีที่แสดงออกตอ
บุพการี และบรรพบุรุษ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม -พุทธศาสนิกชน
ปละ ๑ ครั้ง ทั้งเด็ก เยาวชน

และประชาชน
ไดรวมกิจกรรม
ในวันเขาพรรษา
-พุทธศาสนิกชน
ทั้งเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ไดตระหนักถึงวัน
สําคัญทางศาสนา
๒๐๐,๐๐๐
๑๒ ครั้ง -เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ไดรวมกิจกรรม
ในวันสําคัญทาง
ศาสนา
๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -เด็ก เยาวชน
และประชาชน
มีสํานึกในความ
กตัญูกตเวทีที่
แสดงตอผูสูงอายุ
บุพการีและบรรพ
บุรุษ
-ประเพณีวัฒนธรรม
ที่ดีงาม ไดรับการ
สืบทอดสูลูกหลาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ/
สํานักงาน
วัฒนธรรมอําเภอ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๐๒ -

ที่
๕

โครงการ/กิจกรรม
โครงการทําบุญขึ้นปใหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-เพื่อสงเสริมใหคณะผูบริหารฯ คณะผูบริหารฯ สมาชิกฯ
สมาชิกฯ ขาราชการ/พนักงาน ขาราชการ/พนักงานและ
และประชาชนในเขตพื้นที่ได ประชาชนในเขตพื้นที่
รวมกันทําบุญตักบาตร ให
จิตใจสดชื่นแจมใสและเพื่อ
ความเปนสิริมงคลแกตนเอง
และสถานที่ อีกทั้งยังเปนการ
สืบสานประเพณีไทยใหคงอยู
ตอไป
-เพี่อไดเขารวมกิจกรรม
กอใหเกิดความรักความสามัคคี
ในทุกหมูเหลา

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๓๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง คณะผูบริหารฯ
สมาชิกฯ
ขาราชการ/พนักงาน
และประชาชนใน
เขตพื้นที่ทําบุญ
ตักบาตร ใหจิตใจ
สดชื่นแจมใสและ
เพื่อความเปนสิริ
มงคลแกตนเองและ
สถานที่ อีกทั้งสืบ
สานประเพณีไทยให
คงอยูตอไป
-เขารวมกิจกรรม
กอใหเกิดความรัก
ความสามัคคีในทุก
หมูเ หลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

- ๒๐๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๖

โครงการเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพ ๑๒ สิงหาคม

-เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน
คณะครูอาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา รวมเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน และประชาชน
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปละ ๑ ครั้ง -เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง
อบต.บางปลามา ได
รวมทําบุญตักบาตร
ถวายเครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระ
พรและลงนามถวาย
พระพร รวมทั้ง
แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

- ๒๐๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗

โครงการเกี่ยวกับการจัดงาน
พระราชพิธีตางๆ

๘

โครงการสํารวจและจัดทํา
ทะเบียนขอมูลสื่อปลอดภัยและ
สรางสรรคจงั หวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
-เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน
คณะครูอาจารย นักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็ก เยาวชน และประชาชน
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน ครอบครัวอบอุน ชุมชน
ดานศิลปะ ศาสนาและ
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
วัฒนธรรม
สรางสรรคอยูเ ย็นเปนสุข
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ
ศาสนาและวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ในวันสําคัญ -เด็ก เยาวชน และ
ของสถาบัน ประชาชน กํานัน
พระมหาผูใหญบาน คณะครู
กษัตริย

อาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง
อบต.บางปลามา ได
รวมทําบุญตักบาตร
ถวายเครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวายพระ
พรและลงนามถวาย
พระพร ฯลฯ
รวมทั้งแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
ปละ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๐๕ -

ที่
๙

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการ “ดีเจ วัยใส หัวใจ รักษ -สงเสริมบริการเพื่อตอบสนอง
วัฒนธรรม”
ความคาดหวังและความ
ตองการของเครือขาย
-สนับสนุนความรวมมือในกา
รสครางภูมคิ ุมกันของสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

บูรณาการความรวมมือของ
เครือขายและการมีสวนรวม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐ โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร
ทองถิ่น

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน ครอบครัวอบอุน ชุมชน
ดานศิลปะ ศาสนาและ
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
วัฒนธรรม
สรางสรรคอยูเ ย็นเปนสุข
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ
ศาสนาและวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๑ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรและเครือขายใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ดานวัฒนธรรมดวยใจอยางมี
ความสุข

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย จิตสํานึก ตระหนักรู
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
-ระดับความสําเร็จ
ของกระบวนการมี
สวนรวม
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ
ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง
ป
ล
ะ
๑
ครั
ง
้
๒๐,๐๐๐
-จํานวนการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๐๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๒ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ
การสื่อสารสาธารณะ

๑๓ โครงการพัฒนาฐานขอมูล
กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน
ประชาชน

๑๔ โครงการประกวดเรียงความ
หัวขอ “ชุมชนฉันเทาทันสื่อ”

วัตถุประสงค
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๐๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๕ โครงการพัฒนานักวิจัยยุวชนคน -เสริมสรางระบบฐานขอมูล
สุพรรณบุรี
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
๑๖ โครงการสํารวจและแกไขปญหา -เสริมสรางระบบฐานขอมูล
เด็กติดเกมส (กรณีศึกษา)
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
๑๗ โครงการ ๑ อําเภอ ๑ คาย
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๐๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๘ โครงการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

วัตถุประสงค

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
๑๙ โครงการครอบครัวสัมพันธสราง -เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ภูมิคุมกันทางสังคม
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวฒ
ั นธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๐๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๐ โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เด็ก
เยาวชน คนสุพรรณ สรางสรรค

๒๑ โครงการอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีทองถิ่น

วัตถุประสงค
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีจิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๒ โครงการศิลปะกราฟฟตี้
สรางสรรคสงิ่ ดีบนกําแพง

๒๓ โครงการบมรัก บอคุณธรรม
สรางสัมพันธในครอบครัว

วัตถุประสงค
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๔ โครงการสรางเครือขายเยาวชน
คนรุนใหมหางไกลอบายมุข

๒๕ โครงการเยาวชนคนสุพรรณรู
เทากัน ITพิจารณาใหดีกอน
Play , Share , Chat , Post ,
Like

วัตถุประสงค
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๖ โครงการเสริมสรางอาสาสมัคร
เฝาระวังทางวัฒนธรรม

๒๗ โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบ
พรบ.ภาพยนตรและวีดีทัศน
พ.ศ. ๒๕๕๑

วัตถุประสงค
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒๘ โครงการไหวพระ ๙ วัด ขัดเกลา -เสริมสรางระบบฐานขอมูล
จิตใจ
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
๒๙ โครงการพัฒนาทักษะการ
-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
สื่อสารภาษาอาเซียน
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๐ โครงการเสริมสรางคานิยม
พื้นฐาน

วัตถุประสงค

-เสริมสรางระบบฐานขอมูล
ผูผลิตสื่อ เพื่อขยายเครือขาย
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูก
จิตสํานึกในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรค
ดวยมิติวัฒนธรรม
๓๑ โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ -เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน ผูใหญบาน
คณะครูอาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา รวมเฉลิม
พระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)

เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และประชาชน
กํานัน ผูใหญบาน คณะครู
อาจารยนักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง อบต.
บางปลามา

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน
๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

กองการศึกษาฯ

เผยแพรประชาสัมพันธ

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

- ๒๑๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563
(บาท) (บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -จํานวนการรณรงค

๓๒ โครงการปลูกจิตสํานึก
วัฒนธรรม รักอานดวยการเลา
นิทานสอนนอง

-เสริมสรางระบบฐานขอมูลผูผ ลิต เด็ก เยาวชน และประชาชนมี
สื่อ เพื่อขยายเครือขายในการ
จิตสํานึก ตระหนักรู

๒๐,๐๐๐

๓๓ โครงการสงเสริมวัฒนธรรมดวย
บทเพลงศิลปนถิ่นสุพรรณ

-ศึกษา วิจัยองคความรู ตนทุน

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -ระดับความสําเร็จ

๑,๔๕๐,๐๐๐

๑,๔๕๐,๐๐๐

๑,๔๕๐,๐๐๐

๑,๔๕๐,๐๐๐

รวม

๓๓ โครงการ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เผยแพรประชาสัมพันธ

การสรางภูมิคุมกัน
ของสังคม
-ระดับความสําเร็จ
ของการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชน

เผยแพรประชาสัมพันธ
-พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะใหตรงกับ
กลุมเปาหมายเพื่อปลูกจิตสํานึก
ในการสรางตระหนักรู
-สงเสริมพัฒนาสื่อสรางสรรคดวย
มิติวัฒนธรรม
ดานศิลปะ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
-พัฒนาระบบฐานขอมูลศิลปะ
ศาสนา และวัฒนธรรมใหเปน
แหลงอางอิง

-

ครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง เปนสังคมแหงการ
สรางสรรคอยูเย็นเปนสุข

-

ของการสรางเสริม
สัมพันธภาพของ
ครอบครัว
-ระดับความสําเร็จ
ของการสรางสรรค
สังคมชุมชนเขมแข็ง

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

-

- ๒๑๖ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา ร
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

๑

โครงการกีฬาตําบลบางปลามา
สัมพันธ

-เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
และประชาชน กํานัน
เขตพื้นที่ อบต.บางปลามาและ
ผูใหญบาน คณะครูอาจารย
พื้นที่ใกลเคียง
นักเรียน คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบลและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา ไดเลน
กีฬาไมพึ่งพายาเสพติด
-เพื่อสงเสริมสุขภาพพลานามัย
แกประชาชนทุกเพศทุกวัยให
เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ
-เพื่อสงเสริมใหชุมชนรูรัก
สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และ
มีน้ําใจนักกีฬา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ปละ ๑ ครั้ง -เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน ไดเลน
กีฬา ทําใหสุขภาพ
รางกายแข็งแรง
รูจักใชเวลาวางให
เกิดประโยชน อีกทั้ง
ปญหาดานยาเสพ
ติดของชุมชนลด
นอยลง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

- ๒๑๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๒

โครงการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย

-เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕
-เพื่อเปนการแสดงความรัก
ความสามัคคี รวมคิด รวมทํา
ความพรอมเพรียงของหมูคณะ
-เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิก
สภาทองถิ่น พนักงานสวน
ทองถิ่น ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ทั้งดานรางและจิตใจ สรางความ
สามัคคีในหมูคณะ

ประชาชน คณะผูบ ริหารฯ
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง อบต.บางปลา
มา

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓

โครงการจัดซื้ออุปกรณกฬี า

-เพื่อไวใชในการจัดกิจกรรม
หรือไวใหหมูบานไวใชในการ
ออกกําลังกาย และไวบริการ
ชุมชนและสังคม

เด็ก เยาวชนและประชาชน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔

โครงการซอมแซมเครื่องออก
กําลังกาย

-เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึง และเครื่องออก
กําลังกายใชงานอยางปลอดภัย

เครื่องออกกําลังกายมีความ
ปลอดภัย

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปละ ๑ ครั้ง -ประชาชน

คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวนตําบล
และลูกจาง
อบต.บางปลามาได
รวมกิจกรรมในวัน
ทองถิ่นไทย
-ไดเลนกีฬาออก
กําลังกาย และมี
ความรักความ
สามัคคีภายใน
ทองถิ่นเดียวกันและ
ระหวางทองถิ่น
ปละ ๑ ครั้ง เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ไดใช
อุปกรณกีฬาในการ
จัดกิจกรรมและออก
กําลังกาย
หมูบาน
-ประชาชน มีเครื่อง
ทั้ง ๑๐
ออกกําลังกายที่
หมูบาน
ปลอดภัยใชงาน
อยางทั่วถึง
-ประชาชนมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๑๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

๕

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๑

๖

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๓

๗

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๔

๘

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๖

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๑๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

กองการศึกษาฯ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๘

๑๐ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๙

๑๑ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๑๐

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถให
เด็ก เยาวชน และประชาชนได
ออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๑๐

๙

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๒๒๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๑๑

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๑๒

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

หมู ๖

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๕๐๐,๐๐๐

๑๓ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางทั่วถึง

๑๔ โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
เรียนรูและการกีฬา

-เพื่อใหประชาชนมีสถานที่และ
แหลงเรียนรู
-เพื่อประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง

มีสถานที่ไวเปนแหลงเรียนรู
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน สามารถ
ใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกายอยางทั่วถึง

-

-

๑๔ โครงการ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕๐๐,๐๐๐

๑๒ โครงการจัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย หมูที่ ๑๑

รวม

งบประมาณที่ผานมา
2562 2563
(บาท) (บาท)

5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐ 5,๔๐๐,๐๐๐

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

-ประชาชนมีเครื่อง กองการศึกษาฯ
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง กองการศึกษาฯ
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-ประชาชนมีเครื่อง กองการศึกษาฯ
ออกกําลังกาย ไวใช
ออกกําลังกาย
-ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรง
-

-

- ๒๒๑ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไ ป
งบประมาณที่ผานมา
หนวยงานที่
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

๒

๓

ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

เพื่อให บุคลากรมีคุณภาพ สงบุคลากรดังกลาวเขารับ ๑,000,000
และมีประสิทธิภาพในการ การอบรมตามตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่
ตามหนาที่ ตามสถาบัน
ตางๆ ทั้งของรัฐ และ
เอกชน
ใหทุนการศึกษาแก ผูบริหาร ,สมาชิก 1) เพื่อเปนการเพิ่ม
1) ประกาศรับสมัครใหกับ ๑,000,000
พนักงาน พนักงานจาง,และประชาชน ศักยภาพใหกับบุคลากร
บุคลากรที่สนใจ ประชาชน
ทั่วไป ในการเขารับการศึกษาตอ
ของ อบต.
ทั่วไป และทําการคัดเลือก
ระดับ ปริญญาตรี และปริญญาโท กับ
2) เพื่อนําความรูที่ไดมา ตามความเหมาะสม
สถาบันการศึกษาที่รวมมือกับกรม
พัฒนา อบต.
2) ใหทุนการศึกษา
สงเสริมฯ และสถาบันอื่นๆ ฯลฯ
3) เพื่อใหประชาชนนํา
ฯลฯ
ความรูที่ไดหลับมาพัฒนา
ทองถิ่น
พัฒนาระบบ IT ใหครอบคลุม
เพื่อใหมีระบบ IT ที่
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณตางๆ
๕0,000
และมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย ในการทํางาน
สําหรับปรับปรุงและ
และบริการประชาชน
พัฒนาระบบ IT

๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000

๕๐ ครั้ง

๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000

1 ครั้ง

๕0,000

๕0,000

๕0,000

10 ครั้ง

บุคลากร
ดังกลาวมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติ
หนาที่
บุคลากร
สามารถนํา
ความรูที่ไดมา
พัฒนาทองถิ่น
ได

มีระบบ IT ที่
ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๒๒๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔

ทัศนศึกษาดูงานของ ผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง ลูกจาง

๕

ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาระบบแรงจูงใจใหกับ
ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน
พนักงานจาง ฯลฯ

๖

จางที่ปรึกษา

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อนําความรูใหม ๆ มา
พัฒนา หนวยงาน

1) ทัศนศึกษาดูงาน ตาม
สถานที่ตางๆ
2) จัดหายานพาหนะ,
อาหาร, เครื่องดื่ม, วัสดุ
และ อุปกรณที่จําเปน
ฯลฯ
เพื่อเปนการสงเสริมให
1) ประชาสัมพันธ
บุคลากรของ อบต. เปนผู โครงการ
มีคุณธรรม จริยธรรม
2) จัดหาวิทยากร และ
ระบบแรงจูงใจในการ
ดําเนินการฝกอบรม
3) ติดตามและประเมินผล
ทํางาน
โครงการ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพ จัดจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางหรือไม
การทํางานของ อบต.
ไดมาซึ่งครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง

เชน คาจางบริหารจัดการระบบ
ตางๆ หรือ เพื่อจายเปนรายจาย
อื่นๆ เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการ
จัดหา หรือปารับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง พัฒนา
ระบบตางๆ คาดําเนินการจาง
องคกรหรือสถาบันที่เปนกลางเพื่อ
เปนผูดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจของผูรับริการตามการ
ประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local
Performance Assessment )
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก

500,000

500,000

500,000

500,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

บุคลากรของ
อบต.นํา
ความรูที่ได
กลับมาพัฒนา
หนวยงาน

30,000

30,000

30,000

30,000

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

บุคลากรมี
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การปฏิบัติ
หนาที่

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

4 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๒๒๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗

จัดทําแผนพัฒนากําลังคน
พัฒนาระบบกระจายอํานาจ
สูการตัดสินใจของพนักงาน
ทุกระดับ

๘

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

๙

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ

๑๐ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา, คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑) เพื่อพัฒนาบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาบุคลากรให
เปนมืออาชีพ
๓) เพื่อพัฒนาหนวยงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล

๑) แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนและระบบตางๆ
๒) ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดระบบและ
แนวทางในการปฏิบัติ
๓) นําแผนไปสูการปฏิบัติ
พรอมติดตามประเมินผล
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา มีคาบํารุงรักษาและ
และซอมแซม เพื่อให
ซอมแซมฯ
สามารถใชงานได
กรณีจางเหมาทั้งสิง่ ของ
ตามปกติ ฯลฯ
และแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคารับรอง
เพื่อรับรอง หรือเลี้ยง
(รายจายในการรับรองหรือ
รับรองของ อบต.บางปลา
เลี้ยงรับรองของ อปท.) พิธี
มา
เปดอาคารตางๆ คาใชจายใน
พิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ

เพื่อจายเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาติดตั้งไฟฟา, คา
ติดตั้งประปา, คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ

จายเปนคาถายเอกสาร
คาเย็บเลม ติดตั้งไฟฟา,
ติดตั้งประปา, ติดตั้งโทรศัพท
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑ ครั้ง

๑) ไดบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพ
๒) บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

2๐ ครั้ง สามารถใชงาน

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

2๐ ครั้ง เพื่อใหมีคาใชจาย

สํานักปลัด

๕00,000

๕00,000

๕00,000

๕00,000

2๐ ครั้ง

อบต.บางปลามา มี
เงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
คาติดตั้งไฟฟา
ประปา และ
โทรศัพทใชอยาง
สะดวก

สํานักปลัด

ไดตามปกติ

ในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรอง ใน
พิธีตางๆ

- ๒๒๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๑ จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑๒ จัดซื้อ วัสดุงานบานงานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑๓ จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑๔ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ
เชน ฟวส, เข็มขัดรัดสายไฟ,
เทปพันสายไฟ, สายไฟฟา,
ลําโพง,ไมโครโฟน, ขาตั้ง
ไมโครโฟน และแผงบังคับ
ทางไฟฯลฯ

จัดซื้อ วัสดุงานบานงาน
ครัว เชน แปรง, ไมกวาด,
แกวน้ํา, จานรองแกว และ
น้ําดื่ม ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ
และขนสง เชน แบตเตอรี่
, ยางนอก, ยางใน, น้ํามัน
เบรก, หัวเทียนและไขควง
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล,
น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี
และน้ํามันเครื่อง ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๕00,000

๕00,000

๕00,000

๕00,000

สํานักปลัด

1,000,000 1,000,000

1,000,00
0

20 ครั้ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น
20 ครั้ง ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ

1,000,000

ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น

ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

- ๒๒๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๕ จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑๖ จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑๗ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

18 จัดซื้อวัสดุกอสราง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

19 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน ภาพถายดาวเทียม,
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร), วีดีโอเทปและ
แผนซีดี ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย เชน
เครื่องแบบ, เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่องหมายยศและสังกัด, ถุง
เทา, รองเทา, เข็มขัด, หมวก
และผาผูกคอฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพิ่มมากขึ้น
มีเครื่องแบบที่
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

20 ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

20 ครั้ง

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

20 ครั้ง

มีวัสดุคอมพิวเตอร
ในการใชปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

20 ครั้ง

สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เชน
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม สําลีและผาพันแผล เวชภัณฑ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

20 ครั้ง

๒๐ จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น

๒๑ จัดซื้อวัสดุอื่น

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน
ไมตางๆ น้ํามันทาไม
ทินเนอร ฯลฯ

แอลกอฮอล เคมีภัณฑ
ออกซิเจน ฯลฯ

จัดซื้อ วัสดุอื่น เชน มิเตอรน้ํา
– ไฟฟา สมอเรือ ตะแกรงกัน
สวะ ฯลฯ

มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๒๒๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เพื่อใชในงานพิธี
ตางๆ ของ อบต.
บางปลามา
มีตําราใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

สํานักปลัด

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

สํานักปลัด

๒๒ โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ชอ

เพื่อใชในงานพิธีตางๆ ของ จัดซื้อพวงมาลัย ชอดอกไม
กระเขา และพวงมาลา ฯลฯ
อบต.บางปลามา

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง

๒๓ จัดซื้อวัสดุการศึกษา

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

๑0,000

๑0,000

๑0,000

๑0,000

20 ครั้ง

๒๔ จัดซื้อวัสดุสนาม

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง

๒๕ จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เพื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตร

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

5 ครั้ง

๒6 จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
สปงเกลอร (Sprinkler) ปุย ยาปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว พืชและสัตว
อุปกรณในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด
เชือกผาใบ หรือผาพลาสติก ฯลฯ

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
เชน ถังดับเพลิง
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

5 ครั้ง

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน

สํานักปลัด

๒7 จัดการเลือกตั้งทั่วไป

เพื่อใหการปกครอง
ทองถิ่นเขมแข็ง

200,000

200,000

200,000

200,000

จัดการ
เลือกตั้ง
2 ครั้ง

ประชาชนสามารถ
เขามามีสวนรวมใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

28 จางที่ปรึกษา

เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานของ อบต.

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนการทั่วไป หรือ
เลือกตั้งซอม ฯลฯ

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

4 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

-

-

-

ดอกไม กระเขา และพวงมาลา
ฯลฯ

สําหรับการเลือกตั้งสมาชิก
และผูบริหารทองถิ่น

รวม

๒8 โครงการ

-

จัดซื้อ วัสดุการศึกษา เชนซื้อตํารา
วิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุสนาม เชน เตนท ถุง
นอน เข็มทิศ เปล ฯลฯ

จัดจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่งครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสราง เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ หรือ เพื่อจายเปนรายจาย
อื่นๆ เชน คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่ง
มิใชเพื่อการจัดหา หรือปารับปรุงครุภัณฑ
ที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง พัฒนาระบบ
ตางๆ คาดําเนินการจางองคกรหรือ
สถาบันที่เปนกลางเพื่อเปนผูดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับริการตาม
การประเมินประสิทธิภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (Local
Performance Assessment ) ฯลฯ

-

6,520,000 6,520,000 6,520,000 6,520,000

สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๒๒๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ , หมึก , ปากกา
ฯลฯ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

100,000

100,000

100,000

100,000

20 ครัง้

100,000

100,000

100,000

100,000

มีวัสดุสํานักงานใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

20 ครั้ง มีคอมพิวเตอรในการใช

กองคลัง

500,000 500,000 500,000 500,000

20 ครั้ง มีไฟฟาใชอยางสะดวก

กองคลัง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการประชาชน

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

3

คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา

เพื่อจายเปนคาไฟฟา
ของ อบต.บางปลามา

4

คาสาธารณูปโภค คาน้ําประปา
คาน้ําบาดาล

เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ํา
บาดาล ของ อบต.บางปลามา

เพื่อจายเปน คาน้ําประปา คา
น้ําบาดาล

200,000 200,000 200,000 200,000

20 ครั้ง มีน้ําประปา ใชอยาง

กองคลัง

5

คาสาธารณูปโภค คาโทรศัพท

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท
ของ อบต.บางปลามา

เพื่อจายเปนคาโทรศัพท

200,000 200,000 200,000 200,000

20 ครั้ง มีโทรศัพท ใชอยาง

กองคลัง

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาไฟฟา

ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

สะดวก

สะดวก

กองคลัง

- ๒๒๘ -

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

คาสาธารณูปโภค คาบริการ
ไปรษณีย

เพื่อจายเปนคาไปรษณียฯลฯ
ของ.อบต.บางปลามา

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย

100,000

7

คาสาธารณูปโภค คาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม

200,000 200,000 200,000 200,000

๘

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

เพื่อจายเปนคาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ของ อบต.
บางปลามา
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา, คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ
เพื่อจางเหมาบริการ คนงาน
ทั่วไป ใหมาปฏิบัติงานในกอง
คลัง องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
เพื่อให บุคลากรมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่

๙

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา, คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
๑๐ โครงการจางเหมาบริการ

๑๑ ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

20 ครั้ง มีการสงขอมูลขาวสาร

กองคลัง

20 ครั้ง มีการสื่อสารและ

กองคลัง

ทางไปรษณีย

โทรคมนาคม ใชอยาง
สะดวก

200,000 200,000 200,000 200,000 2๐ ครั้ง สามารถใชงานได
มีคาบํารุงรักษาและ
ตามปกติ
ซอมแซมฯ
กรณีจางเหมาทั้งสิง่ ของ
และแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ฯลฯ

กองคลัง

จายเปนคาถายเอกสาร คา
เย็บเลม ติดตั้งไฟฟา, ติดตั้ง
ประปา, ติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

500,000 500,000 500,000 500,000

2๐ ครั้ง

จางเหมาบริการ คนงาน
ทั่วไป ใหมาปฏิบัติงานใน
กองคลัง องคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรมตามตําแหนง
ตามหนาที่ ตามสถาบัน
ตางๆ ทั้งของรัฐ และ
เอกชน

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐

๒ อัตรา

กองคลัง

500,000 500,000 500,000 500,000

20 ครั้ง บุคลากรดังกลาวมี
ความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่

อบต.บางปลามา มีเงิน
จายคาถายเอกสาร คา
เย็บเลมคาติดตั้งไฟฟา
ประปา และโทรศัพทใช
อยางสะดวก

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานของกองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

- ๒๒๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1๒ โครงการจัดทําขอมูลแผนที่ภาษี 1) เพื่อเปนการเพิ่มรายไดของ
และทะเบียนทรัพยสิน
อบต.
2) เพื่อใหการจัดเก็บภาษีมี
ระบบที่แนนอน ฯลฯ

๑๓ โครงการคาใชจายในการ
สนับสนุนการดําเนินการจัดทํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร e-laas

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

รวม

๑3 โครงการ

-

รวม

41 โครงการ
(สํานักปลัด+กองคลัง)

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1) เสนอโครงการ
2) จัดทําแผนที่แมบท
3) ขั้นคอนการคัดเลือก
ขอมูลที่ดิน
4) ขั้นตอนการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม
๕) ขั้นการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
ฯลฯ
เพื่อจัดโครงการคาใชจาย
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
ในการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร e-laas
เชน การเตรียมอุปกรณ
การปรับปรุงระบบใหมี
ความพรอมที่จะรองรับการ
ทํางาน ฯลฯ
3,846,000 3,846,000 3,846,000 3,846,000
-

-

10,366,000 10,366,000 10,366,000 10,366,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5 ครั้ง 1) อบต.มีรายได

กองคลัง

๒ ครั้ง

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหบรรลุผล
สัมฤทธิ์

กองคลัง

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึ้น
2) อบต.มีขอมูลการ
คลังครบถวน
3) มีระบบการ
จัดเก็บภาษีที่
แนนอนถูกตองและ
เปนธรรม

- ๒๓๐ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.4 แผนงานสาธารณสุ ข
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตรหรือ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม การแพทยเชน น้ํายาตางๆ,

๒

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๓

จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๑

2,000,000

2,000,000

10,000

10,000

50,000

50,000

2,000,000

2,000,000

10,000

10,000

1 ครั้ง

ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ
การบริการ
สะดวกมากขึ้น

20 ครั้ง

ประชาชน
กองสาธารณสุขฯ
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพิ่มมากขึ้น

20 ครั้ง

มีเครื่องแบบที่ กองสาธารณสุขฯ
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน

เวชภัณฑ, เคมีภัณฑ ฯลฯ

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน ภาพถาย
ดาวเทียม, แถบ
บันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร), วีดีโอเทป
และแผนซีดี ฯลฯ

จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย เชน
เครื่องแบบ, เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่อ งหมายยศและสัง กัด, ถุ ง
เท า , รองเท า , เข็ ม ขั ด, หมวก
และ ผาผูกคอ ฯลฯ

50,000

50,000

- ๒๓๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
แปนพิมพ,เมาสและเมนบอรด
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน
กระดาษ หมึก ปากกา ฯลฯ

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

5

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

6

ฝกอบรมใหกับผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

7

คาวัสดุอื่นๆ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อให บุคลากรมีคุณภาพ สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
และมีประสิทธิภาพในการ การอบรมตามตําแหนง
ปฏิบัติหนาที่
ตามหนาที่ ตามสถาบัน
ตางๆ ทั้งของรัฐ และ
เอกชน
เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
จัดซื้อภาชนะรองรับมูล
ภาชนะรองรับมูลฝอยฯ
ฝอยฯ

8

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาถายเอกสาร, คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา, คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

เพื่ อจ าย เ ป น ร า ยจ า ย
เพื่ อ ให ไ ด ม าซึ่ ง บริ ก าร
เช น ค า ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า , ค า
ติ ด ตั้ ง ประปา, ค า ติ ด ตั้ ง
โทรศัพท ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

50,000

50,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

๕๐ ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

300,000

300,000

300,000

300,000

จายเปนคาถายเอกสาร คา 2,000,000
เย็ บ เล ม ติ ด ตั้ ง ไ ฟฟ า ,
ติ ด ตั้ ง ป ร ะ ป า , ติ ด ตั้ ง
โทรศัพท ฯลฯ

2,000,000

2,000,000

2,000,000

500 ใบ เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

10 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

- ๒๓๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

คาบํารุงรักษาและซอมแซม

10 คาสาธารณูปโภค คาบริการ
ไปรษณีย
11 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนคาบํารุง
รักษาและซอมแซม
เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

มีคาบํารุงรักษาและซอมแซมฯ
กรณี จางเหมาทั้งสิ่งของและ
แรงงานใหจา ยจากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ผูดําเนินการซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเอง ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย เพื่อจายเปนคาไปรษณีย

200,000

200,000

200,000

200,000

10 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

5,000

5,000

5,000

5,000

10 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชนสง
และบริ ก ารชุ ม ชนและ เชน แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน,
น้ํามันเบรก, หัวเทียนและไขควง
สังคม

200,000

200,000

200,000

200,000

10 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น

เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน จัดซื้อวัส ดุ เชื้ อเพลิ ง และหลอลื่ น
และบริ ก ารชุ ม ชนและ เชน น้ํา มันดี เซล, น้ํ ามันเบนซิน,
น้ํ า มั น จารบี แ ละน้ํ า มั น เครื่ อ ง
สังคม

500,000

500,000

500,000

500,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

200,000

200,000

200,000

200,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการปฏิบัติงาน

ฯลฯ ของ.อบต.บางปลามา

ฯลฯ

12 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา มีคาบํารุงรักษาและซอมแซม
แ ล ะ ซ อ ม แ ซ ม เ พื่ อ ใ ห กรณีจางเหมาทั้งสิง่ ของและ
สามารถใชงานไดตามปกติ แรงงานใหจา ยจากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปน
ฯลฯ
ผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ

- ๒๓๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

14 ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไป เพื่อจายเปนคาใชจายใน
ราชการ
การเดิ น ทางไปราชการ
ภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร
15 คาประกันภัยรถยนต
เพื่อจายเปนคาประกันภัย
รถยนตฯ
16 โครงการให บ ริ ก ารปฏิ บั ติ ก าร เพื่อเปนค าใชจ ายในการ
ฉุกเฉินเบื้องตน
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน
เชน การชวยเหลือผูปวย
ฉุ ก เ ฉิ น ห รื อ ผู ป ร ะ ส บ
อุบัติเ หตุเบื้ องตน กอนส ง
โรงพยาบาลฯ
17 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟา
และวิทยุ เชน ฟวส ปลั๊ก
ไฟฟา ฯลฯ
18 คาวัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัวของกอง
สาธารณสุขฯ
รวม

18 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

2564
(บาท)

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

20,000

10 ครั้ง

เพิ่มระสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการทํางาน
มากขึ้น

30,000

30,000

1 ครั้ง

1,500,000

1,500,000

1,500,000

12 ครั้ง

เพื่อใหเกิด
กองสาธารณสุขฯ
ความคุมครอง
เวลาเกิด
อุบัติเหตุตางๆ
ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ
บริการอยาง
ทันทวงที

50,000

50,000

50,000

10 ครั้ง

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ง านบ า นงาน 210,000 210,000
ครั ว เช น แปรง ไม ก วาด
เขง ถังขยะ ฯลฯ

210,000

210,000

กองสาธารณสุ ข ฯ อบต.
บางปลามา
ทําประกันภัยรถยนต
เชน รถบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ฯลฯ

20,000

ประชาชนในพื้ น ที่ ตํ า บล 1,500,000
บางปลามา

กองสาธารณสุ ข ฯ อบต.
บางปลามา

-

50,000

7,425,000 7,425,000 7,425,000 7,425,000

เพิ่มระสิทธิภาพ กองสาธารณสุขฯ
ในการทํางาน
มากขึ้น
กอง
มีวัสดุงานบาน กองสาธารณสุขฯ
สาธารณสุขฯ งานครัวไวใชใน
การปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ
-

-

-

- ๒๓๔ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท) (บาท)
11

1

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
ขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

2

จางที่ปรึกษา

เพื่อประเมินประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต.

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง เชน แบตเตอรี่ ,ยางนอก,
ยางใน, น้ํามันเบรก, หัวเทียน
และไขควง ฯลฯ

จัดจางที่ปรึกษาซึ่งไมเกี่ยวกับครุภัณฑ
หรือสิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน คาจาง
บริหารจัดการระบบตางๆ ฯลฯ

500,000

500,000

500,000 500,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิ์ภาพ
ในการทํางานและ
การบริการชุมชน
และสังคมเพิ่มขึ้น

กองชาง

100,000

100,000

100,000 100,000

4 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

- ๒๓๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม, คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา, คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ

4

คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพื่อใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ ฯลฯ

5

ฝกอบรมใหกับผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จาง ฯลฯ

เพื่อให บุคลากรมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หนาที่

6

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

7

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ ที่
เหมาะสมและจําเปน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อใหไดมา จายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บเลม
ซึ่งบริการ เชน คาติดตั้งไฟฟา, ติดตั้งไฟฟา, ติดตั้งประปา, ติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ
คาติดตั้งประปา, คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ
มีคาบํารุงรักษาและซอมแซมฯ
กรณีจางเหมาทั้งสิง่ ของและแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท. เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง
ฯลฯ

สงบุคลากรดังกลาวเขารับการ
อบรมตามตําแหนง ตามหนาที่
ตามสถาบันตางๆ ทั้งของรัฐ
และเอกชน

2561
(บาท)

500,000

200,000

1,000,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

500,000

500,000

500,000

2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา

กองชาง

200,000

200,000

200,000

2๐ ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ

กองชาง

2๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่
20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงานใช

กองชาง

20 ครั้ง มีวัสดุการเกษตร
ไวใชงาน เพื่อ
ความสะดวก
และเหมาะสม
กับชิ้นงาน

กองชาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ
หมึก ปากกา ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย วัสดุ
เพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก
ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

มีเงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บเลม
คาติดตั้งไฟฟา
ประปา และ
โทรศัพท ฯลฯ
ใชอยางสะดวก

ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

กองชาง

- ๒๓๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

20 ครั้ง

กองชาง

200,000

200,000

200,000 200,000 20 ครั้ง มีวัสดุกอสรางไวใช

กองชาง

50,000

50,000

50,000

กองชาง

20,000

9

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน
ฟวส, เข็มขัดรัดสายไฟ, เทปพัน
สายไฟ, สายไฟฟา, ลําโพง,
ไมโครโฟน, ขาตั้งไมโครโฟน และ
แผงบังคับทางไฟฯลฯ
จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ
น้ํามันทาไม ทินเนอร ฯลฯ

12 จัดซื้อวัสดุสํารวจ

เพื่อนํามาใชในงานสํารวจตางๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน

๑3 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

รวม

13 โครงการ

-

จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน
อุปกรณบันทึกขอมูล เทปบันทึก
ขอมูล หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุสํารวจ
เชน เทปวัดระยะ บันได
อลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน
น้ํามันดีเซล, น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจาร
บีและน้ํามันเครื่อง ฯลฯ

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

10 ครั้ง เพื่อใชในการ

จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกัน
และสี ฟลม เมมโมรีการดฯลฯ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

20,000

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและสังคม

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ ที่
เหมาะสมและจําเปน

2564
(บาท)

20,000

8

10 จัดซื้อวัสดุกอสราง

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

90,000

90,000

90,000

50,000

5 ครั้ง

90,000

1 ครั้ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง
3,910,000

3,910,000

3,910,000 3,910,000

-

ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
สามารถใหบริการ
ชุมชนและสังคม
เพิ่มมากขึ้น
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสมใน
การทํางาน
สามารถปฏิบัติงาน
ไดเร็วขึ้น

มีครุภัณฑสํารวจไว
ใชงาน เพื่อความ
สะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ

กองชาง

-

-

กองชาง

- ๒๓๗ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

๑ จัดประชุมประชาคมหมูบาน/

ตําบล หรือ จัดทําแผนชุมชน
หรือ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ฯลฯ

เพื่อใหประชาชนมี
สวนรวมในการ
บริหารงาน

ประชุมประชาคมหมูบาน,
ตําบลเพื่อรับทราบปญหาความ
ตองการ และเปดโอกาสให
ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
ดานตางๆ เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
และแผนชุมชน

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

จัด
1) ประชาชนมีสวน
กิจกรรม 1 รวมในการ
ครั้ง
ดําเนินงานของ อบต.
มากขึ้น
2) อบต. แกปญหา
ไดตามความตองการ
ของประชาชน

สํานักปลัด

- ๒๓๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒

สงเสริมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
แกประชาชน (หนังสือ ที่ ลต
(สพ) 0704/ว 227 ลว.23
ก.พ.53)

1) เพื่อใหประชาชนรูถึง
สิทธิหนาที่ ในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2) เพื่อใหประชาชน
ตระหนักในการมีสวนรวม
ในการปกครองทองถิ่น
3) เพื่อใหประชาชนมี
ความรูในการเลือกตั้ง
ผูบริหารทองถิ่น และ
สมาชิกสภาทองถิ่น

๓

อบต.เคลื่อนที่

เพื่อบริการประชาชนใน
ดานตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดฝกอบรมใหความรูแก
ประชาชน โดยเชิญ
วิทยากร จาก กกต.
สุพรรณบุรีและสวน
ราชการที่เกี่ยวของมาให
ความรู ในเรื่องสิทธิและ
หนาที่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ,
การมีสวนรวมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น , การ
เลือกตั้งผูแทนไปทําหนาที่
ใน อปท.
จัด งาน อบต.เคลื่อนที่
บริการประชาชนโดยมี
กิจกรรมตางๆ เชน จัดหา
งาน , จัดเก็บภาษี ,ให
ความรูในเรื่องตางๆ ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

1 ครั้ง

บุคลากร
สามารถนํา
ความรูที่ไดมา
พัฒนาทองถิ่น
ได

สํานักปลัด

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

10 ครั้ง

มีระบบ IT
ที่ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

- ๒๓๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๔

จัดทําผังชุมชน

เพื่อใหสามารถใชพื้นที่ จัดทําผังชุมชน
ในดานตางๆอยางมี
จํานวน 1 ครั้ง
ประสิทธิภาพ

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๕

จัดการเลือกตั้งทั่วไปสําหรับ
การเลือกตั้งสมาชิก และ
ผูบริหารทองถิ่น

เพื่อใหการปกครอง
ทองถิ่นเข็มแข็ง

จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น
เปนการทั่วไป

3๐0,000

3๐0,000

3๐0,000

๒00,000 จัดทําผังชุมชน อบต.สามารถใช
1 ครั้ง
พื้นที่ในดาน
ตางๆไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3๐0,000
จัดการ
ประชาชน
เลือกตั้ง
สามารถเขามามี
1 ครั้ง
สวนรวมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

รวม

๕ โครงการ

-

๖๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐

๖๓๐,๐๐๐

-

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

- ๒๔๐ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ า
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

๒

กอสรางตอเติมสํานักงานที่
ทําการ อบต. หรือ หองครัว
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ

เพื่อมีสถานที่มีสถานที่ๆ
ไดมาตรฐาน พรอม
ใหบริการประชาชน

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
รถบรรทุกน้ํามันใหเปน
รถบรรทุกน้ํา

เพื่อใหมีรถบรรทุกน้ํา
ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
สําหรับปองกันและแกไข รถบรรทุกน้ํามันที่ไดรับการ
ปญหาภัยแลงในพื้นที่
สนับสนุนจาก ปภ.จังหวัดให
เปนรถบรรทุกน้ํา

กอสรางตอเติมสํานักงานที่
ทําการ อบต. หรือหองครัว
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ

๑,๕๐0,000

๑,๕๐0,000

๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000

3 ครั้ง

๑,๐๐0,000

๑,๐๐0,000

๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000

1 ครั้ง

(ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด)

ที่ทําการ อบต.
มีสถานที่ๆ ได
มาตรฐาน
พรอม
ใหบริการ
ประชาชน
สามารถ
ปองกันและ
แกไขปญหา
ภัยแลงใน
พื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๒๔๑ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๓

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
รถบัสโดยสารใหเปนรถสุขา
เคลื่อนที่

เพื่อบริการสุขาเคลื่อนที่
ในจุดที่มีประชาชนและ
นักทองเที่ยวจํานวนมาก
และบริเวณที่จัดงาน
ตางๆ

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง
รถบัสโดยสารที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก ปภ.จังหวัดให
เปนรถสุขาเคลื่อนที่

๒,๐๐0,000

๒,๐๐0,000

๒,๐๐0,000

รวม

๓ โครงการ

-

-

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒,๐๐0,000

1 ครั้ง

นักทองเที่ยว
และประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบาย
ในการใชหอง
สุขาเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักปลัด

๔,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

2564
(บาท)

- ๒๔๒ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑2 แผนงานงบกลา ง
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

สมทบเงินเขากองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น (หนังสือ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ ที่ สปสช.37/ว 0193
ลว. 31 ก.ค. 2552)

เพื่อใหประชาชนมีสขุ ภาพ
อนามัยที่ดี

สมทบเงินเขากองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ใหกับ รพ.สต.บางปลามา

200,000

200,000

200,000

200,000

1 ครั้ง

ประชาชนมี
สวัสดิการใน
ดานการ
รักษาพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

รวม

1 โครงการ

-

-

200,000

200,000

200,000

200,000

-

-

-

- ๒๔๓ -

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1

จากบริเวณหนาบานนางนันทนา
โครงการปรับปรุงเสริมถนน 1) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ยิ้มประเสริฐ ถึงบริเวณบานนายสมชาย
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
เกตุมณี ระยะทางประมาณ 100 เมตร
หมูที่ 1
มาตรฐาน
ความกวาง 4.00 เมตร พรอมไหลทาง
50 เซนติเมตร (พรอมปายบอก
2) เพื่อการระบายน้ําทิ้งของ
รายละเอี
ยดโครงการ จํานวน 1 ปาย)
ชาวบานไดคุณภาพที่ดีขึ้น ไมขัง
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
และตื้นเขิน
3) เพื่อไดประโยชน ลดการ
เดือดรอนของชาวบานในชวงน้ํา
ทวม

500,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่1
มีถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํา พรอม
บอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ๒๔๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2

โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยการลงหินคลุก
หมูที่ 1

1) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน
2) เพื่อใชในการลําเรียงพืชผล
และเครื่องมือทางการเกษตร
3) ทําใหเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพยสินและชีวิตของผูใชถนน

3

โครงการติดตั้งชุดดับเพลิง
เบื้องตน แบบถังสารเคมี
ประจําหมูบาน
หมูที่ 1
โครงการวางทอน้ําทิ้ง
ขนาดทอ ∅ 0.60 เมตร
พรอมบอพัก
หมูที่ 1

เพื่อปองกันและดับเพลิงเบื้องตน ติดตั้งประจําในหมูบาน 10
กอนจะลุกลาม
จุด
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
เพื่อระบายน้ําทิ้งในหมูบานไปได เริ่มจากบริเวณบาน
สะดวก ไมทวมขัง สงกลิ่นเหม็น นายวิเชียร ชาวเขื่อนขัน ถึง
บริเวณแมน้ําทาจีน ขนาด
ทอ Ø 0.60 เมตร ความ
ยาว 150 เมตร
พรอมบอพัก คสล.
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 1 บริเวณหนาวัดรอ
เจริญ ถึง เขตหมูที่ 6 และ
หมูที่ 9
กวาง 3 เมตร
ระยะทาง 3,500 เมตร
สายที่ 2 บริเวณจุดเชื่อมตอ
ถนน 3318 ปากคลองตา
แกว ถึง
เขตหมูที่ 6 บริเวณที่นา
นายนภดล พันธุเพียน
กวาง 3 เมตร
ระยะทาง 2,500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2 สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 1 มีถนน ที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ มี
ความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น

กองชาง

50,000

10 จุด

กองชาง

465,000

1 สาย

สามารถ
แกปญหา
อัคคีภัยไดอยาง
ทันเวลา
1) ลดปญหาน้ํา
ทวมขังในซอย
ภายในหมูบาน
2) ชาวบานไม
ตองเดินรุมน้ําขัง
ในชวงฝนตก
3) ลดปญหาน้ํา
ทวมขังและเนา
เหม็น

1,000,000

2564
(บาท)

กองชาง

- ๒๔๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

5

โครงการกอสรางฝายกันน้ํา
พรอมประตูปด – เปดน้ํา
สําหรับสูบน้ําเขา – ออก
หมูที่ 1

เพื่อปองกันอุทกภัยจากน้ําทวม
และภัยแลงเมื่อน้ําขาดแคลน

6

โครงการถมดิน พรอมบดอัด เพื่อปรับภูมิทัศนและยกระดับ
บริเวณศาลเจาพอหัวหนา
พื้นศาลใหสูงกวาพื้นถนน เพื่อ
หมูที่ 1
เหมาะแกการเคารพบูชากราบ
ไหวและความสวยงามของ
หมูบาน
โครงการขยายพื้นที่ทําเขื่อน เพื่อปองกันน้ําทวมเขาพื้นที่
กั้นน้ําหนาวัดรอเจริญ
การเกษตรและที่อยูอาศัยและ
(เพิ่มเติม)
ปองกันตลิ่งพังในฤดูแลง
หมูที่ 1

7

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางฝายกั้นน้ําปากคลองตา
แกว ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318 บริเวณบาน
นางพยงค บุญพันธ กับ รานอาหาร
ภูริญาณ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

3,500,000

บริเวณรอบตนไทรและศาลเจาพอ
หัวหนา พื้นที่ประมาณ 1 งาน
ความสูงเทาระดับถนน คสล.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
ทําตอจากโครงการเขื่อน
วัดรอเจริญ บริเวณบาน
นางบุญชู ยิ้มประเสริฐ ถึง บริเวณ
เขตวัดบานสูตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2564
(บาท)

260,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 แหง

1) ปองกันและลด

กองชาง

1 แหง

บริเวณศาลเจาพอ
หัวหนา มีภูมิทัศนที่
ดีและสะดวกแกการ
กราบไหวของ
ประชาชน

กองชาง

สามารถปองกันน้ํา
ทวมเขาพื้นที่
การเกษตรและที่อยู
อาศัยและปองกัน
ตลิ่งพังในฤดูแลงได

กองชาง

1 แหง

การทวมของน้ํา
ในพื้นที่
การเกษตร
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
น้ําทวม

- ๒๔๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

โครงการขุดลอกวัชพืช
กําจัดในคูคลองสงน้ําใน
พื้นที่การเกษตร หมูที่ 1

9

โครงการปรับปรุงระบบราง เพื่อยกระดับคุณภาพระบบน้ํา
ระบายน้ํา
ทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดี
หมูที่ 1
และไดมาตรฐาน

1.เพื่อใหการสงและการระบายน้ํา
ในพื้นที่การเกษตรไดดี
2.ปองกันน้ําทวมขังในพื้นที่
การเกษตร
3.การระบายน้ําลงสูแมน้ําได
รวดเร็วขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1.ทําใหได
ปริมาณน้ําที่
เพียงพอตอ
การเกษตร
2.ลดปญหา
น้ําทวมใน
พื้นที่ทาง
การเกษตร
ไดมากขึ้นใน
ฤดูฝน
3.ทําใหการ
ระบายน้ําลงสู
แมน้ําไดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ
1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตรไม
เสียหายจาก
น้ําทวม

สายที่ 1 เริ่มจากบริเวณ
บานนายชูศักดิ์ มณีอินทร ถึง
บริเวณที่นานายสมชัย อัย
ราวง (คลองขอม)
สายที่ 2 เริ่มจาบริเวณ
ถนน 3318 ถึง บริเวณที่
นายนภดล พันธุเพียร
(คลองตาแกว )
สายที่ 3 เริ่มจากบริเวณที่นา
นายสมชัย อัยราวงษ ถึง
ที่นานายประพต ชูศรี
(คลองดอนหลังวัดรอเจริญ)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

300,000

300,000

300,000

300,000

3 สาย

วางทอพรอมวางบอพัก
ระยะทางยาวประมาณ 100
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

300,000

300,000

300,000

300,000

1 แหง

กองชาง

กองชาง

- ๒๔๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

500,000

1 แหง

มีพื้นที่ที่
สามารถ
นํามาใชไดใน
อนาคต
มีหองน้ํา
เพียงพอตอ
ประชาชน และ
และ
นักทองเที่ยว

กองชาง

มีพิพิธภัณฑสัตว
น้ําพื้นบานเพื่อให
ประชาชน และ
นักทองเที่ยว
ไดศึกษาสัตวน้ํา
พื้นบาน

กองชาง

2564
(บาท)

10 โครงการปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะดอนโพธิ์

เพื่อที่จะสามารถนําพื้นที่
สาธารณะมาใชประโยชนตอทาง
ราชการไดในอนาคต

ถมดินพรอมลงหินคลุกความสูง
ตามระดับ BM ขนาดพื้นที่ 1 งาน

11 โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะเพื่อการ
ทองเที่ยวระดับสากล
บริเวณวัดรอเจริญ
ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
หมูที่ 1
12 โครงการกอสรางพิพิธภัณฑ
สัดวน้ําพื้นบาน
ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
หมูที่ 1

เพื่อรับรองประชาชน และ
นักทองเที่ยว

กอสรางหองน้ํา ๑ แหง
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1 แหง

เพื่อรับรองประชาชน และ
นักทองเที่ยว

กอสรางพิพิธภัณฑ ๑ แหง
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

1 แหง

500,000

500,000

500,000

กองชาง

- ๒๔๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

จากบริเวณหนาบานที่นานายสมชาย
13 โครงการปรับปรุงเสริมถนน 1) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
เกตุมณี ถึงบริเวณบานนางสาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
กัญญาณี เปาสมบัติ ระยะทาง
หมูที่ 1
มาตรฐาน
ประมาณ 100 เมตร ความกวาง
4.00 เมตร พรอมไหลทาง 50
2) เพื่อการระบายน้ําทิ้งของ
ชาวบานไดคุณภาพที่ดีขึ้น ไมขัง เซนติเมตร (พรอมปายบอก
รายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)
และตื้นเขิน
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
3) เพื่อไดประโยชน ลดการ
กําหนด
เดือดรอนของชาวบานในชวงน้ํา
ทวม

2561
(บาท)

500,000

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 1
มีถนนพรอมวางทอ
ระบายน้ํา พรอมบอ
พักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและสะดวก
ขึ้น

กองชาง

- ๒๔๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

14 โครงการกอสรางถนนเสริมดิน
พรอมลงหินคลุก
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

15 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

16 โครงการกอสรางถนนลาดยาง
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

18 โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
เปลี่ยนผิวจราจรเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เสริมดินพรอมลงหินคลุก เริ่มจาก
บริเวณบานนางสมสินทร แสงพันตา
ถึง บริเวณบานผูใ หญจํารัส พิมพมี
ลาย เปนถนนกวาง 3.5 เมตร ยาว
ตามพื้นที่ และมีไหลทางตามสภาพ
ปจจุบัน
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง
ที่นา นางทองคํา พันธุศรี
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 140 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
1) เริ่มจากบริเวณบาน
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง บาน นางสาว
สุรัญญา ทูธง กวาง 4 เมตร ยาว
280 เมตร
2) เริ่มจากที่นายประเทือง
ฮองกุล ถึง ที่นานายนิคม พันธุแตง
กวาง 4.00 เมตร ยาว 1,100
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

400,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 3
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

390,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 3 มี
ถนนที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

4,400,000

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 3
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

600,000

1 สาย

กองชาง

ดําเนินการลอกผิวจราจรลาดยางเปลี่ยนเปน
ถนน คสล. 1) เริ่มจากบริเวณบาน
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง บาน นางสาวสุรัญญา
ทูธง กวาง 4 เมตร ยาว 280 เมตร
2) เริ่มจากที่นายประเทือง
ฮองกุล ถึง ที่นานายนิคม พันธุแตง กวาง
4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

1,500,000

ประชาชนในหมูที่ 3
และหมูที่ 12 มีถนนที่
ไดมาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชนในหมูที่ 3 มี
ถนนที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

เริ่มจากบานนางเนย ธานี ถึง ที่นา
นางสุพัตรา มวลเสียงใส กวาง ๓ เมตร
ยาว 250 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000

2 สาย

กองชาง

- ๒๕๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหินคลุก
หมูที่ 3

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบานนางเนย ธานี ถึง ที่นา
นายเสนห รอดโฉมฉิน กวาง 3.5 เมตร
ยาว 2,250 เมตร
2) เริ่มจากที่นานางบุญทัน หมื่นชนะ
ถึง ที่นานายสหัส ฤทธิพร กวาง 3.00
เมตร ยาว 320 เมตร
3) เริ่มจากที่นานางจรัส เปนใจชวย ถึง
ที่นานางสาวสมคะนึง เขตวงษ กวาง
3.00 เมตร ยาว 200 เมตร
4) เริ่มจากบานนางสุวรรณา ตันติศิ
ริวัฒน ถึง ที่นานายบํารุง สุจิโรจน
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 750 เมตร
5) เริ่มจากที่นา อ.ประสงค
เมธศาสตร ถึง ที่นานายสมปอง
อุยศรีคูณ กวาง 3.00 เมตร
ยาว 300 เมตร

6) เริ่มจากที่นานายนิคม พันธุแตง
ถึงที่นานายพิกุล พันธุศรี กวาง
3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
7) เริ่มจากบานนายทองเหมาะ คง
วัง ถึง ที่นานายเกษม พันธุศรีกวาง
3.50 เมตร ยาว 3,350เมตร
8) เริ่มจากที่นานายสุพจน พันธุจบ
สิงห ถึง ที่นานายเฉลิม นาคลําภา
กวาง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1,331,000

8 สาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนในหมูที่ 3
และหมูที่ 12 มี
ถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๕๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

20 โครงการกอสรางประตู
เปด - ปดน้ํา 3 จุด
หมูที่ 3

1) เพื่อปองกันอุทกภัย
จากน้ําทวม
2) เพื่อในชวงแลงจะไดมี
น้ําใชในการเกษตร เทาที่
ไดสํารองไว
๓) เพื่อใชประโยชนใน
เวลาที่น้ํามากเกินไป หรือ
ชวงที่ตองเก็บน้ําไวกอน

จุดที่ 1 บริเวณบาน
นายสําราญ แกววิชิต
จุดที่ 2 บริเวณบาน
นางจรูญลักษณ ทูไพเราะ
จุดที่ 3 บริเวณบาน
นางสุพัตรา มวลเสียงใส
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

21 โครงการซอมแซมถนน
คสล. หมูที่ 3

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากบานนางดารณี วงจันทร
ถึงที่บานนายประเทือง ฮองกุล
กวาง 3.5 เมตร ยาว 500 เมตร

22 โครงการเปลี่ยนทอเมน
ประปาในหมูบาน ขนาด ∅
3 นิ้ว ยาว 2,204 เมตร
หมูที่ 3 (โครงการที่ 4)

1) เพื่อใหน้ําประปามี
คุณภาพ และไดมาตรฐาน
2)เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภค – บริโภค ที่
สะอาด และปลอดภัย
3) เพื่อความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใชงาน

สายที่ 1 จากบาน
นายจําลอง พรอมพิมพ ถึง บานนางแตง
ออน สุขเกษม ยาว 1,038.1 เมตร
สายที่ 2 จากบานนางแจ หมวดคูณ ถึง
บานนายประสาน ฮองกุล
ยาว 401.3 เมตร
สายที่ 3 จากบานนายเกษม พันธุศรี ถึง
บานนางสุพัตรา มวลเสียงใส
ยาว 406.5 เมตร
สายที่ 4 จากบาน
นายแพว จันทมาศ ถึง
บานนางสาวทัศนี ฮองกุล
ยาว 350.0 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

390,000

1 แหง

กองชาง

300,000

1 สาย

๑) ประชาชนมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ
๒) ชวยบรรเทา
ภัยแลง
๓) ชะลอภัยแลง
และปองกัน
อุทกภัยในฤดูน้ํา
หลาก
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน
1) ประชาชนมีน้ํา
เพื่ออุปโภค –
บริโภค ที่สะอาด
และปลอดภัย
2) ประปา
หมูบาน มี
คุณภาพมากขึ้น

440,000

4 สาย

กองชาง

กองชาง

- ๒๕๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

23 โครงการกอสรางหอกระจาย 1) เพื่อประชาสัมพันธ
ขาวประจําหมูบาน
ขอมูลขาวสารตางๆ
หมูที่ 3
ภายในหมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
๒) เพิ่มความสะดวกใน
การประชาสัมพันธ
ขาวสาร
๓) กระจายขาวสารได
รวดเร็ว
24 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ชุดลูกขาย สายพรอมติดตั้ง ขาวสารตางๆภายใน
ภายในหมูบาน
หมูบานไดอยางทั่วถึง
หมูที่ 3
25 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
วงจรปด พรอมวางระบบและ และทรัพยสิน
ติดตั้ง หมูที่ 3

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย จํานวน 5
จุด

700,000

700,000

กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้งจํานวน 5 จุด

250,000

250,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณขางศูนยการเรียนรู และที่ทํา
การกองทุนหมูบานโพธิ์ศรี หมูที่ 3
จํานวน 1 แหง
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

100,000

1 แหง

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

250,000

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย

กองชาง

- ๒๕๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

26 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

27 โครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันน้ําทวม พรอมประตู
ปด – เปดน้ํา
หมูที่ 4

เพื่อปองกันอุทกภัยจากน้ํา กอสรางคลองคลองเรือดานขางวัดทุง
อุทุมพร ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ทวมและภัยแลงเมื่อน้ํา
กําหนด
ขาดแคลน

เริ่มจากบริเวณที่นา
นายบุญมี พิมพใจใส
ตอถนนลาดยาง ถึง บริเวณสะพาน
คสล.ที่สวน
นายศักดิ์ศรี เฟองฟูลอย สภาพเดิม
ถนนลูกรัง กวาง 5 เมตร ยาว 99
เมตร ตองการสรางถนน คสล. กวาง
4 เมตร ยาว 99เมตร หนา 0.15
เมตร ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

335,000

2,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 4
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 แหง

1) ปองกันและลด
การทวมของน้ําใน
พื้นที่การเกษตร
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูทขี่ าดน้ํา
3) ทําใหผลผลิตทาง
การเกษตรไมเสียหาย
จากน้ําทวม

กองชาง

- ๒๕๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการขุดลอกลํารางคลอง
สงน้ํา ระบายน้ํา 7 สาย
ในพื้นที่
หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงน้ํา ระบายน้ํา ปองกัน 1) โครงการขุดลอกลํารางสง
น้ํา เริ่มจากบริเวณบานนาย
อุทกภัยและภัยแลง

แสวง หนูใจหาญ ถึง บริเวณที่
บานนายประเสริฐ ประทีป
ทอง สภาพปจจุบัน ปากบน
กวาง 2 เมตร ปากลาง กวาง
1.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 2,000 เมตร ตองการขุด
ลอกใหมีขนาดปากบน กวาง
2 เมตร ปากลาง กวาง 1
เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว
2,000 เมตร
2) โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ํา 1 ซาย 2 ขวา
(คลองบางกะผล) เริ่มจาก
บริเวณบานนายเชา นิลแสง
ถึง เขตติดตอตําบลวัดดาว
(บานน.ส.ละออ แชมชื่น)
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 6
เมตร ปากลาง กวาง 4 เมตร
ลึก 1.50 เมตร ยาว 2,500
เมตร ตองการขุดลอกใหมี
ขนาดปากบนกวาง 6 เมตร
ปากลาง กวาง 3 เมตร ลึก 2
เมตร ยาว 2,500 เมตร

2561
(บาท)

700,000

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
700,000

700,000

2564
(บาท)

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

7 สาย

ประชาชนในหมูที่
4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๕๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) โครงการขุดลอกลําราง
สงน้ํา เริ่มจากบริเวณที่สวน
นายอุไร อิสอาด ถึง เขต
ติดตอเทศบาลตําบลบาง
ปลามา (บริเวณที่นา น.ส.
ทองสุก ดวงจันทร) สภาพ
ปจจุบันปากบนกวาง 2
เมตร ปากลางกวาง 1.4
เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 1,100 เมตร ตองการ
ขุดใหมีปากบนกวาง 2
เมตร ปากลาง กวาง 1
เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว
1,100 เมตร
4) โครงการขุดลอกลําราง
สงน้ําเริ่มจากบริเวณที่นา
นายสหัสทัย อินทขันตี ถึง
บริเวณที่สวนนายศักดิ์ศรี
เฟองฟูลอย สภาพปจจุบัน
ปากบนกวาง 2 เมตร ปาก
ลางกวาง 1.40 เมตร ลึก
0.60 เมตร ยาว 400
เมตร ตองการขุดใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปาก
ลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20
เมตร ยาว 400 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๕๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
เริ่มจากบานนายวิชิต แกวสุขใส
ถึง คลองวัดทุง (คลองเรือ) และ
ที่นา นายสุมล แสนใจงาม
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2
เมตร ปากลางกวาง 1.40 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,400
เมตร ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปากลาง
กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 1,400 เมตร
6) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
เริ่มจากบริเวณที่นานายมานพ
เอมสมบูรณ ถึง บริเวณที่ที่บอ
นางบานเย็น ดวงจันทร
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2
เมตร ปากลางกวาง 1.40 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,100
เมตร ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร ปากลาง
กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๕๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
(คลองวัดทุงหรือคลองเรือ)
เริ่มจากบริเวณบานนางบานเย็น
ดวงจันทร ถึง บริเวณที่บอ
นางบานเย็น ดวงจันทร
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 5
เมตร
ปากลางกวาง 3.90 เมตร
ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด
ปากบนกวาง 5 เมตร ปากลาง
กวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๕๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหินคลุก จํานวน 13
สาย
หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน คันกั้นน้ําใหมีคุณภาพ
ที่ดี และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณที่นานายประสาท
แกววิชิต ถึงบริเวณที่สวนนายปรีชา
แสนปญญา กวาง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณทายบอ
นายสิน ถึง บริเวณบอนางบานเย็น
ดวงจันทร กวาง 3 เมตร
ยาว 1,126 เมตร หนา0.10 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณที่นานายจําลอง
วงษเสถียร ถึง บริเวณบานนางพิกุล
มวลเสียงใส กวาง 3 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณบานนายวิชิต
แกวสุกใส (ตรงขามไทยชินวัฒน) ถึง
บริเวณบานนางสวาท แจมทิม
กวาง 3 เมตร ยาว 1,278 เมตร
หนา 0.10 เมตร
5) เริ่มจากบริเวณที่นานายบุญมี
พิมพใจใส ถึง บริเวณที่สวน
นายศักดิ์ศรี เฟองฟูลอย
กวาง 5 เมตร ยาว 99 เมตร
หนา 0.10 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณบานนายอุทัย
ศรพรหม ถึง บริเวณบาน
นายเปา เจริญยศ กวาง 3 เมตร
ยาว 102 เมตร หนา 0.10 เมตร

7) เริ่มจากบริเวณบานนายสงา
อินทขันตี ถึง บริเวณบาน
นายบุญมี พิมพใจใส
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.10 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
2,500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

13 สาย

ประชาชนในหมูที่
4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๕๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8) เริ่มจากบริเวณบานนายแสวง
หนูใจหาญ ถึง บริเวณบาน
นายประเสริฐ ประทีปทอง
กวาง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนา 0.10 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณที่นา
น.ส.ทองสุก ดวงจันทร ถึง บริเวณที่
สวนนายอุไร อิสสะอาด กวาง 2.50
เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.10
เมตร
10) เริ่มจากบริเวณที่บาน
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ ถึง บริเวณ
บานนางระเบียบ ศรพรม
กวาง 3 เมตร ยาว 105 เมตร
หนา 0.10 เมตร
11) เริ่มจากบริเวณบอ
นายสมชาย สารถี ถึง บริเวณหนอง
น้ําลาดโตนด
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา) กวาง
3 เมตร ยาว 2,600 เมตร
หนา 0.10 เมตร
12) เริ่มจากบริเวณบานนายตุม
เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองน้ําลาด
โตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 1 ขวา)
กวาง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร
หนา 0.10 เมตร
13) เริ่มจากบริเวณบาน
นางยวนจิต เจี่ยตระกูล ถึง บริเวณที่
นานายสุมล แสนใจงาม กวาง 3
เมตร ยาว 655 เมตร หนา 0.10
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๖๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

30 โครงการออกรางวัดที่
สาธารณะเพื่อการพัฒนา

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

ถนนสาธารณะเริ่มจากบริเวณ

31 ขุดลอกหนองน้ําลาดโตนด
หมูที่ 4

เพื่อเปนการบรรเทาภัยแลง
และปองกันอุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่

บริเวณหนองน้ําลาดโตนด
เนื้อที่ประมาณ25-0-85 ไร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

32 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

๑) เริ่มจากบริเวณบาน
นายสงา อินทขันตี ถึง
บาน นายบุญมี พิมใจใส
(สภาพเดิมเปนถนนกวาง 3.00
เมตร ยาว 105 เมตร ตองการ
สรางถนน คสล. กวาง 3 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15
เมตร) ไหลทางตามสภาพ

2561
(บาท)

บาน น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ
ถึง บาน นางระเบียบ ศรพรหม

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)
10,000

10,000

2564
(บาท)

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 แหง

600,000

252,000

1 สาย

ประชาชนมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูน้ําหลาก

กองชาง

- ๒๖๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) เริ่มจากบริเวณบาน
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ ถึง
บาน นางระเบียบ ศรพรหม
(สภาพเดิมเปนถนนลูกรังหินคลุก
กวาง 3.00 เมตร ยาว 105
เมตร ตองการสรางถนน คสล.
กวาง 3 เมตร ยาว 105 เมตร
หนา 0.15 เมตร) ไหลทางตาม
สภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

34 ขุดลอกหนองน้ําลาดโตนด
หมูที่ 4

เพื่อเปนการบรรเทาภัยแลง
และปองกันอุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่

35 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
สายพรอมติดตั้งภายใน
หมูบานดาน
หมูที่ 4

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด พรอม
ไดอยางทั่วถึง
เครื่องสงสัญญาณ 1 ชุด
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

บริเวณหนองน้ําลาดโตนด
เนื้อที่ประมาณ25-0-85 ไร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

252,000

2564
(บาท)

600,000

620,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 แหง

ประชาชนมีน้ําใช
ในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูน้ําหลาก

กองชาง

5 แหง

ประชาชนได
รับรูขอมูล
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

- ๒๖๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

37 โครงการกอสรางทางขาม
คลองแทนสะพานไม หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบริเวณที่นา
นายประสาท แกววิชิต ถึง
บริเวณที่สวนนายปรีชา แสน
ปญญา (คันกั้นน้ําชลประทาน 1
ซาย 2 ขวา) สภาพเดิมถนน
ลูกรังหินคลุก กวาง 5-6 เมตร
ตองการกอสรางถนน คสล. สูง
0.50 เมตร ผิวจราจร กวาง 4
เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพ

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

ถมดิน ฐานกวาง 10 ม.
ยาว 20 ม. สูง 3 เมตร ผิว
จราจร กวาง 6 เมตร ที่
คลอง 1 ซาย 2 ขวา
บริเวณที่นา นายบุญทัน
ดวงจันทร พรอมวางทอ Ø
1 เมตร จํานวน 12 ทอน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

7,750,000

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๖๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการกอสรางสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

39 โครงการกอสรางสถานีสูบน้ํา เพื่อหาแนวภัยแลงเมื่อน้ํา
พลังงานแสงอาทิตย พรอมถม ขาดแคลน
ดิน บริเวณคลองตลาดแกว
หมูที่ 4 ต.บางปลามา
อ.บางปลามา จ.สุพรรณบุรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สรางสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขามคลอง 2 ซาย 1
ขวา บริเวณ บริเวณที่นา
นายอุดม ดวงจันทร เพื่อ
เชื่อมตอกับทางสาธารณะไป
บรรจบทางหมายเลข
3351 ผิวจราจรกวาง 4
เมตร ยาว 9 เมตร ทางเทา
กวาง 1 เมตร พรอมราว
สะพาน คสล. สูง 0.90
เมตร (ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด)
กอสรางสถานีสูบพลังงาน
แสงอาทิตย หรือพลังงาน
ไฟฟา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

6,300,000

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

1 แหง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
หมูที่ 4 มีถนน
ที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

1) ชวยบรรเทา

กองชาง

ภัยแลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
2) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
การขาดแคลน
น้ํา

- ๒๖๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 4
41 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด
ไดอยางทั่วถึง

700,000

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

250,000

กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยาง
ทั่วถึง

กองชาง

250,000

250,000

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย

กองชาง

- ๒๖๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

42 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
ลงหินคลุกผิวจราจร ภายใน
หมูบาน จํานวน 12 สาย
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณบานนาง
สมบูรณ ชางเผือก ถึง บริเวณ
ถนนศูนยราชการแหงที่ 2
ระยะทาง 800 เมตร กวาง 3
เมตร
2) เริ่มจากบริเวณที่นานาย
ประจวบ รอดโฉมฉิน ถึง บริเวณ
คลองควาย ยาว 2,436 เมตร
กวาง 3 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณที่นานาย
สํารวย ศรีพิทักษ ถึง บริเวณที่นา
นายลําดวน ฉิมวัย ยาว 700
เมตร กวาง 3 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณที่นานายอินทร
ปนมณี ถึง บริเวณเขตติดตอ หมู
ที่ 3 ยาว 800 เมตร กวาง 3
เมตร
5) เริ่มจากบริเวณที่นานายนิยม
ดิษฐวุฒิ ถึง บริเวณที่นานาย
สมชาย ปานสุวรรณ ยาว 600
เมตร กวาง 3 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายเสงี่ยม อินทรสุริยวงศ
ถึง บริเวณที่นานายสังวาล
อินประสาท ยาว 250 เมตร
กวาง 3 เมตร

2561
(บาท)

1,302,000

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

12 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๖๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบานนาง
รุงเรือง ตั้งมหันธนานันท ยาว
450 เมตร กวาง 3 เมตร
8) เริ่มจากบริเวณบานนายสนั่น
มีบุญรอด ถึง บริเวณบานนาย
นวล แกววิชิต ยาว 100 เมตร
กวาง 3 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณบาน นายเรือง
ทองมา ถึง บริเวณบานนางพลอย
นิ่มอนงค ยาว 600 เมตร กวาง
3 เมตร
10) เริ่มจากบริเวณที่นานาง
สําเนียง พรอมพิมพ ถึง บริเวณที่
นาครูสง กีรติจันทรากุล
ยาว 700 เมตร กวาง 3 เมตร
11) เริ่มจากบริเวณคอสะพาน
คสล.หนาวัดเสาธง ถึง บริเวณ
เขตติดตอ หมูที่ 3 ยาว 1,500
เมตร กวาง 3 เมตร
12) เริ่มจากบริเวณถนน คสล.
หนาบานนายมงคล บุญมีรอด
ถึง บริเวณที่นานางนิตยา
ปนสุขุม ยาว 200 เมตร
กวาง 3 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ๒๖๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

43 โครงการกอสรางถนนเสริมดิน เพื่อยกระดับคุณภาพของ
โดยการวางทอระบายน้ําที่
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
เหลือบางสวนในรองน้ําเดิม
มาตรฐาน
พรอมลงหินคลุกและสาด
เกลี่ย หมูที่ 5
44 โครงการกอสราง ถนน คสล.
หมูที่ 5

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน

45

เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหน้ําไหลเวียนได
สะดวก

โครงการขุดลอกคลองสงน้ํา
ลาดคอนกรีต จํานวน 3 สาย
ภายในพื้นที่
หมูที่ 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบานนางบุญยืน ปน
สุขุม ถึง บานนายสิน
พงษเพียร ระยะทาง 500
เมตร กวาง 5 เมตร ทอ
∅ 0.60 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เริ่มจากบานนางบุญยืน ปนสุขุม
ถึง บริเวณบานนายสิน พงษเพียร
ระยะทางยาว 500 เมตร กวาง
4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน 2 ซาย 1 ขวา ถึง
บริเวณบานนายพล นิ่มอนงค
ยาว 550 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณบานนางบุญ
ยืน ปนสุขุม ถึง บริเวณบาน
นางพยูน อินทรรจนา ยาว 360
เมตร
3) เริ่มจากบริเวณบานนายสนั่น
บุญมีรอด ถึง บริเวณหลัง
โรงเรียนวัดเสาธง ยาว 100
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

1,700,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

300,000

3 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มี
สภาพแวดลอมที่ดี
และทําใหน้ํา
ไหลเวียนได
สะดวก

กองชาง

1,800,000

2564
(บาท)

- ๒๖๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

46 โครงการขุดลอกคูสง น้ําภายใน เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
หมูบาน (คูดิน)
และทําใหน้ําไหลเวียนได
หมูที่ 5
สะดวก

47 โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา เพื่อปองกันปญหาอุทกภัย
จํานวน 2 จุด
และบรรเทาปญหาภัยแลง
หมูที่ 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณบานนางสมบุญ
ชางเผือก ถึง บริเวณคลองควาย
ยาว 3,215 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณบานนางบุญยืน
ปนสุขุม ถึง บริเวณคลองควาย
ยาว 3,000 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณบานนายพล
นิ่มอนงค ถึง บริเวณที่นานายแบน
แกววิชิต ยาว 2,800 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณบานนางพยอม
จั่นวิชิต ถึง บริเวณเขตติดตอ
เทศบาลบางปลามา ยาว 500
เมตร
5) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบาน
นางรุงเรือง ตั้งมหัธนานันท
ยาว 450 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณคลอง
ชลประทาน ถึง บริเวณบาน
นายทองเหมาะ มานพ
ยาว 500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

บริเวณคลองชลประทาน
1 ซาย 2 ขวา หนาวัดเสาธง
จํานวน 2 จุด
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
500,000

7,000,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

6 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีสภาพแวดลอมที่ดี
และทําใหน้ํา
ไหลเวียนไดสะดวก

กองชาง

2 แหง

ประชาชนในหมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๖๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

48 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดิน เพื่อยกระดับคุณภาพของ
พรอมลงหินคลุก
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
หมูที่ 5
มาตรฐาน

49 โครงการขยายเขตไฟฟา
โดยการติดตั้งเสาไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยในการสัญจร
ไปมา

50 โครงการฝงทอระบายน้ํา
พรอมบอพักฝาปด - เปด
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ปองกันการเกิดอุทกภัย
และปองกันปญหาน้ําทวมขัง
ในฤดูฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบริเวณบานนางพยูร
อินทรรจนา ถึง บริเวณถนน
คสล.เดิม ระยะทาง 100
เมตร กวาง 4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
ติดตั้งไฟสองสวางภายในหมูบาน
หมูที่ 5 บริเวณพื้นที่เสาไฟฟาที่
ยังไมมีไฟฟาสาธารณะ โดยการ
ปกเสาไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เริ่มจากบานนางสุมาลี กลิ่น
หอมเลิศ
ถึง บริเวณบานนายจํารัส
นิ่มอนงค
ระยะทาง 200 เมตร
Ø 0.80 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

1,400,000

300,000

700,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

1 หมูบาน ประชาชนในพื้นที่มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
เพิ่มมากขึ้น

กองชาง

1 แหง

ประชาชนในหมูที่ 5
มีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย

กองชาง

- ๒๗๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

51 โครงการปรับปรุงเสริมถนนดิน เพื่อยกระดับคุณภาพของ
พรอมลงหินคลุก
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
หมูที่ 5
มาตรฐาน

52 โครงการปรับปรุงถนนเสริมดิน เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ลงหินคลุก พรอมสาดเกลี่ย
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
หมูที่ 5
มาตรฐาน

53 โครงการปรับปรุงถนนโดย
เสริมดินพรอมลงหินคลุก
พรอมสาดเกลี่ย
หมูที่ 5

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากที่นานางสําเนียง
ฤทธิ์กัณโต
ถึง ที่ครูสง กีรติจันทรากูล
ยาว 700 เมตร
กวาง 3 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เริ่มจากบริเวณบาน
นางสมบุญ ชางเผือก ถึง
บริเวณถนนศูนยราชการ
แหงที่ 2 ระยะทางยาว
800 เมตร กวาง 3.50
เมตร ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
เริ่มจากที่นานายสํารวย ศรี
พิทักษ ถึง บริเวณเขตติดตอ
บานโพธิ์ศรี ระยะทางยาว
800 เมตร
กวาง 3.50 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
4,480,000

2564
(บาท)

1,960,000

4,088,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๗๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

54 โครงการกอสราง ถนน คสล.
หมูที่ 5

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน

55 โครงการฝงทอระบายน้ํา
พรอมบอพักฝาปด - เปด
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
ปองกันการเกิดอุทกภัย
และ ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากสะพานหนาวัดเสา
ธง ถึง บริเวณเขตติดตอ
ตําบลบานแหลม ระยะทาง
ยาว 6,600 เมตร
กวาง 4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เริ่มจากบานนางปราณี
แกววิชิต ถึง บริเวณคลอง
ดาด สิ้นสุดที่บานนายเทพ
เล็กทิมทอง
ระยะทาง 300เมตร
ทอØ 0.80เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

20,000,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

1,050,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย

กองชาง

2564
(บาท)

- ๒๗๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

56 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
ทิ้ง พรอมบอพัก ฝาปด – เปด การเกษตรอยางเพียงพอ
หมูที่ 5
และปองกันการเกิดอุทกภัย

57 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 5
58 โครงการจัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง หมูที่ 5

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เริ่มจากบานนายพิษณุ
อินทรรจนา ถึง บริเวณ
คลองดาด
ระยะทาง 200 เมตร
ทอØ 0.80 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด
ไดอยางทั่วถึง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
กลองโทรทัศนวงจรปด
ทรัพยสิน
พรอมวางระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

700,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 5
มีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย

กองชาง

2564
(บาท)

700,000

700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

250,000

250,000

250,000

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย

กองชาง

- ๒๗๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

59 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
หมูที่ 6
ใหมีคุณภาพที่ดีและไดมาตรฐาน

60 โครงการขุดลอกคลอง
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมและทํา
พรอมฝงทอบางจุด ทุกสาย ใหน้ําไหลเวียนไดสะดวก
หมูที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง บานนาย
สนิท ยิ้มประเสริฐ
ระยะทางยาว 66 เมตร
กวาง 3.50 เมตร
๒) เริ่มจากบานนางมะนาว
ถึง บานนางกี๋ ระยะทางยาว 120 เมตร
กวาง 3.50 เมตร
๓) เริ่มจากประตูน้ํา ถึง ที่นานายสินธุ
แกววิชิต
ระยะทางยาว 1,300 เมตร
กวาง 3.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
1) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณที่นานายทองสุข
รัตนบูชา ปากกวาง 3 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 889 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณวัดโพธิ์ลังกา ถึง
บริเวณที่นานายประสิทธิ์
แกววิชิต ปากกวาง 3 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2561
2562 2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3,846,000 3,846,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

500,000

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๗๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

61 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหินคลุกผิวจราจร
รวมทั้งหมด 22 สาย
หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณสะพานบาน
ดอนมะเกลือ ถึง บริเวณประตูน้ําดอน
บาน กวาง 3 เมตรระยะทางยาว 1,300
เมตร
2) เริ่มจากบริเวณนานายสงวน ถึง
บริเวณบอทราย กวาง 2.70 เมตร.
ระยะทางยาว 300 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณบานนายสมศักดิ์ ถึง
บริเวณถนนลาดยาง กวาง2.70เมตร
ระยะทางยาว 60 เมตร
4) เริ่มจากถนนลาดยาง รพช.ถึง คลอง
ชลประทาน กวาง 3.00 เมตรระยะทาง
ยาว 395 ม.
5) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณไรดาบพจน (สายดงตาล) กวาง
3.00 เมตร ยาว 810 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทานถึง
บริเวณนานายนพดล (ในลาด)กวาง
3.00 เมตร ยาว1,143.7 เมตร
7) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบานนายจําเนียร กวาง 2.70
เมตร ระยะทาง ยาว 90 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

1,100,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

22 สาย ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ๒๗๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
8) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบานนายเสริม กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 275 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบานนายสุเทพ กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 125 เมตร
เมตร
10) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบานนายนาม กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 138 เมตร
11) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนายเฟอง กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 50 เมตร
12) เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ถึง
บริเวณนานายเบิ้ม กาลวัย
กวาง 2.70 เมตร ยาว 50 เมตร
13) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบาน
นายวิจิตร คลองชลประทาน
กวาง 3.00 เมตร ะยะทางยาว 268
เมตร
14) เริ่มจากบริเวณนานายชอบ
ยิ้มประเสริฐ ถึง บริเวณบาน
นายสายชล แกวภมร กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 100 เมตร
15) เริ่มจากบริเวณบอ
นายพิษ สุขเรือน ถึง บริเวณที่นานาย
ประเสริฐ แกววิชิต กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 159 เมตร
16) เริ่มจากบริเวณนานายเพี้ยน ถึง
บริเวณนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 776 เมตร

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๗๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
17) เริ่มจากบริเวณนานางวิตมินต ถึง
นานางวิตมินต กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 244 เมตร
18) เริ่มจากบริเวณทางเขาวัดโพธิ์ลังกา
ถึง บริเวณถนนคสล.(หลังประปาหมูบาน)
กวาง3.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200
เมตร
19) เริ่มจากบริเวณที่นานางวันเพ็ญ ถึง
นานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 45 เมตร
20) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนางกิ่งแกว ปานสมสวย
กวาง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร

21) เริ่มจากบริเวณนานายบุญชู ถึง
บริเวณบานนายมานะ แกววิชิต
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว
40 เมตร
22) เริ่มจากถนนลาดยาง ถึง
บริเวณนานายทองสุข รัตนบูชา
กวาง 5.00 เมตร ยาว 889 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๗๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการวางทอระบายน้ํา
ทิ้งในหมูบาน
หมูที่ 6

วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหมีชองทางระบาย
น้ําฝนและน้ําทิ้ง
๒) เพื่อปองกันน้ําทวมขังใน
หมูบาน
๓) เพื่อใหระบบการไหลเวียน
ของน้ําสะดวกยิ่งขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

เริ่มจากบริเวณบานนาง
ชะลอ ชางเผือก ถึง บริเวณ
บาน นางสงัด นิลวรรณ
ระยะทาง 200 เมตร ทอ Ø
0.80 ม.

620,000

63 โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สายหัวลาด
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก ถึง
ใหมีคุณภาพที่ดีและไดมาตรฐาน บริเวณที่นานายสุชิน กาลวัย

4,229,000

4,229,000

4,229,000

4,229,000

64 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค หรือ
ศูนยการเรียนรู (โดม)
หมูที่ 6

เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ

บริเวณวัดโพธิ์ลังกา
กวาง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
สูง 9 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

กวาง 5 เมตร ยาว 1,064 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 สาย

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ทําใหไมเกิดน้ํา
ทวมขังและ
ระบบการไหล
ของน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้นสามารถ
ปองกันการเกิด
อุทกภัยได
1 สาย ประชาชนในหมู
ที่ 6 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ
1 แหง ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

- ๒๗๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

65 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

66 โครงการปรับปรุงถนนเสริม
ดินพรอมลงหินคลุก
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

67 โครงการขุดลอกคลอง
พรอมฝงทอบางจุด ทุกสาย
หมูที่ 6

เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
และทําใหน้ําไหลเวียนได
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบริเวณที่นานายสํารวย
ศรีพิทักษ ถึง ถนนหลวงหมายเลข
3318 (เสนศูนยราชการแหงที่ 2
กวาง 5 เมตร ยาว 1,185 เมตร)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
ปรับปรุงถนนเสริมดินพรอมลงหิน
คลุก และวางทอระบายน้ํา
เสนผานศูนยกลาง 1.00 ม.
เริ่มจากทางลาดยางสายลาดโพธิ์
ที่นานายจําเนียร โพธิ์กลิ่น
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

1) เริ่มจากที่นานายจําเนียร โพธิ์กลิ่น
ถึง ที่นานางประไพ เรือนเพ็ชร
ปากกวาง 3 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 810 เมตร
2) เริ่มจากนานายประเสริฐ แกววิชิต
ถึง ที่นานายนภดล พันธุเพียร
ปากกวาง 3 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 1,00 เมตร
3) เริ่มจากบานนางสัมฤทธิ์ ถึง บาน
นายบรรเจิด แกววิชิต
ปากกวาง 3 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 1,00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

5,925,000

5,925,000

250,000

250,000

500,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

5,925,000

5,925,000

1สาย

ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

250,000

250,000

1สาย

ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

3 สาย

ประชาชนในหมูที่
6 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๗๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

68 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
หมูที่ 6
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน
69 โครงการกอสรางประปา
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
บาดาล 20 ลบ.ม.
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
หมูที่ 6
มาตรฐาน
70 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งกลองวงจรปด 10 จุด

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

10 จุด

ประชาชนในหมูที่ 6
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ระบบประปาบาดาล
ขนาด 20 ลบ.ม.

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1 จุด

ประชาชนในหมูที่ 6
มีน้ําใชที่ไดมาตรฐาน
ในการอุปโภค บริโภค

กองชาง

700,000

700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด
ไดอยางทั่วถึง

- ๒๘๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

71 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลงไหลทา)
หมูที่ 8
72 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรองลงไหลทาง
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน

73 โครงการเสริมดินลงไหล
ทางถนนในหมูบาน
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบานนายอนุสรณ
กําลังเสือ ถึง โคงบานพัก
คนงาน ยาว 115 ม.
กวาง 3.50 ม.

เริ่มจากโคงโรงงาน ถึง ถนนใหญ
ยาว 140 ม. กวาง 3.50 ม.

ถนนในหมูบาน ยาว 600 ม.

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

700,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 8
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

ประชาชนในหมูที่8 มี
ถนน ที่ไดมาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ มีความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น

กองชาง

ประชาชนในหมูที่ 8
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 สาย

780,000

500,000

1 สาย

- ๒๘๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

74 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลงไหลทาง หมูที่ 8

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

เริ่มจากซอยบานนายวิมล
นิ่มอนงค กวาง 3.00 ม.
ยาว 120 ม. หนา 50 ม.

75 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ติดตั้งกลองวงจรปด 10 จุด
หมูที่ 8
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน
76 โครงการจัดซื้อระบบเสียง เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด
ติดตั้ง ภายในหมูบาน
ไดอยางทั่วถึง
หมูที่ 8
77 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 8

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

1,100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

570,000

1 สาย

กองชาง

1,100,000 1,100,000

1,100,000

10 จุด

ประชาชนในหมูที่
8 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

ประชาชนในหมูที่ 8 มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

กองชาง

700,000

700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

250,000

250,000

250,000

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย

กองชาง

2564
(บาท)

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๘๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

78 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1)เริ่มจากหนาบานนางวชิราภรณ โพธิ์
กระจาง ถึง บานนายชัยชาญ จอม
ซื่อตรง จุดละ 1 เมตร กวาง 3 ม. รวม
4 จุด
2)เริ่มจากบานนางวาสนา แกววิชิต
ถึง บานนายอดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์
กวาง 3 ม. ยาว 29 ม.
3)เริ่มจากบานนายอุดม จอมซื่อตรง
ถึง บานนางวาสนา แกววิชติ กวาง3 ม.
ยาว30ม.
4)เริ่มจากบานนายโกวิทย รูปสวยดี ถึง
บานนายโชคชัย ปอมพิมพ
กวาง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
5) เริ่มจากบานนางสังวาล เกตุสุวรรณ
ถึง บานนางเนื้อทิพย เชียงทอง
กวาง 3 ม. ยาว 19 ม.
6)เริ่มจากหนาศาลาเอนกประสงค
กวาง 3 ม.
ยาว 6 ม.
7)เริ่มจากบานนายไพโรจน รังกุพันธ
ถึง บานนายลิขิต วิเชียร กวาง 3.00
ม. ยาว 220 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

1,685,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

7 สาย

ประชาชนในหมูที่ 9
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๘๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

79 สรางคันกั้นน้ําริมแมน้ํา
เพื่อลดปญหาดินทรุดลงแม
ทาจีน ตลอดแนวหมูที่ 9 น้ําทาจีนและเพิ่มความปลอดภัย
หมูที่ 9
ของชาวบานที่อาศัยอยูริมแม
น้ําทาจีน
80 โครงการขยายไฟสอง
เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก
สวางภายในหมูบาน
ปลอดภัย ลดปญหาจุดเสี่ยงที่
หมูที่ 9
เกิดจากการกออาชญากรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สรางคันกั้นน้ํา ริมแม
น้ําทาจีน ตลอดแนวหมูที่
9 ระยะทาง 850 เมตร
ขยายไฟฟาสองสวางพรอม
ติดตั้งเสาไฟฟาภายใน
หมูบาน จํานวน 2 จุด
๑) เริ่มจากบานนายธงชัย
เอี่ยมนวรัตน ถึง ทางแยก
เขาบานนางประทุมมาลย
จันทะจิตต ติดตั้งเสาไฟฟา
จํานวน ๑ ตน
๒) เริ่มจากบานนายทุง
คลายลอย ถึง
บานนายสมปอง ทองตน
ติดตั้งเสาไฟฟา
จํานวน 2 ตน

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

1,000,000

600,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1 หมูบาน ประชาชนในหมูที่ ๙ มี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
2 สาย

ประชาชนในหมูที่ ๙ มี
ความสะดวกสบาย
ปลอดภัย ในการ
สัญจรภายในหมูบาน
และลดปญหาจุดเสี่ยง
ที่เกิดจากการกอ
อาชญากรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

- ๒๘๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

30,000,000

81 สรางคันกั้นน้ําริมแมน้ํา
ทาจีน ตลอดแนวหมูที่ 9
หมูที่ 9

เพื่อลดปญหาดินทรุดลงแม
น้ําทาจีนและเพิ่มความ
ปลอดภัยของชาวบานที่
อาศัยอยูริมแมน้ําทาจีน

สรางคันกั้นน้ําริมแมน้ํา
ทาจีน ตลอดแนวหมูที่ 9
ระยะทาง 850 เมตร

82 โครงการติดตั้งกลองวงจรปด
หมูที่ 9

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

ติดตั้งกลองวงจรปด 10
จุด

1,100,000

1,100,000

1,100,000

83 โครงการจัดซื้อระบบเสียงไร
ชุดลูกขาย สายพรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 9

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด
ไดอยางทั่วถึง

700,000

700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

84 โครงการกอสรางประปา
บาดาล 20 ลบ.ม.
หมูที่ 9

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
มาตรฐาน

3,500,000

3,500,000

1 จุด

ประชาชนในหมูที่ 9
มีน้ําใชที่ไดมาตรฐาน
ในการอุปโภค บริโภค

ระบบประปาบาดาล
ขนาด 20 ลบ.ม.
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

1 หมูบาน ประชาชนในหมูที่ 9
ที่อาศัยอยูริมแมน้ําทา
จีนมีความปลอดภัย
มากขึ้น และลดปญหา
เรื่องดินทรุดลงไปใน
แมน้ําทาจีน
1,100,000
10 จุด ประชาชนในหมูที่ 9
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

- ๒๘๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562
2563
(บาท) (บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

85 โครงการจัดซื้อระบบเสียง
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ติดตั้ง ภายในหมูบาน
หมูที่ 10
86 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 10
87 โครงการสรางโดม
ที่ลานเอนกประสงค
บริเวณศาลารวมใจ
หมูที่ 10

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ภายในหมูบาน
ไดอยางทั่วถึง

ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
จํานวน 5 จุด

700,000 700,000

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

250,000 250,000

250,000

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย

กองชาง

เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ

บริเวณที่ศาลารวมใจ
กวาง 12 เมตร
ยาว 32 เมตร สูง 6 เมตร

1 แหง ประชาชนในหมูที่ 10
มีสถานที่จัดกิจกรรม
ตางๆ

กองชาง

88 โครงการติดตั้งกระจกโคง
บริเวณทางโคงและทางแยก
จํานวน 5 จุด
หมูที่10

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้น ปองกันชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในการจราจรโดยทั่วไป

5 จุด

ทําใหลดอุบัติเหตุ
และมีความปลอดภัย
มากขึ้น

กองชาง

633,000 1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 10
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

89 โครงการปรับปรุงเสริมถนน เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
คสล. พรอมเสริมบอพัก
ใหมีคุณภาพที่ดี และได
และหินคลุกไหลทาง
มาตรฐาน
หมูที่ 10

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

1)บริเวณบานนายปน เสนเขม
2)บริเวณบานนางอุทัย ขุมทรัพย
3)บริเวณบานนายบุญสง ยศศักดิศ์ รี

2,880,000

100,000

4)บริเวณบานนายวรพงษ มาตราวิจิตร
5)บริเวณบานนายเกรียงศักดิ์ ปชาปุก

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

กอสรางเสริมถนน คสล.
เริ่มจากบานนางทวน ศรีสุก
ถึง ที่นา นายบุญธรรม
คชาชัย ขนาดกวาง 4.00
ม. ความยาว 180 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

- ๒๘๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

90 โครงการปรับปรุงถนนหิน เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
โดยการลงหินคลุก
ใหมีคุณภาพที่ดี และไดมาตรฐาน
จํานวน 7 สาย
หมูที่ 10

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากนานายสํารวย
ถุงทอง ถึงนานายพะยอม
เกิดสมนึก ยาว 600 ม.
กวาง 3.00ม.
2) เริ่มจากที่นานายสํารวย
ถุงทองถึงบานนายสุจินต
พงษเพียร ยาว 200 ม.
กวาง 3.00 ม.
3) เริ่มจากนานายสํารวย
ถุงทอง ถึงนานายจักรพงษ
ปาลพันธุ ยาว 100 ม.
กวาง 3.00 ม.
4) เริ่มจากที่นายนายพะยอม
เกิดสมนึก ถึงนานายนิคม
ปนมณี ยาว 1,000 ม.
กวาง 3.00 ม.
5) เริ่มจากที่นานายลออ
ดิษฐวุฒิ ถึงประตูน้ําลาดโพ
ยาว 1,500 ม.กวาง 3.00 ม.
6) เริ่มจากนานางบัวเรียม ถึง
นานายสงา กรีคงคา
ยาว 1,400 ม.กวาง 3.00 ม.
7) เริ่มจากนานายสมยศ
ยศศักดิ์ศรีถึงนานายแลล
ยาว 1,600 ม.
กวาง 3.00 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1,152,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

7 สาย

ประชาชนในหมูที่ 10
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

- ๒๘๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

91 โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยการลงหินคลุกผิว
จราจร หมูที่ 11 ทุกสาย
หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนในคมนาคม
เขาพื้นที่การเกษตร และที่อยู
อาศัย ของประชาชนในพื้นที่
ต.บางปลามา และ ต.วัดดาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

1) ปรับปรุงถนนดินโดยลง 1,820,000
หินคลุก เสนหนองปลาตื่น
เริ่มจากทางผานหนาบาน
นางมันทนา คุณกะมุต ถึงที่
นานายสํารวย กาญจนะ
ระยะทาง 1,324 ม.
กวาง 3 ม.
2) เสนหนองปลาตื่นเริ่มจาก
ที่นานายซอน จันทา ถึงที่นา
นายเสนห อินทรแชมชอย
ระยะทาง 650 ม.
กวาง 3 ม.
3) เสนเริ่มจากบานพัก
นายวิเชียร แกววิชิต ถึงที่นา
นายเสงี่ยม เอี๊ยะศิริ
กวาง 3 ม.
ระยะทางยาว 1,329 ม.
4) เริ่มจากบานนายสายัณห
ฉายสุวรรณ (คลองชลประทานฝง
ซายมือ)ถึงที่นาผูใหญเสถียร
จานสิบสี ระยะทาง 2,300 ม.
กวาง 3 ม.
5) เริ่มจากที่นานายทับ เกตุวงษ
(คลองชลประทานฝงขวามือ) ถึง
ที่นานายบุญทรง นาคลําภา
ระยะทาง 2,300 ม. กวาง 3 ม.

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

11 สาย ประชาชนในหมูที่ 11
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ๒๘๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6) เริ่มจากบานนายปรีชา ระเวง
(คลองชลประทานฝงซายและขวา)
ถึงที่นานายตุม ม.4(ฝงซาย)
ระยะทาง 435 ม. กวาง 3 ม.
7) เริ่มจากคันคลองชลประทาน
(ฝงซาย)ถึงที่นา นายกมล ดวงจันทร
ระยะทาง 200 ม. กวาง 3 ม.
8) บริเวณเสนหนองกระเดื่อง
สนแยกซายมือเริ่มจากที่นา นายระพิน
ศรีสุวรรณ ถึงที่นานายวิรัตน แกววิชิต
ระยะทาง 290 ม. กวาง 3 ม.
9) เริ่มจากที่นานางวรรณศรี ขันโส ถึง
ที่นานายประคอง สวางแสง ระยะทาง
366 ม.กวาง 3.00 ม.
10) เริ่มจากบานนายบุญมี โสมภีร
ไปสุดเขต ม.12 ถึงที่นานายเสงี่ยม
เฮี๊ยะศิริ ระยะทาง 2,550 ม.
กวาง 3 ม.
๑๑) เริ่มจากที่นานายสมเกียรติ สารภี
ถึงที่นา นายซอน จันทา ระยะทาง
1,031 เมตร กวาง 3 เมตร
(เปนถนนคลอง เขต หมูที 4 บาน
ดาน)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณและที่มา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

- ๒๘๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

92 โครงการเจาะบอบาดาล
(พรอมติดตั้งถังเหล็ก)
ขนาดปริมาตรน้ํา 20 ลบ.
ม. พรอมเครื่องสูบน้ําไม
นอยกวา 3 แรงมา ∅
2 นิ้ว ความยาวระบบสงน้ํา
ไมนอยกวา 3 กิโลกวา
หมูที่11
หรือ ปรับปรุงซอมแซม
ประปาหมูบานแบบบาดาล
ขนาดใหญ ความจุ 20 ลบ.
ซม. หมูที่ 11 บานโพนไร
93 โครงการเทพื้น คสล.พรอม
เครื่องออกกําลังกาย ขาง
หองเก็บของใหม (ศาลารวม
ใจ)
หมูที่ 11
94 โครงการปรับปรุง
เสียงตามสายในหมูบาน
สายนอก สายใน
หมูที่ 11

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
และมีน้ําใชอุปโภคเมื่อเกิด
ภัยแลง

หมูที่ 11
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เพื่อมีสถานที่ติดตั้งเครื่อง
ออกกําลังกาย

บริเวณขางหองเก็บของใหม
(ศาลารวมใจ) หมูที่ 11
กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เปลี่ยนสายเมนใหมทั้งหมด
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน 2,500 เมตร สาย DROP WIRE
ขนาด 2x0.90 SQMM
ไดอยางทั่วถึง
2) เปลี่ยนหรือซอมแซมลําโพง
ขนาด 15 นิ้ว จํานวน 21 ดอก
๓) เปลี่ยนหรือซอมแซมชุด
ภาคขยายเสียงทั้งหมด รวมไมล 1
ชุด (ภาคขยาย 1,000 W.)
สายเมนเปนของแท
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
2561
2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
กองชาง
1,000,000
1 แหง ประชาชนในหมูที่ 11
มีน้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และมี
น้ําใชอุปโภคเมื่อเกิด
ภัยแลง

80,000

1 แหง

หมูที่ 11 มีสถานที่
ออกกําลังกาย

กองชาง

100,000

ประชาชนไดรับรู
1
หมูบาน ขอมูลขาวสารอยาง

กองชาง

ทั่วถึง

- ๒๙๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

95 กอสรางประตูเปด - ปดน้ํา
4 จุด
หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมีน้ําใชใน
การเกษตรอยางเพียงพอ
และปองกันการเกิดอุทกภัย

96 โครงการทําคันกั้นกันรถตก เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนน พรอมทาสีสะทอง
ถนน ใหมีคุณภาพที่ดี และ
แสง (ตรงสามแยกคุม๑)
ไดมาตรฐาน
หมูที่ 11

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา
จํานวน 4 จุด จากคลองชลประทานสงน้ํามา
สายในหมูบาน พรอมโครงสรางเหล็ก
จุดที่ 1 คลองชลประทาน Ø 0.40 ม.
(สะพานปูน)
จุดที่ 2 หนาโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี Ø 0.60 ม.
จุดที่ 3 ที่ทาํ บุญหลังบานนางบุษกร ทอง
จันทร Ø 0.60 ม.
จุดที่ 4 คลองชลประทาน
หนาบานนางมันฑนา คุณกะมุต
Ø 40 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

๑) แผนเหล็กกันทางตรง 3 ทอน ความ
ยาวทอนละ 4.33 เมตร
หนากวาง
30 เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร
2) แผนเหล็กกันทางโคง 1 ทอน ความ
ยาวทอนละ 4.33 เมตร หนากวาง 30
เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร
3) แผนเหล็กขอตอปลายโคง
1 ทอน ความยาว 78เซนติเมตร หนา
กวาง 30 เซนติเมตร หนา 2
มิลลิเมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)
500,000

45,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

4 จุด

ประชาชนในหมูที่
11 มีน้ําใชใน
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปลอดภัยจากปญหา
เกิดอุทกภัย

กองชาง

1 แหง

ประชาชนในหมูที่
11 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตาง ๆ

กองชาง

- ๒๙๑ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

97 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง จํานวน 2
สาย
หมูที่ 11

98 โครงการสรางศูนย
เครื่องจักรกลการเกษตร
หมูบานและตําบล พรอม
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา รถไถ
ขนาดเล็ก รถไถขนาดกลาง
ทอสูบน้ํา พรอมอุปกรณ
ทางการเกษตรทุกชนิด
หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนใน
คมนาคม เขาพื้นที่
การเกษตร และที่อยูอาศัย
ของประชาชนในพื้นที่ ต.
บางปลามา และ ต.วัดดาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบานพักนายวิเชียร
แกววิชิต ถึงที่นา นายเสงี่ยม
เอี๊ยะศิริ กวาง 5 เมตร
ระยะทางยาว 1,329 ม.
2) เริ่มจากคันคลองชลประทาน
ฝงขวามือเขาทางฟารมไกอูทอง
จากที่นานายทับ เกตุวงษ ถึง
ที่นา นายบุญทรง นาคลําภา
ระยะทาง 2,300 เมตร
กวาง 5 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

เพื่อใหประชาชนมีศูนย
สรางศูนยเครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลการเกษตร
การเกษตรหมูบานและ
หมูบานและตําบล พรอม
ตําบล พรอมจัดซื้อเครื่อง
อุปกรณทางการเกษตรตางๆ

สูบน้ํา รถไถขนาดเล็ก รถไถ
ขนาดกลาง ทอสูบน้ํา
พรอมอุปกรณทาง
การเกษตรทุกชนิด หมูที่
11

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

9,200,000

2 สาย

ประชาชนในหมูที่
11 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

50,000

1 แหง

ประชาชนหมูที่ 11
มีศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตรตางๆ

2564
(บาท)

- ๒๙๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

99

ขุดลอกคลอง พรอมเสริม เพื่อรักษาสภาพแวดลอม
คันดิน ภายในหมูบานทุก และทําใหน้ําไหลเวียนได
สาย
สะดวก
7 สาย
หมูที่ 11

100

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรชุดลูกขาย สาย
พรอมติดตั้ง ภายใน
หมูบาน หมูที่ 11

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลอง 7 สาย พรอมเสริมคัน
ดิน ภายในหมูบานตลอดแนว
1)เริ่มจากบริเวณศาลารวมใจ ถึง
บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี หมูที่ 12
2)เริ่มจากบริเวณบานนายทองเจิม
ถึงบริเวณคลองสงน้ําชลประทาน
หนาบานทางบุษกร ทองจันทร
3)เริ่มจากบริเวณบานนายจําเปน
ถึงบริเวณเขตติดตอวัดดาว ติดบาน
นายสัมพันธ สวางแสง หมูที่ 11
4)เริ่มจากหนาบานนายสายันห
ฉายสุวรรณ ถึงบริเวณหนาบานนาย
เฉลา แกวสุวรรณ
(เสนถนนไปวัดโพธิ์ตะควน)
ติดตําบลวัดดาว
5)เริ่มจากที่หนาบานนายสําราญ
แสงสวาง ถึงที่นานายไชยรัตน แกว
วิชิต (ติดตําบลวัดดาว)
6)เริ่มจากนานายระพิน ศรีสุวรรณ
ถึงที่นานายวิเชียร เขตวงษ
7)เริ่มจากนานายชอน จันทา ถึงที่
นานายเสนห อินทรแชมนอย
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562 2563
(บาท)
(บาท)

700,000 700,000 700,000

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย จํานวน 700,000 700,000
ขาวสารตางๆภายในหมูบาน 5 จุด
ไดอยางทั่วถึง

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

700,000

7 สาย

ประชาชนในหมูที่
11 มีสภาพแวดลอมที่
ดีและทําใหน้ํา
ไหลเวียนไดสะดวก

กองชาง

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

2564
(บาท)

- ๒๙๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

101 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 11
102 โครงการปรับปรุงถนนดิน
โดยการลงหินคลุกผิว
จราจร
หมูที่ 12

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดีและไดมาตรฐาน

๑) เริ่มจากที่นา
นายสวน อินทขันตี ถึง
บริเวณที่ดิน ฟารมไกนายเมงฮั้ว
ลิ้มประพันธศิลป
ความกวาง 4 เมตร
ยาว 550 เมตร
2) เริ่มจากที่นา
นายวรพล จันทา ถึง
ที่นานายสุพจน พันธุจบสิงห
ความกวาง 3 เมตร
ยาว 1,500 เมตร
3) เริ่มจากที่นา
น.ส.ละออ เศรษฐมนตรี ถึง
ที่นานายสมสวน กางกั้น
ความกวาง 3 เมตร
ยาว 850 เมตร
4) เริ่มจากที่นา
นายวรพล จันทา ถึง
ที่นานายพุฒ ชาวโพธิ์หลวง
ความกวาง 3 เมตรยาว 600 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

250,000

250,000

1,048,000

1,048,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย
ประชาชนในหมู
ที่ 12 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

250,000

250,000

5จุด

1,048,000

1,048,000

7 สาย

กองชาง

- ๒๙๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) เริ่มจากที่นา
นายประเทือง ฮองกุล ถึง
ที่นานายเสนอ วงศจันทร
ความกวาง 3 เมตร
ยาว 800 เมตร
6) เริ่มจากบาน
นายสาย อวนมินทร ถึง
ที่นานายซอน จานสิบสี
ความกวาง 3 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
7) เริ่มจากบาน
นายบุญเลิศ ทาศรี ถึง
บานนายสมเกียรติ คุณกะมุท
ความกวาง 3 เมตร
ยาว 600 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
2562
2563 2564
(KPI)
(บาท)
(บาท) (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- ๒๙๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

103

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวลาดยางใหม
หมูที่ 12

๑) เพื่อใหการคมนาคมมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
๒) เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูที่มาจากตางจังหวัด
เพื่อศึกษาดูงาน
๓) ประชาชน หมูที่ 12 และ
หมูอื่น ใชเปนเสนทางสัญจร
ขนสงผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ

104

โครงการปรับปรุงเสริมถนน
ดิน พรอมลงลูกรังและหิน
คลุก
หมูที่ 12

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ
ความกวาง 4.50 ม.ยาว 768 ม.
2) เริ่มจากบานนางวันดี ฮองกุล
ถึงบานนางสาวสายพิน แยงเพชร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

6,410,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

3 สาย

ประชาชนในหมูที่ 12
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ เสนทาง
เขาหมูบาน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี และ
หมูบานโอท็อป
เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
นักทองเที่ยวในการ
เที่ยวชมหมูบานและ
พักคางโฮมเสตย
รวมถึงเพื่อความ
สะดวกของประชาชน
ในการเขาพื้นที่
การเกษตร และที่อยู
อาศัย

กองชาง

ความกวาง 4 ม. ยาว 500 ม.
๓) เริ่มจากบาน
นางดารณี วงศจันทร ถึง
บานนางสายทอง ศรีทอน
ความกวาง 4 ม. ยาว 650 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน ๑) เริ่มจากที่นา
นายไพศาล ถาวร ถึง
ใหมีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน
ที่นานายมงคล พรอมพิมพ
สภาพเดิม ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 1,510 เมตร
สภาพใหม ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 1,510 เมตร
สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2,567,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่
12 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๒๙๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

105

โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 12

106

โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 12
โครงการจัดซื้อระบบเสียง
ไรชุดลูกขาย สายพรอม
ติดตั้ง ภายในหมูบาน
หมูที่ 12
โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
แทน หมูที่ 12

107

108

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1,200,000

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 12
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

250,000

5จุด

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย

กองชาง

700,000

700,000

5จุด

ประชาชนไดรับรู
ขาวสารอยางทั่วถึง

กองชาง

1,200,000

1,200,000

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 12
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

เพื่อยกระดับคุณภาพของถนน 1) เริ่มจากบานนางสุทิน
ใหมีคุณภาพที่ดีและไดมาตรฐาน ดากะบุศย ถึง บานนายทองมี
แสงพันตา ระยะทาง 50 ม.
กวาง 4 ม.
๒) เริ่มจาบานนายอั่น โสมภีร
ถึงคลองชลประทาน ระยะทาง
300 ม. กวาง 4 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
กลองโทรทัศนวงจรปด พรอม 250,000 250,000 250,000
ทรัพยสิน
วางระบบและติดตั้งจํานวน 5
จุด
700,000 700,000

เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆภายในหมูบานได
อยางทั่วถึง

ติดตั้งลําโพงแบบไรสาย
จํานวน 5 จุด

๑) เพื่อใหการคมนาคมมีความ
สะดวก ลดอุบัติเหตุ
๒) เพื่ออํานวยความสะดวก
ใหกับผูที่มาจากตางจังหวัด
เพื่อศึกษาดูงาน
๓) ประชาชน หมูที่ 12 และ
หมูอื่น ใชเปนเสนทางสัญจร
ขนสงผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ

1) เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร 1,200,000
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ
ความกวาง 4.50 ม.ยาว 768 ม.
2) เริ่มจากบานนางวันดี ฮองกุล ถึง
บานนางสาวสายพิน แยงเพชร
ความกวาง 4 ม. ยาว 500 ม.
๓) เริ่มจากบาน
นางดารณี วงศจันทร ถึง
บานนางสายทอง ศรีทอน
ความกวาง 4 ม. ยาว 650 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

1,200,000

- ๒๙๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ซอมแซม ปรับปรุง ประปา
หมูบานในเขตรับผิดชอบ
ของ อบต.บางปลามา

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

10 ประชาชน มีน้ําประปา
หมูบาน ใชอุปโภค–บริโภค

กองชาง

1) เพื่อแสดงความสัมพันธ
เชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวาง
แผนพัฒนาสามปและงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งสามารถนํา
โครงการไปดําเนินการไดทันทีเมื่อ
ไดรับงบประมาณ
2) เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นและการ
ขยายจํานวนของประชากรที่จะใช
น้ําในการอุปโภคและบริโภคอยาง
พอเพียงในอนาคต

บริเวณที่ทําการ อบต.บาง
ปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 1 แหง ประชาชนและที่ทํา
การองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลา
มา มีน้ําประปาใช
อุปโภค - บริโภค ที่
สะดวก สะอาด
และปลอดภัย

กองชาง

111 โครงการกอสรางอาคาร
เอนกประสงค พรอมเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณที่ทําการ อบต.
บางปลามา

1) เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยง
และสอดคลองกันระหวางแผนพัฒนา
สามปและงบประมาณรายจาย
ประจําป ซึ่งสามารถนําโครงการไป
ดําเนินการไดทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ
2) เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ

บริเวณที่ทําการ อบต.บาง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 1 แหง
ปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

112 โครงการกอสรางรั้ว
คสล. บริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา

เพื่อบริเวณรอบที่ทําการ
อบต.มีความปลอดภัย

บริเวณที่ทําการ อบต.บาง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 1 แหง
ปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

109 โครงการซอมแซม
ปรับปรุงประปาหมูบาน
ในเขตรับผิดชอบของ
อบต.บางปลามา

เพื่อดําเนินการใหประปา
หมูบานอยูในสภาพดี

110 โครงการกอสรางประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาด
ใหญ พรอมถมดิน และ
วางทอเมนระบบประปา
บริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา หรือ
กอสรางประปาหมูบ าน
แบบบาดาลขนาดใหญ
ความจุ 30 ลบ.ม.
หมูที่ 5 บานเสาธง

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

อยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ

ประชาชนและที่ทํา
การองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลา
มา มีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ ที่
สะดวกและปลอดภัย
1) ที่ทําการ อบต.มี
ความปลอดภัย
เนื่องจาก
บุคคลภายนอกไม
สามารถเขามาได หาก
ไมไดรับอนุญาต
๒) ที่ทําการ อบต.ไดรบั
การพัฒนาใหดีขึ้น

กองชาง

กองชาง

- ๒๙๘ -

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เพื่อเปนการสงเสริม
113 จัดซื้อระบบผลิต
ไฟฟาโซลาลเซลล
นโยบายประหยัดพลังงาน
ขนาดกําลังการผลิต โดยใชพลังงานทดแทน
10 kilowatt peak
พรอมอุปกรณติดตั้ง
114 โครงการถมดิน
บริเวณดานหลังศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา

เพื่อเตรียมความพรอมถมดิน
บริเวณดานหลังศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จัดซื้อระบบผลิตไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 10
kilowatt peak พรอม
อุปกรณติดตั้ง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

ปริมาณงาน พื้นที่ถมดิน
บริเวณดานหลังศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก องคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา ขนาดพื้นที่ 2
ไร

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

5 ชุด

สามารถแกไข
ปญหาภัยแลง
หรือน้ําทวม ใน
พื้นที่ไดอยางดี
และมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กองชาง

189,315,000

-

-

-

ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

1 ครั้ง สามารถลดการ
ใชพลังงานไฟฟา
ภายในอาคาร
สํานักงานได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
1 ครั้ง ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการ
บริหารสวน
ตําบลบางปลา
มาไดรับการ
พัฒนาใหดีขึ้น

กองชาง

กองชาง

ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

115 จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา เพื่อบรรเทาและแกไข
พลังแสงอาทิตยแบบ ปญหาภัยแลง
ตอตรง ขนาด 300
วัตต

จัดซื้อเปนเครื่องสูบน้ํา
แบบใชพลังงาน
แสงอาทิตย
พรอมอุปกรณ
จํานวน 5 ชุด

ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

รวม

115 โครงการ

-

-

115,150,000 131,045,000 121,527,000

แบบ ผ.02

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน

- ๓๐๐ -

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 แผนงานสาธารณสุข

รวม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๓ แผนงานการศึกษา
4.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รวม

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ป 2561
ป 2562
ป 2563

แบบ ผ.07

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

4
4

795,๐๐๐
395,๐๐๐

4
4

795,๐๐๐
395,๐๐๐

4
4

795,๐๐๐
395,๐๐๐

4
4

795,๐๐๐
395,๐๐๐

12
12

3,180,๐๐๐
3,180,๐๐๐

5
4

2,๐80,000
200,000

4
3

2,๐60,000
150,000

5
3

2,๐80,000
150,000

3
3

2,๐40,000
150,000

17
13

๘,260,000
650,000

9

2,28๐,000

7

2,21๐,000

8

2,23๐,000

6

2,19๐,000

30

8,91๐,000

1
1
2

๑5,000
50,000
65,000

1
1
2

๑5,000
50,000
65,000

1
1
2

๑5,000
50,000
65,000

1
1
2

๑5,000
50,000
65,000

4
4
8

60,000
200,000
260,000

1

15
3,140,000
13
3,070,000
14
3,090,000
12
3,050,000
54
12,350,000
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

- ๓๐๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคการปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แบบ ผ. 02

1

1

1

1

1

โครงการเงินอุดหนุนชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข
(10 หมูบาน)

- เพื่อเปนคาดําเนินงาน
ของ อสม.ในเขตชุมชน
หมูบานละ 7,500 บาท
- เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความเขมแข็งของ
องคกร
- เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนความเขมแข็ง
ของชุมขน
- เพื่อสรางเครือขายการมี
สวนรวมในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

อสม.ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพดานสาธารณสุข
ในเรื่องตางๆ การบริการ
สุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธรณสุขมูลฐาน
(คสมช.) ฯลฯ

75,000

75,000

75,000

75,000 กลุม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ
จํานวน 10
หมูบาน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-เกิดการดําเนินงาน
เชิงรุกนําไปสูการ
พึ่งตนเองทาง
สุขภาพของชุมชน
-ระบบสุขภาพภาค
ประชาชนนําไปสู
การพัฒนาสุขภาพ
อยางมีสวนรวมที่
ยั่งยืน
-การประสานความ
รวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

- ๓๐๒ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหาโรค
เอดส
อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งฯ
เพื่อใหปฏิบัติตาม
แนวทางที่
กระทรวงมหาดไทย
กําหนด

อุดหนุนศุนยเฉลิมพระ
เกียรติชวยเหลือผูปวยเอดส
และผูติดเชื้อ HIV
อําเภอบางปลามา
อุดหนุนสําหรับดําเนินงาน
ตามโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข
ใหกับหมูบานในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

4

อุดหนุนโครงการคาใชจายใน
การดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ใหกับราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคที่อยูใน
อํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลที่สามารถ
กระทําได

เพื่ออุดหนุนคาใชจายใน
การดําเนินงานจัดกิจกรรม
ตางๆ ตามนโยบายของ
รัฐบาล ใหกับราชการ
สวนกลางและราชการ
สวนภูมิภาคที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่สามารถ
กระทําได

รวม

4 โครงการ

-

3

2561
(บาท)

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงานที่
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ผูปวยโรคเอดส
และผูติด-เชื้อ HIV
ตําบลบางปลามา
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
ประชาชนมีสวน
รวมในการรวม
โครงการเพื่อ
แกปญหาดาน
สาธารณสุข
ไมนอยกวา
หมูบานละ 3
โครงการ เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
สามารถขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติของ
ประเทศ

กองสาธารณสุขฯ

-

-

20,000

20,000

20,000

20,000

1 แหง

200,000

200,000

200,000

200,000

ไมนอย
กวา
หมูบาน
ละ
3
โครงการ

อุดหนุนทําการเบิกจาย
งบประมาณใหกับสวนการ
ราชการภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่อยูในอํานาจ
หนาที่ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่สามารถกระทําได
ฯลฯ

500,000

500,000

500,000

500,000

6
กิจกรรม/
ป

-

795,๐๐๐

795,๐๐๐

795,๐๐๐

795,๐๐๐

-

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

- ๓๐๓ แบบ ผ.0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1

1

1

๑

๒

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน เพื่อใหเด็กนักเรียนและเด็ก
กอนวัยเรียนไดรับโภชนาการ
อาหารครบ ๕ หมู และมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง
โครงการสงเสริมและพัฒนา
-เพื่อพัฒนาและสงเสริม
ทักษะอานออกเขียนได
นักเรียนที่มีปญหาการอานออก
ภาษาไทยในสถานศึกษา
เขียนได
-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ
การใชภาษาไทย
-เพื่อเปนการเผยแพรกิจกรรม
การเรีนการสอนภาษาไทย

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖

๒๐,๐๐๐

-

-

-

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการอาหาร ที่
ครบ ๕ หมู
-นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑-๖ ไดพัฒนา
ทักษะการเขียนและการ
อาน
-ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาไทย
สูงขึ้น
-ครูไดเผยแพรกิจกรรม
การเรียนการสอน
ภาษาไทย

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๓๐๔ -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

เพื่อใหเด็กนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม และปลูกฝงความรัก
ความหวงแหนในสภาพแวดลอมของ
ทองถิ่นตน
-เพื่อสรางจิตสํานึกและคุณธรรมใน
ดําเนินชีวิต มีความพอดี พอเพียง
-เพื่อใหสามารถจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมได

เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสา
ธง

๔

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

-เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน มี
คุณธรรมจริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได อยางมีความสุข
-เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหนักเรียน

๕

โครงการคายสนุกคิดไปกับ
คณิตศาสตร

๖

โครงการคายภาษาอังกฤษ

๗

โครงการแรลลี่วิชาการ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน ครู และชุมชนมี
ความรัก ความหวงแหนใน
ภาพแวดลอมของทองถิ่นตน
-นักเรียน ครู และชุมชน มี
จิตสํานึกและคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต มีความพอเพียง
พอดี
-สามารถจัดการขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมอยางมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

-

-

-

โรงเรียนวัด
เสาธง

เด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-เพื่อพัฒนาความสามารถทาง
คณิตศาสตรของนักเรียนใหสามารถ
แกปญหา ติดสินใจไดอยางสมเหตุสมผล
-เพื่อฝกทักษะทางสังคม ใหกับนักเรียน
ในการอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน
และการยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑-๖

-

-

๒๐,๐๐๐

-

โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

-

-

-

๒๐,๐๐๐

-เพื่อเสริมทักษะกระบวนการในดาน
ตางๆ ของนักเรียน เชน องคความรู
ทักษะกระบวนการกลุม ทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะการแกปญหา
และทักษะการนําเสนอผลงาน ฯลฯ

รอยละ ๗๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ -–๖ มีความรู
และมีพัฒนาการในการฟง พูด อาน
เขียนภาษาอังกฤษ ใชภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ๓๐๔

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ ๓ ของโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-เพื่อใหนักเรียนมีความรูและพัฒนา
ทักษะการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ
-เพื่อใหพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อ
สื่อสารได(ภาษาอังกฤษ)ไดดีขึ้น

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการอาหาร ที่
ครบ ๕ หมู
-นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
วิชาคณิตศาสตร
-ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียนสูงขึ้น

กองการศึกษาฯ

โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนรอยละ ๗๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔ -๖ มีความรูและ
มีพัฒนาการในการฟง พูด
อาน เขียนสื่อสารได

กองการศึกษาฯ

โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนรวมทํา กิจกรรม
ไดรับความรูและทักษะใน
การทํางานกลุม มีทักษะ
ความคิด การแกปญหา
และสามารถนําเสนอ
ผลงานไดอยางดี

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๓๐๕ ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

ครู นักเรียน องคกรตางๆ และ
ประชาชน ในชุมชน รวมกัน
พัฒนาโครงการสืบสานประเพณี
กําฟาไทยพวนบานโพธิ์ศรี ให
เกิดความเขมแข็ง
-โรงเรียนวัดโพธิศ์ รีเปน
ศูนยกลางการจัดการเรียนรูสืบ
สานประเพณีกําฟาไทยพวน
บานโพธิ์ศรีอยางมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

นักเรียนไดรับการ
ปลูกฝงตามหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ

กองการศึกษาฯ

๘

โครงการสืบสานประเพณี
กําฟาไทยพวนบานโพธิ์ศรี

-เพื่อสงเสริมสนับสนุนและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมไทยพวน
-เพื่อเปนแหลงเรียนรู และเผยแพร
วัฒนธรรมไทยพวนอันงามสูอนุชนรุนหลัง
-เพื่อพัฒนาศักยภาพทางสังคมที่มีรากฐาน
มาจากวัฒนธรรมทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

-นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีเขารวม
กิจกรรมสืบสานประเพณีกําฟาบาน
โพธิ์ศรี
-ประชาชนทุกกลุมทุกเพศ ทุกวัย
-หนวยงานภาครัฐ และภาคประชาชน
ในทุกภาคสวนรวมกันขับเคลื่อนการ
เรียนรู วัฒนธรรมบานไทยพวน
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

๙

โครงการคายภาษาอังกฤษ

-เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝน
ทักษะภาษาอังกฤษตามอัจฉริยภาพ
และความสนใจของตนเอง
-เพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ
จําลองของคาย เพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
-เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ความ
รวมมือในการทํางานเชิงวิชาการ

-จัดคายภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเขา
รวมทุกคน
-นักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษในสถานการณจําลอง
เพิ่มขึ้น

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

-จัดคายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองทีด่ ีของสังคมตาม
คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
-รอยละ ๙๐ นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์
ศรีมีคุณธรรมจริยธรรมและเปน
พลเมืองดีของสังคมตามคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

-

๒๐,๐๐๐

-

-

โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

-

-

๒๐,๐๐๐

-

โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

-นักเรียนทุกคน
มีภูมิคุมกันยาเสพติดและได
รับรูรบั ทราบถึงปญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด
-สถานศึกษามีเครือขาย
นักเรียนในการปองกันและ
แกไขตอตานยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

-

๒,๐๘๐,๐๐๐

๒,๐๖๐,๐๐๐

-

-

-

๑๐ โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม -เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณธรรม
สงเสริมคานิยมหลักของคนไทย จริยธรรมและเปนพลเมืองที่ดีของ
สังคมตามคานิยมหลักของคนไทย
๑๒ ประการ

๑๒ ประการ
-เพื่อใหนักเรียนอยูอยางมีสติและมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค

๑๑ โครงการเยาวชนรุนใหม
ตานภัยยาเสพติด

รวม

๑๑ โครงการ

-เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ใหนักเรียนกอนวัยเสี่ยง ไดรบั รูถึงปญหา
และพิษภัยของยาเสพติด
-เพื่อสรางเครือขายนักเรียนในการ
ปองกันและแกไขยาเสพติด
–เพือ่ พัฒนานักเรียนใหสามารถปองกัน
ตนเองไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
-เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งให
สถานศึกษาในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

-

-นักเรียนในโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีทุก
คนเขารับการอบรม
-ประสานงานเครือขายตํารวจ
ประสานงานในโรงเรียน

๒,๐๘๐,๐๐๐ ๒,๐๔๐,๐๐๐

-นักเรียนไดฝกฝนทักษะใน
สถานการณตางๆ และ
เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
-สรางบรรยากาศในการ
รวมงานเชิงวิชาการของครู
อาจารยและนักเรียน

กองการศึกษาฯ

- ๓๐๖ รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ.0๒
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๘ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท)
(บาท) (บาท)
1

1

1

๑

๒

๓

4

1

โครงการอุดหนุนประเพณี
-เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนา
แหเทียนพรรษา/โครงการอุดหนุน
ธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัด
เกี่ยวกับประเพณีสงกรานตตางๆ ฯลฯ สุพรรณบุรี
-เพื่อเพิ่มรายไดดานการทองเที่ยว
-เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา
โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณี -เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและ
สงกรานต
อนุรักษประเพณี

-สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ
ประเพณี
-อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ฯลฯ
อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน
ที่ทําการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐ ปละ ๑ ครั้ง -ประชาชนไดเขา

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-สงเสริมการทองเที่ยวและอนุรักษ
ประเพณี
-อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ราชการ เชน ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางปลามา ฯลฯ
-เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการอุดหนุนการจัดงาน
อุดหนุนงบประมาณ/หนวยงาน
ดําเนินการจัดงานพระราชทานพิธีถวาย ราชการ เชน ทีท่ ําการปกครอง
พระราชทานพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ อําเภอบางปลามา ฯลฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

-

-

๑ ครั้ง

20๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

-

โครงการอุดหนุนการแขงขันเรือยาว
ประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา

มหาภูมิพลอดุลยเดช

รวม

4 โครงการ

-เพื่อเปนการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขันเรือยาว
-เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ในหมู
คณะภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน
-เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว

รวมงานกอใหเกิด การ
อนุรักษและสงเสริม
ประเพณีเขาพรรษา
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
ปละ ๑ ครั้ง -ประชาชนได
เขารวมงานกอใหเกิด
การอนุรักษและสงเสริม
ประเพณีใหสืบทอดแก
คนรุนหลัง
ปละ ๑ ครั้ง -ประชาชนไดเขารวมงาน
กอใหเกิด การการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีการ
แขงขันเรือยาว และสงเสริม
การทองเที่ยว

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-

-

-ประชาชนไดเขา
รวมงานเพื่อแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย
-

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

-

- ๓๐๗ -

แบบ ผ. 0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณที่ผานมา
หนวยงานที่
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

1

1

1

๑

เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พัฒนาสนับสนุนศูนย
รวบรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือ
การจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อ.บางปลามา หรือ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
อุดหนุนศูนยบริการประชาชน
ฯลฯ

รวม

๑ โครงการ

1) เพื่อเปนศูนยรวบรวม
ขอมูลขาวสารตลอดจนเปน
สถานที่กลางในการจัดซื้อ
จัดจาง
2) เพื่อเปนสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธการจัดซื้อจัด
จางของเทศบาล/อบต.
3) เพื่อใหการอํานวยการ
ของศูนยฯของ อ.บางปลา
มาเปนไปดวยความ
เรียบรอย
4) ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือ
5) ประชาชนไดรับการ
บริการอยางทั่วถึง

-

อุดหนุนงบประมาณให
อปท./อ.บางปลามา/ที่ทํา
การปกครองทองถิ่นอําเภอ
บางปลามา หรือ
หนวยงานราชการ ฯลฯ

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

อุดหนุน
1 ครั้ง

ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
หรือประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
หรือประชาชน
ไดรับบริการ
ไดอยางทั่วถึง

สํานักปลัด

-

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

๑๕,000

-

-

-

- ๓๐๘ -

แบบ ผ. 0๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณที่ผานมา
หนวยงานที่
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
รับผิดชอบ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
หลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

1

1

1

๑

รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดแบบบูรณาการระดับ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศตส.จ.สพ.) หรือโครงการรวม
พลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน ฯลฯ

รวม

๑ โครงการ

1) เพื่อดําเนินงานปองกัน อุดหนุนงบประมาณใหกับ
ศตส.จ.สุพรรณบุร-ี
และแกไขปญหายาเสพ
หนวยงานราชการ
ติดตามนโยบายรัฐบาล
และ มท.
2) เพื่อดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 รั้ว
๓) เพื่อระดมความรวมมือ
จากทุกภาคสวนในพื้นที่
ในการรวมมือกัน
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
-

-

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

อุดหนุน
1 ครั้ง

ศูนยฯ
ดังกลาว
มีความพรอม
ในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

-

-

-

แบบ ผ.03
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด

- ๓๑๐ 2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ป 2561

ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

2

7,500,000

2

7,500,000

รวม

-

-

-

-

-

-

2

7,500,000

2

7,500,000

รวมทัง้ สิน้

-

-

-

-

-

-

2

7,500,000

2

7,500,000

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาต รฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

1

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

- ๓๑๑ ผ.03

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ผลที่คาดวา
2561 2562 2563
2564 ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
1

1

1

1

1

โครงการปรับปรุงถนนเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ดินพรอมลงหินคลุก หมูที่ 3 ถนน คันกั้นน้ําใหมีคุณภาพ
ที่ดี และไดมาตรฐาน

2

โครงการปรับปรุงถนนเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ดินพรอมลงหินคลุก หมูที่ 3 ถนน คันกั้นน้ําใหมีคุณภาพ
ที่ดี และไดมาตรฐาน

รวม

2 โครงการ

-

เริ่มจากที่นานางสุพัตตรา
มวลเสียงใส ถึงบริเวณเขต
ติดตอตําบลมะขามลม
กวาง 4.00 ม. ยาว 2,500
เมตร ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เริ่มจากที่นางดวงแข แสงทวี
ถึงบริเวณเขตติดตอตําบล
มะขามลม กวาง 3.50 ม.
ยาว 2,200 เมตร ไหลทาง
ตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
-

-

-

-

3,500,000

-

-

-

4,000,000

-

-

-

7,500,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย ประชาชนในหมูที่ 3

กองชาง

1 สาย ประชาชนในหมูที่ 3

กองชาง

และตําบลขางเคียง
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

และตําบลขางเคียง
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

-

-

-

แบบ ผ.05

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

- ๓๑๓ -

แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ป 2561

ยุทธศาสตร

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

9

84,329,000

11

91,810,000

8

76,647,000

6

79,800,000

34

332,586,000

รวม

9

84,329,000

11

91,810,000

8

76,647,000

6

79,800,000

34

332,586,000

รวมทัง้ สิน้

9

84,329,000

11

91,810,000

8

76,647,000

6

79,800,000

34

332,586,000

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาต รฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1

1

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

- ๓๑๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล
ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูใ นเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ผ.05

1

1

1

1

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการกอสรางฝายกันน้ํา
พรอมประตูปด – เปดน้ํา
สําหรับสูบน้ําเขา – ออก
หมูที่ 1

เพื่อปองกันอุทกภัย
จากน้ําทวมและภัย
แลงเมื่อน้ําขาด
แคลน

กอสรางฝายกั้นน้ําปากคลอง
ตาแกว ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318 บริเวณ
บานนางพยงค บุญพันธ กับ
รานอาหารภูริญาณ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1 แหง

1) ปองกันและลด

กองชาง

2

โครงการขยายพื้นที่ทําเขื่อน
กั้นน้ําหนาวัดรอเจริญ
(เพิ่มเติม)
หมูที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวม
เขาพื้นที่การเกษตร
และที่อยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพังใน
ฤดูแลง

ทําตอจากโครงการเขื่อน
วัดรอเจริญ บริเวณบาน
นางบุญชู ยิ้มประเสริฐ ถึง
บริเวณเขตวัดบานสูตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

1 แหง

สามารถปองกันน้ํา
ทวมเขาพื้นที่
การเกษตรและที่อยู
อาศัยและปองกันตลิ่ง
พังในฤดูแลงได

กองชาง

การทวมของน้ําใน
พื้นที่การเกษตร
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูที่ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากน้ํา
ทวม

- ๓๑๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

4

โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
น้ําทวม พรอมประตูปด – เปด
น้ํา
หมูที่ 4

เพื่อปองกันอุทกภัย
จากน้ําทวมและภัย
แลงเมื่อน้ําขาด
แคลน

5

ขุดลอกหนองน้ําลาดโตนด
หมูที่ 4

เพื่อเปนการบรรเทา
ภัยแลง และปองกัน
อุทกภัย ใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณบาน
น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง บาน
นางสาวสุรัญญา ทูธง กวาง 4
เมตร ยาว 280 เมตร
2) เริ่มจากที่นายประเทือง
ฮองกุล ถึง ที่นานายนิคม พันธุ
แตง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

กอสรางคลองคลองเรือ
ดานขางวัดทุงอุทุมพร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

บริเวณหนองน้ําลาดโตนด
เนื้อที่ประมาณ25-0-85 ไร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

4,400,000

2,500,000

600,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 3
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 แหง

1) ปองกันและลด

กองชาง

1 แหง

ประชาชนมีน้ําใชใน
การทําการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัยใน
ฤดูน้ําหลาก

กองชาง

การทวมของน้ําใน
พื้นที่การเกษตร
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากน้ํา
ทวม

- ๓๑๖ -

ที่
6

7

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการซอมแซมถนนลงหิน
คลุก
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน คันกั้นน้ํา
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน
โครงการปรับปรุงถนนคันกั้นน้ํา เพื่อปองกัน
หมูที่ 4
อุทกภัยจากน้ํา
ทวมและภัยแลง
เมื่อน้ําขาด
แคลน

8

โครงการกอสรางฝายชะลอน้ํา
จํานวน 2 จุด
หมูที่ 5

เพื่อปองกัน
ปญหาอุทกภัย
และบรรเทา
ปญหาภัยแลง

9

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนนใหมี
คุณภาพที่ดีและ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณที่นานายประสาท
แกววิชิต ถึงบริเวณที่สวนนายปรีชา
แสนปญญา กวาง 5 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.10 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เริ่มจากบริเวณบอ
นายสมชาย สารถี ถึง บริเวณ
หนองน้ําลาดโตนด
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา)
กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

2 สาย

ประชาชนในหมูที่ 3
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

1 แหง

1) ปองกันและลด

กองชาง

7,000,000

2 แหง

กองชาง

2,000,000

1 สาย

ประชาชนในหมูที่
5 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ
ประชาชนในหมูที่
6 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

400,000

5,000,000

2564
(บาท)

หนา 0.10 เมตร

2) เริ่มจากบริเวณบานนายตุม
เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองน้ํา
ลาดโตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย
1 ขวา)กวาง 3 เมตร ยาว
2,800 เมตร หนา 0.10 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

บริเวณคลองชลประทาน
1 ซาย 2 ขวา หนาวัดเสาธง
จํานวน 2 จุด
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เริ่มจากประตูน้ํา(เขตติดตอ
อําเภอเมือง ถึง ที่นานายสินธุ
แกววิชิต)
ระยะทางยาว 1,300 เมตร
กวาง 3.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2,000,000

การทวมของน้ําใน
พื้นที่การเกษตร
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูที่ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากน้ํา
ทวม

กองชาง

- ๓๑๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง สายหัวลาด
หมูที่ 6

11

12

13

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มี คุณภาพที่ดีและ
ไดมาตรฐาน

สรางคันกั้นน้ํา ริมแมน้ําทาจีน เพื่อลดปญหาดิน
ตลอดแนวหมูที่ 9
ทรุดลงแมน้ําทาจีน
และเพิ่มความ
ปลอดภัยของ
ชาวบานที่อาศัยอยู
ริมแมน้ําทาจีน
โครงการสรางโดม
เพื่อใชในการจัด
ที่ลานเอนกประสงค
กิจกรรมตางๆ
บริเวณศาลารวมใจ
หมูที่ 10
โครงการกอสรางถนนลาดยาง เพื่อแกไขปญหา
จํานวน 2 สาย
ความเดือดรอนของ
หมูที่ 11
ประชาชนใน
คมนาคม เขาพื้นที่
การเกษตร และที่
อยูอาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่
ต.บางปลามา และ
ต.วัดดาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก ถึง 4,229,000
บริเวณที่นานายสุชิน กาลวัย
กวาง 5 เมตร ยาว 1,064
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

สรางคันกั้นน้ํา ริมแมน้ําทา
จีน ตลอดแนวหมูที่ 9
ระยะทาง 850 เมตร

บริเวณที่ศาลารวมใจ
กวาง 12 เมตร
ยาว 32 เมตร สูง 6 เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เริ่มจากบานพักนายวิเชียร
แกววิชิต ถึงที่เขตติดตอตําบลวัด
ดาว กวาง 5 เมตร
ระยะทางยาว 1,329 ม.
2) เริ่มจากคันคลองชลประทาน
ฝงขวามือเขาทางฟารมไกอูทอง
จากที่นานายทับ เกตุวงษ ถึง
เขตติดตอตําบลวัดดาว ระยะทาง
2,300 เมตร
กวาง 5 เมตร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

1,000,000

2,880,000

9,200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชนในหมูที่ 6
มีถนนที่ไดมาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดานตางๆ

กองชาง

1 หมูบาน ประชาชนในหมูที่ ๙
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

1 แหง

ประชาชนในหมูที่
10 มีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

2 สาย

ประชาชนในหมูที่
11 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

- ๓๑๘ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

14

โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลาดยาง โดยลอก
ของเดิมออกแลวลาดยาง
ใหม
หมูที่ 12

๑) เพื่อใหการ
คมนาคมมีความ
สะดวก ลด
อุบัติเหตุ
๒) เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับ
ผูที่มาจาก
ตางจังหวัด เพื่อ
ศึกษาดูงาน
๓) ประชาชน หมูที่
12 และ
หมูอื่น ใชเปน
เสนทางสัญจร
ขนสงผลผลิตได
สะดวก ฯลฯ

1) เริ่มจากบานนางมวน
ชวยสังวร ถึงบานนายสังเวียน
พรอมพิมพ ความกวาง 4.50 ม.
ยาว 768 ม.
2) เริ่มจากบานนางวันดี ฮองกุล
ถึงบานนางสาวสายพิน แยงเพชร
ความกวาง 4 ม. ยาว 500 ม.
๓) เริ่มจากบาน
นางดารณี วงศจันทร ถึง
บานนางสายทอง ศรีทอน
ความกวาง 4 ม. ยาว 650 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

15

โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนดิน พรอมลงลูกรัง
และหินคลุก
หมูที่ 12

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน

๑) เริ่มจากที่นา
นายไพศาล ถาวร ถึง
ที่นานายมงคล พรอมพิมพ
สภาพเดิม ถนนกวาง 4
เมตร ยาว 1,510 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

6,410,000

2,567,000

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๓ สาย ประชาชนในหมูที่

กองชาง

1 สาย

กองชาง

12 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงในดาน
ตางๆ เสนทางเขา
หมูบานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยาม
ราชกุมารี และหมูบาน
โอท็อป
เพื่อความสะดวกใน
การเดินทางของ
นักทองเที่ยวในการ
เที่ยวชมหมูบานและ
พักคางโฮมเสตย
รวมถึงเพื่อความ
สะดวกของประชาชน
ในการเขาพื้นที่
การเกษตร และที่อยู
อาศัย

ประชาชนในหมูที่
12 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

- ๓๑๙ -

งบประมาณและที่มา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16

โครงการกอสรางเขื่อนปองกัน
น้ําทวม พรอมประตูปด – เปด
น้ํา
หมูที่ 9

เพื่อปองกันอุทกภัย
จากน้ําทวมและภัย
แลงเมื่อน้ําขาด
แคลน

กอสรางเขื่อนกันน้ําตลอด
แนวเขต หมูที่ 9 ตําบลบาง
ปลามาตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

30,000,000

17

โครงการกอสรางประปา
หมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
พรอมถมดิน และวางระบบ
ประปาบบริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา

บริเวณที่ทําการ อบต. บาง
ปลามา ตามแบบมาตรฐานที่
อบต. กําหนด

4,500,000

4,500,000

4,500,000

18

โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว

หองน้ําสาธารณะเพื่อการ
ทองเที่ยวบริเวณวัดรอเจริญ
ต.บางปลามา อ. บางปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2,600,000

2,600,000

รวม

18 โครงการ

เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรที่จะใชน้ํา
ในการอุปโคและ
บริโคอยางพอเพียง
ในอนาคต
เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรที่จะทีจ่ ะ
มาทองเที่ยวอยาง
พอเพียงในอนาคต
-

-

84,329,000

91,810,000

2561
(บาท)

30,000,000

ตัวชี้วั
ด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

1 แหง

1) ปองกันและลด

กองชาง

4,500,000

1 แหง

ที่ทําการ อบต. และ
ประชาชนมี
น้ําประปาใช
อุปโภค-บริโภค

กองชาง

2,600,000

2,600,000

1 แหง

ชวยพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวที่
กําลังขยายตัวแหลง
รองรับนักทองเที่ยว

กองชาง

76,647,000

79,800,000

-

-

-

30,000,000

2564
(บาท)

30,000,000

การทวมของน้ําใน
พื้นที่การเกษตร
2) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูที่ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตรไม
เสียหายจากน้ํา
ทวม

แบบ ผ.06
สําหรับ โครงการพัฒนาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการเองโดยไมใชงบประมาณ

- ๓๒๑ แบบ ผ.07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตร

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

5

-

5

-

5

-

5

-

20

-

5

-

5

-

5

-

5

-

20

-

รวม

4
4

-

4
4

-

4
4

-

4
4

-

16
16

-

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3.๓ แผนงานการศึกษา

8

-

8

-

8

-

8

-

32

-

3.4 แผนงานสาธารณสุข

1

-

1

-

1

-

1

-

4

-

3.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

7

-

7

-

7

-

7

-

28

-

รวม

16

-

16

-

16

-

16

-

64

-

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.๓ แผนงานการศึกษา

รวม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 แผนงานการศึกษา

- ๓๒๒ แบบ ผ. 07

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ยุทธศาสตร

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รวม 4 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม

2๘
28

-

2๘
28

-

2๘
28

-

2๘
28

-

112
112

-

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
6.3 แผนงานการศึกษา
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

26
1
2
1
3

-

26
1
2
1
3

-

26
1
2
1
3

-

26
1
2
1
3

-

104
4
6
4
12

-

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา
และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๓ แผนงานการศึกษา

1

33
33
33
33
132
รวม
86
86
86
86
344
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของ แบบ ผ ตางๆ (ผ.07 – ผ.01 – ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

- ๓๒๓ -

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถดานเกษตรเชื่อมโยงสูเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสงออก
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.๓ แผนงานการศึกษา
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

1

1

โครงการสลัดผัก-ผลไม

๑) เพื่อใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก-ผลไม และนํามาทําอาหาร
ในรูปแบบสลัดผัก-ผลไม
๒) สงเสริมใหเด็กรับประทาน
ผัก-ผลไมมากยิ่งขึ้น

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.19

2

โครงการสมตําอรอยจัง

๑) เพื่อใหเด็กรูจักผักในทองถิ่น เด็กภายในศูนยพัฒนา
และนํามาแปรรูปเปนอาหาร
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
๒) เพื่อใหเด็กรูจักอุปกรณและ
สวนประกอบของการทําสมตํา
๓) เพื่อใหไดฝกทักษะการสังเกต
สิ่งตางๆ และรูจักการ
เปรียบเทียบของรสชาติ

-

-

-

-

มฐ.17

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรี
สนุกสนานกับการ
ทําสลัด และ
รับประทานผักผลไมมากยิ่งขึ้น
เด็กไดรูจักและ
สามารถบอก
สวนประกอบของ
การทําสมตําและ
สังเกตสิ่งตางๆ ได

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๓๒๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการเพาะถั่วงอก

4

โครงการปลูกขาวโพด

5

โครงการปลูกผักสวนครัว

รวม

5 โครงการ

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธี
การเพาะถั่วงอก ฝกการสังเกต
การเจริญเติบโตของตนถั่วงอก
และเรียนรูหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธีการปลูก
และขั้นตอนการปลูกขาวโพด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

เพื่อใหเด็กไดรูจักพืชผักสวนครัว เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รูจักเศรษฐกิจพอเพียง
บานเสาธง

-

-

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรีรูจัก
สังเกตและเรียนรู
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรี
รูจักวิธีการปลูก
ขาวโพด
เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงรูจัก
ผักสวนครัวรูจัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

-

-

มฐ.18

-

-

-

-

มฐ.18

-

-

-

-

มฐ.
9.6

-

-

-

-

-

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๓๒๕ -

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการทองเที่ยวสูสากล
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.๓ แผนงานการศึกษา
งบประมาณที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

1

1

โครงการดอกไมเปลี่ยนสี

เพื่อใหเด็กรูจักการสังเกตการ
เปลี่ยนสีของดอกไมและกลา
แสดงความคิดเห็น

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.
16/17

2

โครงการภูมิปญญาไทย

เพื่อใหเด็กรูจักการทําหรือ
ประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่น

เด็กไดทําของเลนดวยตนเองจาก
วัสดุธรรมชาติ

-

-

-

-

มฐ.
9.6

3

โครงการหองเรียนธรรมชาติ

เพื่อปลูกฝงใหเด็กไดอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑) เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการ
เรียนการสอนใหมีความกาวหนา
๒) เพื่อใหเด็กไดประสบการณ
จริงในการเรียนการสอน

-

-

-

-

มฐ.5.1/
10.1/
14.2

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรีรูจัก
การสังเกตสีของ
ดอกไม
เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานเสาธงมี
ความภาคภูมิใจใน
ชิ้นงานตนเอง
เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดรอเจริญไดรับ
ประสบการณจริง

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา
ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

- ๓๒๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
ในชุมชน

รวม

4 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียน
การสอนใหมีความกาวหนาและ
ใหเด็กไดรับประสบการณจริง

พาเด็กไปศึกษาแหลงเรียนรูที่มี
ชุมชน

-

-

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

มฐ.
10./5/
14/21

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดรอเจริญไดรับ
ประสบการณจริง

ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๒๗ -

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.๓ แผนงานการศึกษา
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรี
สุขภาพแข็งแรง
ปราศจากโรคภัย
ตางๆ
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
ไดรูจักวิธีการดูแล
รักษาฟนของตนเอง
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
พัฒนาการเติบโต
ตามวัย

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

1

โครงการออกกําลังกายกันเถอะ

เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลจากโรคภัย
ตางๆ

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.20

2

โครงการหนูนอยฟนสวย

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.19

3

โครงการเติบโตตามวัย

๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักวิธีการ
ดูแลรักษาฟน
๒) เพื่อสงเสริมใหเด็กทราบถึง
วิธีปองกันโรคฟนผุ
๑) เพื่อชวยใหเด็กเกิดการใฝรู
อยางตอเนื่องตลอดเวลา
๒) เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู
อยางมีความสุข

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.17

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๓๒๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการวิจัยในชั้นเรียน
การนอนหลับยากในตอนบาย

5

โครงการหนูนอยสะอาด

6

โครงการปองกันยาเสพติด

วัตถุประสงค
เพื่อแกปญหาการนอนหลับยาก
ในตอนบายของเด็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
เพื่อใหเด็กไดรับความรูทางดาน
สุขภาพอนามัย การทําทําความ
สะอาดมืออยางถูกวิธีและ
สามารถนําไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวันได
เพื่อใหเด็กรูจักความหมายของ
ยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
นอนหลับทุกคน
เด็กในศูนยรูจัก
วิธีการลางมือที่
ถูกตองและนําไป
ปฏิบัติใช

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.16

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.19

เด็กยังไมรูจักยาเสพติด
(เปนการปองกันไมใหเด็กติดยา
เสพติด)

-

-

-

-

มฐ.
9.4

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักโทษของยาเสพ
ติด

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๓๒๙ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7

โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง (พัฒนาการ
ความสามารถโตตามวัย)

๑) เพื่อใหเด็กมีความพรอมและ
ความสามารถโตตามวัย
๒) เพื่อสงเสริมใหผูปกครองมี
ความเขาใจในตัวเด็ก

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

8

โครงการฟนสวยยิ้มใส

๑) เพื่อเสริมทันตสุขภาพใหเด็ก
- เพื่อใหความรูเรื่อง
ทันตอนามัยในเด็กกอนวัยเรียน
๒) เพื่อใหเด็กไดนําความรูที่
ไดรับมาใชในชีวิตประจําวัน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กรูจัก
รักษาความสะอาดในชองปาก
อยางถูกวิธี

รวม

8 โครงการ

-

-

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
มีพัฒนาการที่ดี
สมวัยและความ
พรอมที่จะเยนรูใน
ขั้นตอๆ ไป
มฐ.10.2/ เด็กกอนวัยเรียนมี
19.1 ความรูและทักษะใน
การดูแลสุขภาพฟน
ในชองปาก
มฐ.
11.1

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

-

- ๓๓๐ -

แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

รวม

มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน
เพื่อแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ
รําคาญ ดานการสาธารณสุขและ ดานการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม

1 โครงการ

-

เขตพื้นที่ อบต.บางปลามา

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

12 ครั้ง

ลดปญหาเดือดรอน
รําคาญดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๓๑ -

แบบ ผ. 0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๓.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

๑

โครงการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก

เพื่อเปนการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก

แมและเด็กในเขต อบต.
บางปลามา

-

-

-

-

2

โครงการเยี่ยมบานแมหลัง
คลอดบุตร

เพื่อเปนการเยี่ยมบานแมหลัง
คลอดบุตร

แมและเด็กในเขต อบต.
บางปลามา

-

-

-

-

3

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ

เพื่อเปนการเยี่ยมบานผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขต อบต.
บางปลามา

-

-

-

-

4

โครงการทําบุญ สวดมนต
ทุกวันพระ

เพื่อเปนการสงเสริมใหมี
ประชาชนในเขต อบต.
การทําบุญ สวดมนต ทุกวันพระ บางปลามา

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม แมและเด็กไดรับ
1 ครั้ง
การสงเสริม
โภชนาการ
จัดกิจกรรม แมและเด็กไดรับ
1 ครั้ง
การเยี่ยมบาน
หลังคลอดบุตร
จัดกิจกรรม ผูสูงอายุไดรับ
1 ครั้ง
การเยี่ยมเยือน
ที่บาน
จัดกิจกรรม แมและเด็กไดรับ
1 ครั้ง
การสงเสริม
โภชนาการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๓๓๒ -

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการสรางอาชีพการทํา
ขนมสาลี่

เพื่อใหประชาชนที่สนใจฝกทํา
ขนมสาลี่

ประชาชนในเขต อบต.
บางปลามา

6

โครงการสรางอาชีพการทํา
โดนัท

เพื่อใหประชาชนที่สนใจฝกทํา
โดนัท

7

โครงการสรางอาชีพการทํา
ขนมเคกกลวยหอม

เพื่อใหประชาชนที่สนใจฝกทํา
ขนมเคกกลวยหอม

รวม

7 โครงการ

-

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

ประชาชนในเขต อบต.
บางปลามา

-

-

-

-

ประชาชนในเขต อบต.
บางปลามา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จัดกิจกรรม ประชาชนสามารถ
1 ครั้ง
ทําขนมสาลี่ขายได
และทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
จัดกิจกรรม ประชาชนสามารถ
1 ครั้ง
ทําโดนัทขายได
และทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
จัดกิจกรรม ประชาชนสามารถ
1 ครั้ง
ทําขนมเคกกลวย
หอมขายไดและทํา
ใหมีรายไดเพิ่มขึ้น
-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

- ๓๓๓ แบบ ผ.06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๓ แผนงานการศึกษา
1

1

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1

โครงการกิจกรรมวันเด็ก

2

โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ เพื่อใหเด็กไดรูและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตางๆ ทั้งในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและการอยู
รวมกันกับผูอื่นและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
ดีงามตอเด็ก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหเด็กมีสวนรวมในกิจกรรม เด็กภายในศูนยพัฒนา
งานวันเด็กและกลาแสดงออก
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานโพธิ์ศรีรวม
กิจกรรมวันเด็กกัน
อยางสนุกสนาน
เด็กสามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และเชื่อฟงคําสั่ง
สอน

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.15

-

-

-

-

มฐ.15

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๓๓๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3

โครงการวุนแฟนซี

เพื่อใหเด็กรูถึงวิธีการทําวุนและ
บอกรสชาติของอาหารได

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

4

โครงการเยี่ยมบานเด็กปฐมวัย

5

โครงการปรับเปลี่ยนนิสัย
หนูนอยคนใหม

๑) เพื่อสานสัมพันธระหวาง
เด็ก/ผูปกครอง กับครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
๒) เพื่อรับทราบความตองการ
ของผูปกครอง
๓) เพื่อนําทัศนคติและขอมูล
ตางๆ จากผูปกครองมา
ปรับปรุง แกไข ใหเปนทาง
ทิศทางที่ดีตอไป
เพื่อใหเด็กไดปรับเปลี่ยนนิสัย
พฤติกรรมของเด็กและอยู
รวมกันอยางมีความสุข

6

โครงการหนูนอยมารยาทงาม

๑) เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีมารยาท
ที่ดีงามตามแบบไทย
๒) เพื่อใหเด็กนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันของตนเองอยาง
เหมาะสมกับวัย

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กสามารถบอก
รสชาติและสีของ
อาหารที่ทําดวย
๑) ผูปกครองมี
ความสัมพันธและมี
ทัศนคติที่ดีตอ
ศูนยพัฒนา
๒) เด็กสามารถ
ปรับตัวเขากับ
สิ่งแวดลอม บุคคล
รอบขางได

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.17

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.
1/11

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.15

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.
13/19

เด็กสามารถ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของ
ตนเองและสามารถ
อยูรวมกับผูอื่นได
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
ไดเรียนรูเกี่ยวกับ
มารยาท

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๓๓๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7

โครงการศูนยเด็กเล็กกาว
สูอาเซียนอยางมั่นใจ

เพื่อใหเด็กสามารถมีทักษะทาง
ภาษาและรูเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

8

โครงการหนูนอยรักการอาน

๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรัก
การอาน
๒) เพื่อสงเสริมใหเด็กมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูอื่น

9

โครงการหนูนอยนักออม

เพื่อฝกใหนักเรียนมีนิสัยรักการ
ออม

10 โครงการสงเสริมการละเลน
ของเด็ก

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
รูจักประเทศใน
อาเซียนได
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
นิสัยรักการอานมาก
ขึ้นและสามารถอยู
รวมกับผูอื่นได
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
ความรูพื้นฐานเรื่อง
การประหยัดและอด
ออม สามารถนํา
ความรูทักษะ
เกี่ยวกับการออมไป
ใชในชีวิตประจําวัน
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
ไดรูจักและเลน
การละเลนแบบไทย
ในสมัยโบราณ

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.15

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.
13/19

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

-

-

-

-

มฐ.15

๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรูจัก
เด็กภายในศูนยพัฒนา
เกี่ยวกับการละเลนเด็กไทยใน
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
สมัยโบราณ เชน มากานกลวย
เดินกะลา มอญซอนผา ฯลฯ
๒) เพื่อสงเสริมพัฒนาการความ
พรอมดานรางกาย อารมณ
จิตใจ และสติปญญา

-

-

-

-

มฐ.8

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา

- ๓๓๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการปฐมนิเทศ/ประชุม
ผูปกครอง
12 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

วัตถุประสงค
เพื่อแจงนโยบายและเสริมสราง
ความรูความเขาใจระหวาง
ผูปกครองกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโพธิ์ศรี
เพื่อประชุมวางแผนงาน
การศึกษาของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดปฐมนิเทศ/ประชุมผูปกครอง
ปละ 1 ครั้ง
เด็กมีพัฒนาการตามวัยอยาง
เหมาะสมและมีศักยภาพ

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

13 โครงการพัฒนาการดานภาษา

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับการ
เด็กบางคนยังพูดไมชัดและ
เรียนรูในดานภาษาที่ถูกตองและ สื่อสารกันไมเขาใจ
เหมาะสมกับวัย

-

-

-

-

14 โครงการพัฒนาความฉลาดดาน
อารมณ

เพื่อใหเด็กรูจักอารมณของ
ตนเองที่เปนไปตามวัย

-

-

-

-

ผูเรียนหรือตัวเด็กยังไมรูจักและ
ขาดความเขาใจในตนเอง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

มฐ.
ผูปกครองมีความรู
1/7/22/ ความเขาใจในการ
23
ทํางานและการดูแล
เด็กเล็ก
มฐ.8 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานโพธิ์ศรีมี
การพัฒนาการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพ
เด็กในศูนยพัฒนา
มฐ.
เด็กเล็กบานเสาธงมี
9.2
พัฒนาการในดาน
ภาษาดีขึ้นและ
สามารถสื่อสารให
ผูอื่นเขาใจ
มฐ.
เด็กในศูนยพัฒนา
9.2
เด็กเล็กบานเสาธง
รับรูอารมณของ
ตนเองและผูอื่น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานโพธิ์ศรี
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๓๓๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการคณิตศาสตร

- เพื่อใหเด็กไดมีประสบการณ
ในการสังเกตจําแนก
เปรียบเทียบ พื้นฐานเกี่ยวกับ
รูปทรงเลขาคณิต

- ใหเด็กสังเกตขนาดที่แตกตาง
กัน รูจักการเปรียบเทียบ

16 โครงการมารยาทไทย

- เพื่อใหเด็กรูจักการทําความ
เคารพออนนอมตอบุคคลอื่น

17 โครงการออมทรัพย

18 โครงการวันเด็ก

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

- เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงมี
การพัฒนาการใน
ดานคณิตศาสตร
และสามารถนําไปใช
ชีวิตประจําวัน
- เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักทําความเคารพ
ตอบุคคลอื่น
- เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
รูจักการออมและ
การประหยัด
- เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
สามารถทํากิจกรรม
รวมกับผูอื่นได

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.
9.2

- ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รูจักการทําความเคารพตอผูใหญ

-

-

-

-

มฐ.
9.4

- เพื่อใหเด็กรูจักการออมและ
การประหยัดในอนาคต

- เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไม
รูจักการออมเงิน การประหยัด

-

-

-

-

มฐ.
9.4

- เพื่อใหเด็กแหนคุณคาและ
ความสําคัญของตนเอง
- เพื่อใหเด็กกลาแสดงออก

- เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

-

-

-

-

มฐ.
9.5

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๓๓๘ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการกิจกรรมวันไหวครู

เพื่อใหเด็กรูจักพระคุณของครู
และการปฏิบัติตนตอครูได
ถูกตองเหมาะสม

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

20 โครงการกิจกรรมอาเซียน

เพื่อใหเด็กไดรูจักประเทศเพื่อน
บานและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชนชาติตางๆ

เด็กยังไมคอยไดรูจักประเทศใน
อาเซียน

21 โครงการหัวใจนักคิด
(วิทยาศาสตรนอย)

22 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานที่

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
สามารถปฏิบัติตน
กับครูไดอยาง
เหมาะสม
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
รูจักประเทศและ
ขนบธรรมเนียม
ประเทศในอาเซียน
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
รูจักสังเกต การ
คนควา และกลาลง
มือทําดวยตนเอง
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธงได
เรียนรูจากของจริงที่
ตนเองสามารถ
สัมผัสไดและมี
ความสุขในการเรียน
นอกสถานที่

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.
9.4

-

-

-

-

มฐ.
9.4

เพื่อใหเด็กไดรูจักคิดและคนควา เด็กยังไมกลาคิดและลงมือ
ทดลอง เพื่อใหเกิดความรู
ปฏิบัติดวยตนเอง

-

-

-

-

มฐ.
9.2

๑) เพื่อใหเด็กไดเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู
๒) เพื่อใหเด็กไดสัมผัสกับของ
กับสภาพแวดลอมอยางจริง
และมีความสนุกสนานในการ
เรียน

-

-

-

-

มฐ.
10.5

เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

- ๓๓๙ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

23 โครงการเยี่ยมบานหนูนอย

24 โครงการเยี่ยมบานหนูนอย

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑) เพื่อจะไดรูจักและเขาใจในตัว เด็กภายในศูนยพัฒนา
เด็กขณะที่อยูที่บาน
เด็กเล็กบานเสาธง
๒) เพื่อปฏิสัมพันธที่ดีตอเด็ก
ผูปกครอง และครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก

เพื่อไปศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
จากผูปกครองและพบปะ ทํา
ความเขาใจกับผูปกครอง
25 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆ ใน
ทองถิ่นและเพื่อเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรูจากศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเปนสถานที่อื่นๆ
26 โครงการวันเด็ก
เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาดาน
คุณภาพชีบิต ดานรางกาย
อารมณ สังคมและสติปญญา
และชวยสงเสริมใหเด็กกลาคิด
กลาแสดงออก

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

เยี่ยมบานเด็กทุกคนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและทําการ
บันทึก
จัดกิจกรรมพาเด็กออกไปศึกษา
นอกสถานที่ (นอกหองเรียน)

-

-

-

-

-

-

-

-

รวมกิจกรรมในงานวันเด็ก
ประจําป โดยจัดใหเด็กมีการ
แสดงบนเวที รวมกับการจับ
ของขวัญ รวมเลนซุมกิจกรรม
ตางๆ

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานเสาธง
ไดรับการเยี่ยมบาน
จากครูและเด็กไดรับ
การจัดการเรียนรู
ตามวัย
มฐ.11.1 เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดรอเจริญ
ไดรับการเยี่ยมบาน
มฐ.5.4/ เด็กในศูนยพัฒนา
21.3 เด็กเล็กบานเสาธงได
แลกเปลี่ยนเรียรรู
ประสบการณใหม
มฐ.
เด็กในศูนยพัฒนา
13/21 เด็กเล็กวัดรอเจริญ
ไดเขารวมกิจกรรม
มฐ.
11.1

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
ศพด.บานเสาธง
อบต.บางปลามา

ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา
ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา
ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

- ๓๔๐ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการกิจกรรมไหวครู

28 โครงการพี่สอนนอง

รวม

28

โครงการ

วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหเด็กแสดงถึงความ
เคารพ ความกตัญูกตเวทีตอผู
มีพระคุณ
๒) เพื่อใหเด็กแสดงออกในทางที่
ถูกที่ควรในโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อใหเด็กไดเขารวมกิจกรรม
ระลึกพระคุณของครูและ
รวมกันจัดทําพานพุม
เพื่อใหเด็กไดชวยเหลือกัน
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
คอยดูแลอยางใกลชิด
-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) เด็กไดมีสวนรวมในการจัด
พานพุม
๒) เด็กไดแสดงความเคารพ
ความรักตอครูผูมีพระคุณ
๓) เด็กทุกคนเขารวมกิจกรรม
วันไหวครู
ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก คอยใหการ
สนับสนุนเด็กในการชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่น
-

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

-

มฐ.13

๑) เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดรอ
เจริญมีพานไหวครู
๒) เด็กทุกคนให
ความเคารพตอครุล
รําลึกถึงพระคุณครูที่
มีแกตน

ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มฐ.13

ครูผูดูแลเด็ก/ผูชวย
ครูผูดูแลเด็ก
คอยดูแลอยางใกล

ศพด.วัดรอเจริญ
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๔๑ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

แบบ ผ. 0๖

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1

1

1

1

๑

โครงการเสริมสรางมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมพนักงาน
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา หรือฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม พัฒนาระบบแรงจูงใจ
ใหกับ ผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน พนักงานจาง ฯลฯ

เพื่อเปนการสงเสริมให
บุคลากรของ อบต. เปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ระบบแรงจูงใจในการ
ทํางาน

1) ประชาสัมพันธ
โครงการ
2) จัดหาวิทยากร และ
ดําเนินการฝกอบรม
3) ติดตามและประเมินผล
โครงการ

-

-

-

-

จัดกิจกรรม บุคลากรมี
1 ครั้ง
คุณธรรม
จริยธรรม
ในการปฏิบัติ
หนาที่

สํานักปลัด

- ๓๔๒ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒

โครงการ Big Cleaning Day ๑) เพื่อบําเพ็ญประโยชน
รวมกันและถวายเปนพระ
ราชกุศลแดสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒) เพื่อสงเสริมใหคณะ
ผูบริหารฯ สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง ทําความสะอาด
อาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิ
ทัศนและสภาพแวดลอมของ
ที่ทําการ อบต.ใหสะอาดตาม
หลัก ๕ ส.

๓

โครงการ รวมพลังแหงความ
ภักดี

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
อบต. พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง อบต.
บางปลามา

เพื่อบําเพ็ญประโยชนรวมกัน คณะผูบริหารฯ สมาชิก
และถวายเปนพระราชกุศล อบต. พนักงานสวนตําบล
แดสถาบันพระมหากษัตริย และพนักงานจาง อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

-

จัดกิจกรรม
๒ ครั้ง

-

จัดกิจกรรม
๖ ครั้ง

๑) ไดรวมการ
แสดงความ
จงรักภักดี
๒) คณะผูบริหารฯ
สมาชิก อบต.
พนักงานสวน
ตําบล และ
พนักงานจาง ได
รวมกันทําความ
สะอาด อาคาร
สถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม
ของที่ทําการ
อบต.ใหสะอาด
ตามหลัก ๕ ส.

2564
(บาท)

คณะผูบริหารฯ

สมาชิก อบต.
พนักงานสวน
ตําบล และ
พนักงานจาง ได
รวมแสดงความ
จงรักภักดี

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
หลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๓๔๓ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

60 คน

ผูบริหาร บุคลากร
นําความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการ
ทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ
มีองคความรูดาน
การตอตานการ
ทุจริต
การบริหารงาน
โปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริต
ของบุคลากร
อปท.ได

สํานักปลัด

2564
(บาท)

-

-

-

ขอมูล/องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต ที่นํามา
เผยแพรมากวา 4 เรื่องขึ้น
ไป

-

-

-

-

4 เรื่อง

1) ประกาศเจตจํานงการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๒) มีการประกาศเจตจํานง
การตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารตอสาธารณะชน
อยางนอย 1 ครั้ง
๓) แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป
จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล
จํานวน 1 มาตรการ

-

-

-

-

ประกาศ
1 ฉบับ

-

-

-

-

4

โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหผูบริหาร บุคลากรของ
องคกร มีความรู ความเขาใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล

ผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภา
พนักงานสวนตําบล

5

มาตรการ "เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการ
ทุจริต"

เพื่อเสริมสรางองคความรูดาน
การตอตานการทุจริตแกคณะ
ผูบริหารสมาชิกสภา และ
พนักงานสวนตําบล

6

กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงตอตานการทุจริต
ของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น”

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมือง
ในการตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นดวยการจัดทําแผน
ปองกันการทุจริตในองคกร
ที่บริหาร

7

มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล

เพื่อกําหนดมาตรการดานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
ของ อบต.

1 มาตรการ การปฏิบัติงาน

บุคลากรมีรปู แบบ
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๓๔๔ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชน ๑) ประชาชนไดรับ
ผูรับบริการ ความสะดวก
100 คน รวดเร็วในการติดตอ
ขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาที่
๒) การปฏิบัติ
ราชการมีความ
คลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติ
ราชการมีความ
สอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ
4) ทําให
ภาพลักษณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

- ๓๔๕ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหการบริหารราชการภายใต คณะผูบริหาร ปลัด อบต.
กรอบอํานาจหนาที่ตาม
และหัวหนาสวนราชการ
กฎหมายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกราชการ

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

-

2 ครั้ง

การบริหารราชการ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว เกิด
ประโยชนสูงสุดแก
ราชการ
การปฏิบัติงาน
มีความซื่อสัตย
สุจริต เปนไปตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

สํานักปลัด

10 มาตรการ "จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ"

เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี

บุคลากรในองคกรปฏิบัติ
ตามเกณฑตัวชี้วัด ขอตกลง
การปฏิบัติราชการ

-

-

-

-

42 คน

11 กิจกรรมใหความรวมมือกับ

เพื่อสงเสริม สนับสนุน กลไกการ
ตรวจสอบจาหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ ที่มีหนาที่
ตรวจสอบ อปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและ
เพิ่มชองทางใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต.บางปลามา

การตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการของ
อบต.บางปลามา จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

2 ครั้ง

ศูนยขอมูลขาวสาร
อบต.บางปลามา
จํานวน 1 แหง

-

-

-

-

1 แหง

มีขอมูลประเภทตางๆ
เผยแพรตอประชาชนใน
พื้นที่และเขาถึงไดสะดวก

-

-

-

-

หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบัติราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา

12 มาตรการ "ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น"
13 มาตรการ "เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย"

เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและเขาถึงงาย

สํานักปลัด

มีกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระที่
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

มีการเผยแพรขอมูล
ขาวสารอันเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตองและ
ไมบิดเบือนความจริง
มีขอมูล
ประชาชนหรือ
ขาวสารตางๆ ผูรับบริการสามารถ
เผยแพรตอ เขาถึงขอมูลขาวสาร
ประชาชน ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

มากกวา 10
ประเภท

สํานักปลัด

- ๓๔๖ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

มีชองทางการ
เผยแพรขอมูลที่
หลากหลาย สามารถ
เขาถึงขอมูลไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น
ประชาชนไดรับทราบ
ขั้นตอนกระบวนการ
และแสดงความ
คิดเห็นผานชองทาง
ตางๆ ในการ
รองเรียน
ปฏิบัติราชการได
อยางถ฿กตองเปนไป
ตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปองกันและ
ลดความเสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน
มีรายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในเสร็จ
ตามกําหนดเวลา

สํานักปลัด

เพื่อใหมีชองทางการเผยแพร
ขอมูลที่หลากหลาย สามารถ
เขาถึงงาย

มีชองทางในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารหลาย
หนวยงาน

เพื่อเปนชองทางในการรับเรื่อง
รองเรียน หรือรับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากประชาชน

มีชองทางและกําหนด
ขั้นตอนกระบวนการในการ
รองเรียน

-

-

-

-

ชองทางการ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารได
อยางนอย 5
ชองทาง
3 ชองทาง

เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
16 กิจกรรมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององคการ ราชการไดอยางถูกตองตาม
บริหารสวนตําบลบางปลามา มาตรฐานการปฏิบัติราชการ

การปฏิบัติราชการเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กฎหมายกําหนด

-

-

-

-

1 ครั้ง

17 โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน

เพื่อติดตามและประเมินการ
ควบคุมภายในระดับองคกรของ
อบต.บางปลามา

สวนราชการทุกสวนมีการ
ติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

-

-

-

-

ปละ 1 ครั้ง

18 กิจกรรมติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน

เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิผล

ทุกสวนราชการมีการ
ติดตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน

-

-

-

-

ปละ 1 ครั้ง

14 มาตรการ "จัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
15 มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๓๔๗ -

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)

2564
(บาท)

-

-

-

เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณ สมาชิกองคการบริหารสวน
20 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา การทํางานใหกับสมาชิกสภาฯ ใหมี ตําบลบางปลามา
ความเขาใจในการทํางานตามบทบาท
ทองถิ่น

-

-

-

-

20 คน

21 กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล
22 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต

เพื่อเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารฯ จาก
สมาชิกสภาฯ
เพื่อแสดงเจตนารมณและให
ประชาชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาการทุจริต

สมาชิกองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา

-

-

-

-

20 คน

ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

10 หมูบาน

23 มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการ
ปองกันการทุจริต

เพื่อสรางแกนนํา แนวรวมและ
เครือขายในการรักษา
ผลประโยชนของทองถิ่น

ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันศึกษา และ
ภาคประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

มีเครือขาย
อยางนอย
1 เครือขาย

รวม 23 โครงการ (สํานักปลัด)

-

-

-

-

-

-

-

19 มาตรการสงเสริมใหประชาชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม
มีกลไกในการบริหารงาน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแล การ
บุคคลทีโ่ ปรงใส เปนธรรม
ดูแลการบริหารงานบุคคล
บริหารงานบุคคล ใหเปนไปดวย
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง
ความโปรงใส เปนธรรม
การโอน ยาย

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ
กํากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคล

หนาที่

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สมาชิกฯ มีศักยภาพ
ในการทํางาน เขาใจ
บทบาท หนาที่ในการ
ทํางาน
สมาชิกฯ เขาใจ
บทบาทหนาที่และ
รวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร
ประชาชนเกิดความ
ตระหนักในบทบาท
หนาที่ในการรวมกัน
ปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริต
เกิดความรวมมือ
รวมใจ ในการปองกัน
การทุจริต

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- ๓๔๘ -

แบบ ผ. 0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

๑

บริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่

เพื่อบริการประชาชน

จัดบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ ๑๐ หมูบาน

2

บริการรับชําระ
คาธรรมเนียมกําจัดขยะ
มูลฝอยนอกสถานที่

เพื่อบริการประชาชนที่ไมสะดวก บริการรับชําระ
ในการมาชําระคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมกําจัดขยะ
กําจัดขยะมูลฝอย
มูลฝอย ๑๐ หมูบาน

-

-

-

-

๑๐ หมูบาน อบต.มีรายได
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

-

-

-

-

๑๐ หมูบาน อบต.มีรายได
เพิ่มขึ้น

กองคลัง

- ๓๔๙ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชน ๑) ประชาชนไดรับ
ผูรับบริการ ความสะดวกรวดเร็ว
500 คน ในการติดตอขอรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

บริการ และมีความ
พึงพอใจในการ
ใหบริการของ
เจาหนาที่
๒) การปฏิบัติราชการ
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติราชการ
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งขึ้น

รวม

3 โครงการ (กองคลัง)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

26 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๕๐ -

แบบ ผ. 0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.3 แผนงานการศึกษา
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

รวม

1 โครงการ

-

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการ
เรื่องนั้นโดยตรง

-

-

-

-

-

ประชาชน
ผูรับบริการ
100 คน

๑) ประชาชนไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
๒) การปฏิบัติราชการมี
ความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติราชการมี
ความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ
4) ทําใหภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามาเปลี่ยนไปใน
ทิศทางทีด่ ีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบริหารมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๕๑ -

แบบ ผ. 0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

มาตรการแกไขเหตุ
เพื่อรับแจงเรื่องรองเรียน/
เดือดรอนรําคาญ ดานการ รองทุกขของประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เหตุเดือดรอนรําคาญ
ตาม พรบ.สาธารณสุข

เพื่อรับแจงเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเกี่ยวกับเหตุ
รําคาญ

-

-

-

-

3 ชองทาง

ประชาชนมีชองทางใน
การแจงเรื่องรองเรียน/
รองทุกขเกี่ยวกับเหตุ
รําคาญตาม พรบ.
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

- ๓๕๒ -

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ทํางานขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่งการ อนุญาต การ
อนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง

-

-

รวม

2 โครงการ

งบประมาณที่ผานมา
2561
2562 2563
(บาท)
(บาท) (บาท)
-

-

-

2564
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชน ๑) ประชาชนไดรับ
ผูรับบริการ ความสะดวก
50 คน รวดเร็วในการติดตอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

ขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาที่
๒) การปฏิบัติ
ราชการมีความ
คลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติ
ราชการมีความ
สอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูป
ระบบราชการ
4) ทําให
ภาพลักษณของ
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งขึ้น

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๕๓ -

แบบ ผ. 0๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1

กิจกรรมการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน

1) เพื่อลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานการบริการ
ประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการ
ของประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจความ
คิดเห็นของประชาชน
ผูรับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ
ประชาชน

๑) เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน
ขององคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่ และ
ประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลบาง
ปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู
ผูใตบังคับบัญชา ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่อง
นั้นโดยตรง

-

-

-

-

ประชาชน
ผูรับบริการ
100 คน

๑) ประชาชนไดรบั ความ
สะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอขอรับบริการ และมี
ความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่
๒) การปฏิบัติราชการมี
ความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติราชการมี
ความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรปู ระบบ
ราชการ
4) ทําใหภาพลักษณของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามาเปลี่ยนไปใน
ทิศทางที่ดขี ึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธา
ตอคณะผูบ ริหารมากยิ่งขึ้น

กองชาง

รวม

1 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ๓๕๔ -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ

แบบ ผ. 0๖

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณที่ผานมา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1

1

1

1

1 โครงการจัดประชาคมแผน เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดทําแผน
ชุมชน
ชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน
2 ประชุมประชาคมหมูบาน เพื่อสงเสริมสนับสนุน การจัดทําประชาคม
และประชาคมตําบล
หมูบานและประชาคมตําบล สราง
ประจําป
เครือขายองคกรชุมชน และสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อ
นําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

จัดกิจกรรม ประชาชนมีสวนรวมใน
20 ครั้ง การจัดทําประชาคมแผน
ชุมชน

สํานักปลัด

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

-

-

-

จัดกิจกรรม ประชาชนมีสวนรวมใน
20 ครั้ง การจัดทําประชาคม
หมูบานและตําบล เพื่อนํา
ขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น

สํานักปลัด

- ๓๕๕ -

ที่
3

รวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

มาตรการแตงตั้งตัวแทน เพื่อเปนกลไกภาคประชาชนในการมีสวน
ประชาคมรวมเปน
รวมในการปองกันการทุจริตใน อบต.
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจาง
3 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

มีตัวแทนภาคประชาชน
รวมปองกันการทุจริตใน
อบต.

-

งบประมาณที่ผานมา
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

10 หมูบาน ภาคประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงสิทธิ บทบาท
หนาที่ในการมีสวนรวม
และตรวจสอบการทํางาน
ของ อบต.ดวยตนเอง
-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

แบบ ผ.08
บัญชีครุภัณฑ

- ๓๕๗ แบบ ผ. 08

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
วัตถุประสงค
2561
(บาท)

ที่

แผนงาน

1

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

2

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ยานพาหนะและ และบริการชุมชนและสังคม
ขนสง

3

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

4

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

เพื่อใชในกิจการตัดหญา
ตามไหลทางในเขตพื้นที่ของ
อบต.

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

จัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน เชน
๒00,000 ๒00,000
เครื่องปรับอากาศ โตะทํางาน,
โตะประชุม, โตะอเนกประสงค,
โตะอาหาร, เกาอี้, เกาอี้ทํางาน,
เครื่องโทรสารและเครื่องดูดฝุน
ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000
ขนสง เชน รถยนตนั่ง,
รถดับเพลิง,รถจักรยานยนต,
รถบรรทุกน้ํา, เครื่องยนต, รถ
สุขาเคลื่อนที่, รถโมปูนและลูก
พวงสําหรับรถบรรทุกสิบลอ เรือ
หองสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
๑00,000 ๑00,000
รถไถ เครื่องตัดวัชพืช
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
เชน เครื่องตัดหญาไหลทางติด
ทายรถฟารมแทรกเตอรเปน
เครื่องตัดหญาแบบยื่นขาง
สามารถติดตั้งและปลดออกได
งาย โดยสามารถติดตั้งกับแกนยก
3 จุดของรถฟารมแทรกเตอร
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒00,000

๒00,000

สํานักปลัด

๑๐,๐00,000

๑๐,๐00,000

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

- ๓๕๘ -

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

5

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

6

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

7

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร
ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

8

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

๙

บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เชน ลําโพง เครื่องขยายเสียง
ฯลฯ

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน โทรทัศน ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน กลองถายรูป
และกลองถายวีดีโอ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
ครัว เชน เครื่องกรองน้ําและ
เครื่องตัดหญา ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) ฯลฯ

2561
(บาท)

100,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

- ๓๕๙ -

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

๑๐ บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

11 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

12 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

13 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

14 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑอื่น

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ
Multifunction ชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา
ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
มอนิเตอร สํารองไฟฟา
ขนาด 800 VA ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
เชน เครื่องสแกนสําหรับเก็บ
เอกสารงานทั่วไป ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑเครื่อง
๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐
ดับเพลิง เชน รถดับเพลิง
ชุดดับเพลิง ถังดับเพลิง ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑอื่น เชน
๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐ ๕0๐,๐๐๐
หองสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

- ๓๖๐ -

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

15 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

16 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

17 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

18 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ
สํานักงาน
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

19 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

20 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

21 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

22 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
ครุภัณฑ
ยานพาหนะ
และขนสง

23 บริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.
เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.
เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

เพื่อใชใน กองคลัง อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน ตูเหล็ก
ชนิดบานเลื่อน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน เกาอี้พนักงาน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
โนตบุคฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องพิมพ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องสํารองไฟ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง เชน รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํา
กวา 2,400 ซี.ซี. ขับเคลื่อน

2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ตูเหล็ก ชนิด 2 บานเปด ฯลฯ

รวม

2561
(บาท)

32,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

32,000

32,000

32,000

กองคลัง

๑8,000

๑8,000

๑8,000

๑8,000

กองคลัง

7,500

7,500

7,500

7,500

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

กองคลัง

50,000

50,000

50,000

50,000

กองคลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

800,000

800,000

800,000

800,000

กองคลัง

40,000

40,000

40,000

40,000

กองคลัง

17,607,500 17,607,500 17,607,500 17,607,500

- ๓๖๑ -

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

2

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑงาน
บานงานครัว

3

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร
(เครื่อง
โปรเจคเตอร)

4

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

5

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน
(เครื่องโทรสาร)
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
(คอมพิวเตอร)

วัตถุประสงค
๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน
๒) ประชาชนไดรับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ไวใชในการติดตอปฏิบัติงาน
ของศพด. อบต.บางปลามา
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน ตูโตะ เกาอี้ ฯลฯ
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
จัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัว เชน
เตาแกส เครื่องกรองน้ํา
ฯลฯ

๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร กลองถายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อเครื่องโทรสารไวใชใน
การติดตอปฏิบัติงานของ
ศพด. อบต.บางปลามา
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟ
เครื่องสแกน ฯลฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

- ๓๖๒ -

ที่

แผนงาน

หมวด

6

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

7

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

8

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

9

แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
สํานักงาน
(เครื่องปรับ
อากาศ)
ครุภัณฑ
การศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
(เครื่องปรับอากาศ) ไวใชใน
การปฏิบัติงานและบริการ
ชุมชนและสังคม
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา เพื่อจายเปนจัดซื้อโตะ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
ของกองการศึกษาฯ และ นักเรียน ฯลฯ
ศพด. อบต.บางปลามา
ครุภัณฑ
เพื่อจายเปนจัดซื้อรถยนต
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
ยานพาหนะและ ยานพาหนะและขนสงของ โดยสาร รถตู รถบรรทุก
ขนสง
ฯลฯ
กองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
ครุภัณฑไฟฟา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อจายเปนจัดซื้อลําโพง
482,000 482,000 482,000 482,000
และวิทยุ
วิทยุของกองการศึกษาฯ
โทรทัศน เครื่องขยายเสียง
และศพด. อบต.บางปลามา เครื่องบันทึกเสียง โทรทัศน
วงจรปด ฯลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

- ๓๖๓ -

ที่

แผนงาน

10 แผนงานการศึกษา

หมวด
คาครุภัณฑ

ประเภท

วัตถุประสงค

ครุภัณฑโฆษณา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑโฆษณา
และ
และเผยแพรของ
เผยแพร
กองการศึกษาฯ และ ศพด.
อบต.บางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐
เพื่อจายเปนจัดซื้อครุภัณฑ
โฆษณาและเผยแพร เชน
กลองถายรูปภาพนิ่งดิจิตอล
กลองถายวีดีโอ
เครื่องอัดและขยายภาพ
จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา
จอรับภาพ
เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจกเตอร
เครื่องรับโทรทัศน
เตรื่องฉายภาพจากวีดิโอ
ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

- ๓๖๔ -

ที่

แผนงาน

หมวด

11

แผนงาน
การศึกษา

คาครุภัณฑ

ประเภท

เพื่อใหเด็กนักเรียนมี
เครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ที่ปลอดภัย

ครุภัณฑ
การศึกษา
(เครื่องเลน
สนาม)

รวม
หมายเหตุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ กองการศึกษาฯ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการเด็ก
ที่ปลอดภัยและพรอมใช
งาน
5,๑52,๐๐๐ 5,๑52,๐๐๐

5,๑52,๐๐๐

5,๑52,๐๐๐

1. แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน
2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน
3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนตน
4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพื่อตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน

- ๓๖๕ -

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

๑

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา
(จัดซื้อเครื่อง
ออกกําลังกาย)

เพื่อใหประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึงและมี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

รวม
หมายเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออกกําลัง
กายอยางทั่วถึง

2561
(บาท)

๑,๐๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)
4,๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐

1. แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน
2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน
3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนตน
4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพื่อตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน
6. แบบ ผ.08 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.06

- ๓๖๖ -

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

1

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

2

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

3

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

4

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพร
(กลองถาย
ภาพนิ่ง)
ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
(เครื่องพิมพ
Mulifunction)
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง
(รถพยาบาล
ฉุกเฉิน)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

กองสาธารณสุขฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุขฯ

50,000

50,000

50,000

50,000

กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
โตะทํางาน, โตะประชุม, โตะเอนกประสงค, โตะอาหาร,
เกาอี้, เกาอี้ทํางาน,
เครื่องโทรสารและเครื่องดูดฝุน
, ตูเก็บเอกสารและตูกระจก
พรอมฐานรองตู ฯลฯ
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบ
ดิจิตอล

100,000

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

จัดซื้อเครื่องพิมพ
Mulifunction
ชนิดเลเซอร/ชนิด LED

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพรอม 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในระบบการแพทยฉุกเฉิน

กองสาธารณสุขฯ

- ๓๖๗ -

ที่

แผนงาน

หมวด

5

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

6

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

7

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง
(รถบรรทุกขยะ
แบบอัดทาย)
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ
(เครื่องรับ-สง
วิทยุ ชนิดมือถือ)
ครุภัณฑไฟฟา
และวิทยุ
(เครื่องรับ-สงวิทยุ
ชนิดประจําที่)

8

งานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร
(เครื่องสํารอง
ไฟฟา)

รวม
หมายเหตุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

จั ด ซื้ อ รถบรรทุ ก ขยะแบบอั ด 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
ทาย

เพื่อ ใช ในการปฏิ บัติ ง าน
บริการชุมชนและสังคมฯ

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
บริการชุมชนและสังคมฯ

จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ
ระบบ VHF/FM
ชนิดประจําที่ 40 วัตต
พรอมอุปกรณรับสัญญาณ
เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
บริการชุมชนและสังคมฯ
ขนาด 800 VA

200,000

200,000

200,000

200,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

กองสาธารณสุขฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

กองสาธารณสุขฯ

5,510,000

5,510,000

5,510,000

5,510,000

1. แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน
2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน
3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนตน
4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพื่อตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน
6. แบบ ผ.08 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.06

- ๓๖๘ แบบ ผ. 08

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

หมวด

1

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ยานพาหนะและ และบริการชุมชนและสังคม
ขนสง

2

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
ครุภัณฑโฆษณา เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร
และบริการชุมชนและสังคม เผยแพร เชน กลองถายรูป

40,000

40,000

40,000

40,000

กองชาง

ครุภัณฑ
สํานักงาน

50,000

50,000

50,000

50,000

กองชาง

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

ที่

3

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อใชในกองชาง ของ
องคการบริหารสวนตําบล
บางปลามา

จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถยนตนั่ง, รถดับเพลิง,
รถจักรยานยนต, รถบรรทุกน้ํา,
เครื่องยนต, รถสุขาเคลื่อนที่, รถโม
ปูนและลูกพวงสําหรับรถบรรทุกสิบ
ลอ ฯลฯ

กลองถายวีดีโอ จอรับภาพ
ฯลฯ

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวน ชนิดแขวน ขนาด
40,000 บีทียู ฯลฯ

2561
(บาท)

2564
(บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

กองชาง

- ๓๖๙ -

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

4

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน

5

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโรงงาน

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน

6

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
การเกษตร

เพื่อนํามาใชงานตางๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน

๗

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกอสราง เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

๘

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
สํานักงาน

มีครุภัณฑไวเพื่อการ
ดําเนินงานในการจัด
กิจกรรมในสถานที่ตางๆ

๙

เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและสังคม

๑๐ เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ยานพาหนะและ และบริการชุมชนและสังคม
ขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
เชน เกาอี้ โตะ
ตูเก็บเอกสารชนิดตูทึบ
และตูกระจกพรอมฐานรองตู
ฯลฯ
ครุภัณฑโรงงาน เชน สวาน
เจาะกระแทก ฯลฯ

15,000

จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ
การเกษตร เชน รถไถ
(เฉพาะตัวโครงรถ
ไมรวมเครื่องยนต) ฯลฯ

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

15,000

15,000

15,000

กองชาง

30,000

30,000

30,000

30,000

กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

กองชาง

จัดซื้อครุภัณฑกอสราง เชน 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000
รถแทรคเตอร
รถขุดตีนตะขาบฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
๘,๐00,000 ๘,๐00,000 ๘,๐00,000 ๘,๐00,000
เชน เตนทแบบโคง (Roof
Curve) หนากวาง 24 เมตร
ยาว 48 เมตร โครงทรัส
อลูมิเนียมทั้งหมดดานใต
ผาใบสีเทาออน ดานนอกสี
ขาว มาตรฐานสากลผูผลิต
ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร 20,000
20,000
20,000
20,000
เชน เครื่องพิมพแบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะ 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000 3,๐00,000
และขนสง เชน รถขุดดิน
ขนาด 6 แรง ฯลฯ

กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

- ๓๗๐ -

ที่

แผนงาน

หมวด

11 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

12 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

13 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

14 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

15 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

ประเภท
ครุภัณฑ
การเกษตร

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

เพื่อนํามาใชในงานตางๆ จัดซื้อครุภัณฑการเกษตรเชน
50,000
50,000
50,000
50,000
ที่เหมาะสมและจําเปน เครือ่ งสําหรับขุดหลุมเพื่อที่จะ
ปลูกตนไม ฯลฯ
ครุภัณฑโรงงาน
เพื่อนํามาใชในงานตางๆ จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน เชนเครื่อง 25,000
25,000
25,000
25,000
ที่เหมาะสมและจําเปน ฉีดน้ําแรงดันสูง ๑๖๐ BAR
๒๔๐๐ W. ทอสายยาว ๑๐
เมตร ฯลฯ
50,000
50,000
50,000
50,000
ครุภัณฑสํารวจ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑสํารวจ เชน กลอง
และบริการชุมชนและ สองทางไกล เทปวัดระยะฯลฯ
สังคม
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
และบริการชุมชนและ เชน จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
วิทยุ
สังคม
พรอมติดตั้ง
ฯลฯ
ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
และบริการชุมชนและ
เชน ระบบผลิตไฟฟาโซลาลเซลล
วิทยุ
สังคม
ขนาดกําลังการผลิต 10
kilowatt peak พรอมอุปกรณ
ติดตั้ง ฯลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
กองชาง

กองชาง
กองชาง

กองชาง

- ๓๗๑ -

ที่

แผนงาน

หมวด

16 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

17 เคหะและชุมชน

คาครุภัณฑ

18 เคหะและชุมชน

ประเภท
ครุภัณฑ
การเกษตร

เพื่อนํามาใชงานตางๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน

ครุภัณฑ
ยานพาหนะและ
ขนสง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
การเกษตร
รวม

หมายเหตุ

วัตถุประสงค

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑการเกษตร
เชน เครื่องสูบน้ําพลังแสงอาทิตย
แบบตอตรง ขนาด 300 วัตต
ฯลฯ
จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน เรือพลาสติก ABS
ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
เครื่องผลักดันน้ําระบบไฮโดรลิค
ฯลฯ

2561
(บาท)

250,000

งบประมาณและที่ผานมา
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000

250,000

250,000

กองชาง

150,000

150,000

150,000

150,000

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

กองชาง

19,230,000 19,230,000 19,230,000 19,230,000

1. แผนงานใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายงานจําแนกประเภทรายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน
2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน
3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฏตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปนวัสดุและครุภัณฑ ตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เปนตน
4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพื่อตองการทําอะไร ซึ่งจะสงผลที่คาดวาจะไดรับ เปนตน
5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน
6. แบบ ผ.08 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.06

