งานวิเคราะหนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
โทร. 0 - 3552 – 8614
โทรสาร. 0 – 3552 - 8615

คํานํา
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“แผนพัฒนาทองถิ่น” หมายความวา แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับแผนพัฒ นาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนพัฒนาชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น
สําหรับปง บประมาณแตละป ซึ่ง มีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง การเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
“โครงการพัฒนา” หมายความวา โครงการที่ดําเนินการจัดทํา บริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวัน ที่ 15 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กําหนด
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลาหาป (พ.ศ.25612565) และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ขั้นตอนการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
2. แนวทางการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
3. แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
4. กําหนดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ
5. การกํากับดูแล
6. การแกไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ประโยชน ใ นการประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น กั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562 นั้น
เพื่อเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ เปนไปดวยความเรียบรอย
และมี ประสิ ทธิ ภาพ ตามอํา นาจหนา ที่ใ นการปฏิบั ติห นา ที่มี ขอ ระเบีย บกฎหมายที่ เปลี่ย นแปลงอยู อย างตอ เนื่ อ ง
และในการบริหารงานทองถิ่นในพื้นที่ใหมีความสอดคลองกับสภาวการณหรือบริบทในพื้นที่ ในชุมชน และประชาชน
ที่มีปญ หาความเดือ ดรอ น และความตอ งการในการพั ฒนาที่ เปลี่ ยนไปจากเดิ ม ตลอดจนสถานการณทางการเงิ น
การคลัง ขององคการบริหารส วนตําบลบางปลามาที่ มีอยูคอนขางจํา กัด และเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่สอดคลองกั บ
เหตุการณ ที่เปนจริงและเปนปจจุบันมากที่สุด
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งทบทวนแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561-2564) เปนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2561
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

สวนที่ 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐาน
1. ดานกายภาพ
2. ดานการเมือง/การปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
9. อื่นๆ
สวนที่ 2 ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
2.2 ยุทธศาสตร
2.3 เปาประสงค
2.4 ตัวชี้วัด
2.5 คาเปาหมาย
2.6 กลยุทธ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ

หนา
1
2
3
6
10
14
15
17
18
18
19
20
20
78
98
106
111
111
111
114
115
116
117
118
119
121
121
125

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ
สวนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
4.2 การติดตามและประเมินโครงการ
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.4.1 ผลกระทบที่นําไปสูอนาคต
4.4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

หนา
143
144
146
147
154
394
416
438
439
441
442
444
444
444

แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)

ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไป

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
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 - 528615
โทรสาร 035 - 528614
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
/2. ดานการเมือง/...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-32. ดานการเมือง/การปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลและ
มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 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
๒.๑ 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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-42.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๑0 หมูบาน มีการ
แบงเขตการเลือกตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีจํานวน ๑0 หมูบาน แตละหมูบานมีผูใหญบาน
ซึ่งเปนตัวแทนของหมูบาน จํานวน ๑๐ คน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา ประชาชนใหความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน การเลือกตั้งนายกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามาและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ในป พ.ศ. 2555 มีกําหนดครบ
วาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2545 และขอ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดว ยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
สุพรรณบุรี จึงประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวนนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา 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
/ผลการเลือกตั้ง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-5ผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา 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

รองนายกฯ
รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ
ประธานสภาฯ
รองประธานสภา
เลขานุการสภาฯ

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

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

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 5,217 คน
(ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา)
/3. ประชากร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-6-

หมูที่
๑
๓
๔
๕
๖
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
ขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3 ป และการคาดการณในอนาคต
(ขอมูล ของสํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา)
ประชากร
ประชากร
ประชากร
การคาดการณ
ชื่อบาน
เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม เดือนเมษายน
ในอนาคต
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562
บานยอด
1,128
1,130
1,126
1,128
บานโพธิ์ศรี
566
563
565
565
บานดาน
935
927
919
927
บานเสาธง
1,064
1,057
1,056
1,059
บานดอนมะเกลือ
724
723
722
723
บานสวนหงส
530
534
534
533
บานขนมจีน
488
478
477
481
บานหัวไผ
392
389
388
390
บานโพนไร
286
287
287
287
บานโพธิ์ศรี
695
679
679
684
รวม
6,808
6,767
6,753
6,777

ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,753 คน แยกเปนชาย 3,402 คน หญิง 3,351 คน
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นที่การปกครอง
ออกเปน ๑๐ หมูบาน ดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อบาน
ชื่อผูนํา
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
แถลงกิจ
๑ บานยอด
578
548 1,126
234 นายพิเชษฐ
๓ บานโพธิ์ศรี
280
285
565
183 นายประสาน
ฮองกุล
๔ บานดาน
478
441
919
330 นายสหัสไทย
อินทขันตี
๕ บานเสาธง
515
541 1,056
306 นายนิธิภาส
ดิษฐวุฒิ
๖ บานดอนมะเกลือ
360
362
722
205 นายบรรเจิด
แกววิชิต
๘ บานสวนหงส
287
247
534
140 นายไพโรจน
ถิ่นฐาน
๙ บานขนมจีน
242
235
477
151 นายธนสิทธิ์
ทองตน
๑๐ บานหัวไผ
174
214
388
108 นายสันติ
เกิดสมนึก
๑๑ บานโพนไร
143
144
287
110 นายชูศักดิ์
สวนคง
๑๒ บานโพธิ์ศรี
345
334
679
204 นายชอบ
ทองแยม
รวม
3,402 3,351 6,753 1,971
เปนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป จํานวน 5,217 คน
/ขอมูล...
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-7ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,767 คน แยกเปนชาย 3,405 คน หญิง 3,362 คน
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นที่การปกครอง
ออกเปน ๑๐ หมูบาน ดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อบาน
ชื่อผูนํา
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
แถลงกิจ
๑ บานยอด
579
551 1,130
234 นายพิเชษฐ
๓ บานโพธิ์ศรี
279
284
563
182 นายประสาน
ฮองกุล
๔ บานดาน
481
446
927
330 นายสหัสไทย
อินทขันตี
๕ บานเสาธง
514
543 1,057
304 นายนิธิภาส
ดิษฐวุฒิ
๖ บานดอนมะเกลือ
363
360
723
202 นายบรรเจิด
แกววิชิต
๘ บานสวนหงส
285
249
534
140 นายไพโรจน
ถิ่นฐาน
๙ บานขนมจีน
243
235
478
151 นายธนสิทธิ์
ทองตน
๑๐ บานหัวไผ
174
215
389
108 นายสันติ
เกิดสมนึก
๑๑ บานโพนไร
142
145
287
105 นายชูศักดิ์
สวนคง
๑๒ บานโพธิ์ศรี
345
334
679
202 นายชอบ
ทองแยม
รวม
3,402 3,362 6,767 1,958
เปนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป จํานวน 5,219 คน
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,808 คน แยกเปนชาย 3,423 คน หญิง 3,385 คน
จํานวนหมูบาน มีหมูบาน อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบล โดยแยกพื้นที่การปกครอง
ออกเปน ๑๐ หมูบาน ดังนี้
จํานวนประชากร
จํานวน
หมูที่
ชื่อบาน
ชื่อผูนํา
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
แถลงกิจ
๑ บานยอด
578
550 1,128
232 นายพิเชษฐ
๓ บานโพธิ์ศรี
279
287
566
178 นายประสาน
ฮองกุล
๔ บานดาน
481
454
935
328 นายสหัสไทย
อินทขันตี
๕ บานเสาธง
521
543 1,064
302 นายนิธิภาส
ดิษฐวุฒิ
๖ บานดอนมะเกลือ
362
362
724
201 นายบรรเจิด
แกววิชิต
๘ บานสวนหงส
282
248
530
136 นายไพโรจน
ถิ่นฐาน
๙ บานขนมจีน
247
241
488
151 นายธนสิทธิ์
ทองตน
๑๐ บานหัวไผ
176
216
392
107 นายสันติ
เกิดสมนึก
๑๑ บานโพนไร
142
144
286
104 นายชูศักดิ์
สวนคง
๑๒ บานโพธิ์ศรี
355
340
695
199 นายชอบ
ทองแยม
รวม
3,423 3,385 6,808 1,938
เปนบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ป จํานวน 5,229 คน
/3.2 ชวงอายุ...
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-83.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร
ขอมูล ของเดือน เมษายน พ.ศ.2562 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,753 คน แยกเปนชาย 3,402 คน หญิง 3,351 คน
- ชวงอายุ นอยกวา 1 ป
จํานวน
44
คน
- ชวงอายุ 1-59 ป
จํานวน
4,978
คน
- ชวงอายุ 60-100 ป
จํานวน
1,589
คน
- มากกวา ๑๐๐ ป
จํานวน
7
คน
รวม
6,733
คน
ประชากรแยกตามสัญชาติ
- สัญชาติไทย
จํานวน
6,733
คน
- สัญชาติจีน
จํานวน
6
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย
จํานวน
20
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย/จีน
จํานวน
14
คน
- ทุกสัญชาติ
จํานวน
6,753
คน
ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,767 คน แยกเปนชาย 3,405 คน หญิง 3,362 คน
- ชวงอายุ นอยกวา 1 ป
จํานวน
41
คน
- ชวงอายุ 1-59 ป
จํานวน
5,026
คน
- ชวงอายุ 60-100 ป
จํานวน
1,671
คน
- มากกวา ๑๐๐ ป
จํานวน
8
คน
รวม
6,738
คน
ประชากรแยกตามสัญชาติ
- สัญชาติไทย
จํานวน
6,746
คน
- สัญชาติจีน
จํานวน
6
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย
จํานวน
21
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย/จีน
จํานวน
15
คน
- ทุกสัญชาติ
จํานวน
6,767
คน

/ขอมูล...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

-9ขอมูล ของเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 สํานักบริหารการทะเบียน อําเภอบางปลามา
จากขอมูลมีจํานวนประชากร รวมทั้งสิ้น ๖,808 คน แยกเปนชาย 3,423 คน หญิง 3,385 คน
- ชวงอายุ นอยกวา 1 ป
จํานวน
46
คน
- ชวงอายุ 1-59 ป
จํานวน
5,101
คน
- ชวงอายุ 60-100 ป
จํานวน
1,641
คน
- มากกวา ๑๐๐ ป
จํานวน
4
คน
รวม
6,792
คน
ประชากรแยกตามสัญชาติ
- สัญชาติไทย
จํานวน
6,792
คน
- สัญชาติจีน
จํานวน
6
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย
จํานวน
16
คน
- สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย/จีน
จํานวน
10
คน
- ทุกสัญชาติ
จํานวน
6,808
คน

/๔. สภาพทางสังคม...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 10 4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จํานวน ๓ แหง
๑. โรงเรียนวัดเสาธง ขาราชการครู
พนักงานราชการ
อัตราจาง
เจาพนักงานธุรการ
นักการภารโรง
ลําดับที่
๑
๒
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ – สกุล
นายถวิล
ทองสําฤทธิ์
นางนันติยา
เจริญนํา
นางนงเยาว
จันทรแดง
นางพูลศรี
กองหอม
นางหทัยทิพย
หนูมงกุฎ
นางเบญจวรรณ
เทพแกว
นางสาวนภาพร
อุนใหผล
นางสาวรุงอรุณ
สังขสุวรรณ
นางสาวอัญชุลีภรณ คําภิระ
นายทรงภพ
พึ่งงาม
วาที่ ร.ต.พิชญภัทร ฉายอรุณ
นายศรุติ
พิมพมีลาย
นางวิลาวัลณ
ธรรมวิชิต
นางสาวรฐา
พันเพ็ง
นางสาววัชริศา
อําพันทอง
นางสาวอุไรวรรณ ปานอุทัย
นายบุญเกริก
เลิศเศรษฐี

จํานวน 10 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
พนักงานราชการ
อัตราจาง
อัตราจาง
อัตราจาง
อัตราจาง
เจาหนาที่ธุรการ
นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศษ.บ.เอกประถมศึกษา
คม.หลักสูตรและการสอน
กศ.ม.จิตวิทยาการแนะแนว
ศษ.ม.จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ค.บ.วิทยาศาสตร
ค.บ.ปฐมวัย
ค.บ.ภาษาไทย
ศษ.บ.การประถมศึกษา
ค.บ.คณิตศาสตร
ศษ.บ.นาฏศิลปไทยศึกษา
ศษ.บ.พลศึกษา
ค.บ.วิทยาศาสตร

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล

รป.บ.การปกครองทองถิ่น
ค.บ.วิทยาศาสตร
-

นักเรียนโรงเรียนวัดเสาธง ปการศึกษา ๒๕62
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 192 คน
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)

/2. โรงเรียน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 11 ๒. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ขาราชการครู
ครูจางสอน
ครูอัตราจาง
นักการภารโรง
ลําดับที่
๑
๒
๓
4
๕
๖
๗

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

8 คน
1 คน
4 คน
1 คน

ชื่อ – สกุล
นางฉัตรวรุณ
ดวงจันทร
นางปราณี
ศรีสุวรรณ
นางนารีรัตน
ยิ้มประเสริฐ
นางทัศพร
นาคเขียว
นางวิไลลักษณ โสมภีร
นางวีราภรณ
พึ่งพิทยานนท
นางภาพิมณ
สุวรรณ

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา
ศษม.จารึกภาษาตะวันออก
คบ.บริหารการศึกษา
คบ.การประถมศึกษา
คม.การศึกษาพิเศษ
คบ.ประวัติศาสตร
คบ.คณิตศาสตร
คบ.วิทยาศาสตร,

๘
9

นางธนิดา
นางวรญา

อําพันทองปภากุล
อดุลยศักดิ์

คบ.คณิตศาสตร
ศษ.บ.การประถมศึกษา

๑๐
11
12
13
๑4

นายกิตติชัย
นายณัฐพล
นางสาวกุลธิดา
นางสาวศิริพร
นายเสาร

เชวงภักดีเวทย
พันธุแตง
ธานี
สิทธิ
สมิพัน

ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
(ครูจางสอน)
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
ครูอัตราจาง
นักการภารโรง

ค.ม.หลักสูตรการเรียนและการสอน

ค.ม.หลักสูตรการเรียนและการสอน

คบ.คณิตศาสตร
ศศ.บ.ภาษาไทย
ศน.บ.ภาษาอังกฤษ
ป.4

นักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ปการศึกษา ๒๕62
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 63 คน
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)

/3. โรงเรียน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 12 ๓. โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส ขาราชการครู
ครูผูชวย
ครูจางสอน
เจาพนักงานธุรการ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายกิตติไกรวิชญ
ผิวเกลี้ยง
นางอภิรดี
คําแกว
นางสาวอุไรวรรณ
หอมสุวรรณ
นางเขมณัฐ
เรืองเดช
นางจุฑารัตน
ราศีนวล
นางจินดา
จันทรโอ
นางสาวอัจฉรี
สุทธิยงค
น.ส.ธารทิพย
ศรีชู
นางชนิกานต
อุบลวรรณ
นางสาวพิมพพรรษา จําปาเงิน
น.ส.ปยวรรณ
ทองบุญเหลือ

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

ตําแหนง
ผูอํานวยการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูผูชวย
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
ครูจางสอน
เจาหนาที่ธุรการ

5 คน
1 คน
4 คน
1 คน

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.พลศึกษา
ค.บ.คหกรรมศาสตร
ศษ.บ.สุขศึกษา
ค.บ.ภาษาไทย
เอกประถม
ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัย
อ.บ.ภูมิศาสตร
ค.บ.คณิตศาสตร
ค.บ.ปฐมวัย
ค.บ.สังคมศึกษา
ศศ.บ.รัฐศาสตร

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส ปการศึกษา ๒๕62
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 80 คน
(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จํานวน 1 แหง
ปการศึกษา 2562 นักเรียนจํานวน 62 คน
ลําดับที่
1
2
1
2
3

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

วุฒิการศึกษา

นางสุชาดา โพธิ์ทอง
นางสาวศิริจันทร สุติวงศ

ครูผดู ูแลเด็ก
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)

นางสาวราตรี บุญลือ
นางสาววิลัยวรรณ ฮองกุล
นางทัศนี ลํากุล

ผูชวยครูผูดแู ลเด็ก
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)
ปริญญาตรี บธ.บ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ)
ปริญญาตรี ศศบ.(การศึกษาประถมวัย)

(ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562)

/4.2 สาธารณสุข...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 13 4.2 สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุข จํานวน ๑ แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา
มีเจาหนาที่ จํานวน 8 คน ดังนี้
- ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบางปลามา
จํานวน 1 คน
- พยาบาล
จํานวน 2 คน
- เจาพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 1 คน
- เจาพนักงานทันตกรรม
จํานวน 1 คน
- แพทยแผนไทย
จํานวน 1 คน
- พนักงานชวยการพยาบาล
จํานวน 2 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 และยัง ไมพบผูคา เหตุผล
เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา ประชาชน หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา สามารถทําไดเฉพาะ
ตามอํ า นาจหน า ที่ เ ท า นั้ น เช น การณรงค การประชาสั ม พั น ธ การแจ ง เบาะแส การฝ ก อบรมให ค วามรู
ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ ก็เปนเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งนี้ องค การบริหารสวนตําบล
บางปลามา 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. ระบบบริการพื้นฐาน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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5.1 การคมนาคมขนสง
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต และทางน้ํา ทั้ง ภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล มีความสะดวกรวดเร็วเนื่องจากไดมีโครงการปรับปรุง ถนนในเขตองคการ
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 ปญหา คือ
ไฟฟาสองสวางทางหรือที่สาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ไดทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความ
ตองการใหติดตั้งไฟฟาสองสวางนั้นยังไมเปนที่สาธารณะ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา จึงไมสามารถ
ดําเนินการไดเชนเดียวกับถนน การแกปญหา คือ ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพื่อที่จะทําความ
เขาใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดําเนินการแกไขอยางไร ทั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ไดตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลว และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะไดชวยกัน
แกไขปญหาใหกับหมูบาน ปจจุบันในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา มีไฟฟาใช ดังนี้
(1) จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 1,๙71 หลังคาเรือน
(2) ไฟฟาสาธารณะ ครอบคลุมถนนทุกสายในเขต อบต.บางปลามา
ในอนาคตจะดําเนินการขอขยายเขตไฟฟาเพิ่มเติมในหมูที่ 5 และหมูที่ 6 และในหมูบาน
อื่นๆ เมื่อมีการขยายจํานวนประชากร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5.3 การประปา
มีการประปาหมูบาน จํานวน 10 แหง
บานขนมจีน หมูที่ 9 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 9 และหมูที่ 1
บานนายสมัคร หงษสุวรรณ ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 8
วัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 3 และหมูที่ 12
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรี ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในการใหบริการหมูที่ 12
วัดเสาธง หมูที่ 5 ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 5
บานนายเพี้ยน แกววิชิต ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 6
/7. บานหัวไผ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 15 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
อยูระหวางการกอสรางประปาหมูบาน จํานวน 2 แหง ดังนี้
1. บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา หมูที่ 5 ขยายพื้นที่ใหบริการหมูที่ 5
2. วัดโพธิ์ลังกา หมูที่ 6 ขยายพื้นที่ใหบริการหมูที่ 6
5.4 โทรศัพท
โทรศัพทสาธารณะ 2 แหง ปจจุบันใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนสวนมาก
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ทําการไปรษณียที่ใกลที่สุด ไดแก ไปรษณียอําเภอบางปลามา ตั้งอยู ตําบลโคกคราม
อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
- ทํานา เปนหลัก
- ทําสวน

สุพรรณบุรี

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...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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โรงเหล็ก ตั้งอยูหมูที่ 6 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
น้ําดื่มแชมป ตั้งอยูหมูที่ 3 ตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- โรงงานเหล็ก
จํานวน ๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๖)
- โรงงานพลาสติก
จํานวน ๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๙)
- โรงสี
จํานวน ๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๔)
- ลานตากขาว
จํานวน ๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 5)
- รานคา
จํานวน 37 แหง
- รานเสริมสวย (ชาย-หญิง) จํานวน 6 แหง
รานเสริมสวยหญิง จํานวน 2 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 3)
รานเสริมสวยหญิง จํานวน 2 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 5)
รานตัดผมชาย
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 4)
รานตัดผมชาย
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 8)
- ปมน้ํามันหมุน (ปมหลอด) จํานวน 7 แหง
- รานอาหาร
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 1)
- รานกวยเตี๋ยว, อาหารตามสั่ง จํานวน 11 แหง
- รานซอมรถยนต
จํานวน 5 แหง
ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 จํานวน 1 แหง
หมูที่ 5 จํานวน 2 แหง
หมูที่ 8 จํานวน 1 แหง
หมูที่ 11 จํานวน 1 แหง
- รานซอมรถจักรยานยนต จํานวน 2 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 3 และหมูที่ 5)
- รานกลึง
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 5)
- รานซอมเครื่องใชไฟฟา จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 5)
- รานดอกไม โลงศพ
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 5)
- โรงงานผลิตน้ําดื่ม (น้ําดื่มแชมป) จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 3)
- รานขายน้ําแข็ง
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 11)
- โรงเลี้ยงเปด
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 11)
- บานเชา, หองเชา
จํานวน 3 แหง
ตั้งอยูที่ หมูที่ 9 จํานวน 1 แหง
หมูที่ 11 จํานวน 2 แหง
- หองพัก
จํานวน 1 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 โพธิ์เฮาส)
- เสาสงสัญญาณ
จํานวน 3 แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ 1, หมูที่ 8 และหมูที่ 12)
- ปพาทยมอญ
จํานวน ๔ แหง
- แตรวง
จํานวน ๔ แหง
- วิสาหกิจชุมชน
จํานวน 2 แหง
(บ.ไทยชินวัฒน (โรงเหลา) หมูที่ ๘, กลุมจักรสาน หมูที่ 12)
- ตลาดนัดชุมชน
จํานวน ๑ แหง (ตั้งอยูที่ หมูที่ ๑๑) /6.8 แรงงาน...
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- 17 6.8 แรงงาน
- ราษฎรสวนใหญประมาณรอย 80 ประกอบอาชีพทําการเกษตร
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ วัด จํานวน ๘ แหง ไดแก
อายุ
อายุพรรษา
ดํารงตําแหนง
ชื่อวัด/ที่อยู
เจาอาวาส
(ป)
(ป)
(ป)
วัดรอเจริญ พระปภัสสโร
71
22
ไดรับการแตงตั้งรักษาการ
(หมูที่ ๑)
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.2562
วัดโพธิ์ศรี
พระสมุทสมจิตร โชติปญโญ
๗3
๔9
12
(หมูที่ ๓)
วัดบานดาน พระนพดลจิรสีโล
๔8
๒3
7
(หมูที่ ๔)
วัดทุงอุทุมพร พระครูใบฎีกาวิรัช
๗7
๓9
22
(หมูที่ ๔)
วัดขุนไกร
พระครูวิมลปริยัติกิจ
๕6
32
21
(หมูที่ ๔)
(เจาคณะ ต.บางปลามา เขต ๒)
วัดเสาธง
พระสมหวัง อานนโท
47
26
6
(หมูที่ ๕)
วัดโพธิ์ลังกา พระวิสูตร กิตติวุฒิโฒ
58
13
3
(หมูที่ ๖)
วัดสวนหงส พระครูโกศลธรรมานุสิฐ
๕5
34
๑8
(หมูที่ ๘)
(เจาคณะตําบลโคกคราม เขต ๒)
7.2 ประเพณีและงานประจําป
- ประเพณีกําฟา หมูที่ 12
- ประเพณีวันขึ้นปใหม
- ประเพณีวันสงกรานต
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีวันเขาพรรษา ออกพรรษา

ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน
ประมาณเดือน

สามไทย (กุมพาพันธ)
มกราคม
เมษายน
ตุลาคม พฤศจิกายน
กรกฎาคม พฤศจิกายน

7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่นที่โดดเดน คือ
- กลุมจักรสานตะกราบานโพธิ์ศรี
ภาษาถิ่น คือ
- ภาษาไทยพวน
- ภาษาไทยกลาง มีลักษณะโดดเดนของสําเนียงพูดที่เรียกวา “พูดเหนอ”
7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
- ตะกรา

/8.ทรัพยากรธรรมชาติ..
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8.1 น้ํา
- บอน้ําบาดาล จํานวน 8 บอ
- บอน้ําตื้น จํานวน ๓ บอ (หมูที่ ๕ จํานวน 1 บอ, หมูที่ ๓ จํานวน ๑ บอ และหมูที่ 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)
8.2 ปาไม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีปาไม
8.3 ภูเขา
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ไมมีภูเขา
8.4 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
ทรั พยากรธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ได แก ดิน น้ํ า ตน ไม มี การนํา น้ํา จากใต ดิน มาใชใ นการเกษตร และน้ํา ฝน
ที่ใชในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอในฤดูแลง สวนฤดูฝนถามีปริมาณน้ํามาก
น้ําก็จะทวมพื้นที่การเกษตรและที่อยูอาศัย
9. อื่นๆ (ไมมี)
**********************
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

ประกาศ

เรื่อง ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ใหประกาศวา

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เป น เป า หมายการพั ฒ นาประเทศอยา งยั่ ง ยื น ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล เพื่ อใช เ ป น กรอบในการจั ด ทาแผนต า ง ๆ
ให สอดคล องและบูร ณาการกัน เพื่อ ให เกิ ด เป น พลั ง ผลัก ดั น ร วมกั น ไปสู เป า หมายดั ง กลา ว และต อ มาได มี การตรา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ทายุ ท ธศาสตร ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกํ า หนดให มี ค ณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ช าติ
เพื่อรับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตรชาติ และเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแหงชาติ
แลว ใหนายกรัฐมนตรีนาขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใชเปนยุทธศาสตรชาติตอไป
บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดดาเนินการจัดทารางยุทธศาสตรชาติเปนที่เรียบรอยแลว
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสภา
นิติบัญ ญัติแหงชาติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมไดลงมติใหความเห็นชอบรางยุทธศาสตรชาติแลว ดังมีสาระ
สาคัญตามที่แนบทายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหใชยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เปนปที่ ๓ ในรัชกาลปจจุบัน
ผูรับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี
เลม ๑๓๕ ตอนที่ ๘๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

/ยุทธศาสตรชาติ...
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ยุทธศาสตรชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ แผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.2561-2580) โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผน
ตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลัดดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560
มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการให
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติ พ.ศ.2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม 6 คณะ อันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
คณะกรรมการจัดทํา ยุทธศาสตรช าติดานการพั ฒนาและเสริ มสรางศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํ า
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
อยางกวางขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามที่กฎหมายกําหนดแลว
ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) เป น ยุ ท ธศาสตร ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย ซึ่ง จะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในชวงเวลา
ดังกลาว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนํา

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนตนมา ไดสงผล
ใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของกลุม
ประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจาก
การเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม
ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙
ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลัก
/จากการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 22 จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทย
ที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับ
ต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญ ตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการ
คุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มี
มาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ
ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากร
อยางบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผานมายัง ขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว
ทั้ ง นี้ ป ญ หาดั ง กล า วข า งต น มี ส าเหตุ ส ว นหนึ่ ง มาจากประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
การพัฒ นาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญ หาของประชาชน
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิด
และอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรัก
และความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทา
ทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น
การลงทุ น และการออม การเจริ ญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ความมั่น คงทางสั ง คม การบริหารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ

แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตูสู
เอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบานยังคง
เปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความมั่นคงอื่น
ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศ
ความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคีของคน
ในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจก อใหเ กิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาท
มากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ
รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ต
/ในทุกสิ่ง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 23 ในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน
ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด
อาทิ การรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการ
เพิ่มผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม ๆ
นอกจากนั้ น ประเทศไทยคาดว า จะเข า สู ก ารเป น สั ง คมสู ง วั ย ระดั บ สุ ด ยอดในป ๒๕๗๔
จะก อ ให เ กิ ด โอกาสใหม ๆ ในการตอบสนองความต อ งการของกลุ ม ผู บ ริ โ ภคสู ง อายุ ที่ จ ะมี สั ด ส ว นเพิ่ ม ขึ้ น
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง ในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเปน ปจจัย
สําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี
แนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อน
บานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา
อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศ
ตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการ
ของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปน
สังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสราง
สมดุล ความมั่น คงดานพลัง งานและอาหารมีแนวโนม ที่จะมีความสํา คัญ เพิ่ มมากขึ้น กฎระเบียบและข อตกลงดา น
สิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ที่สําคัญ เชน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจางงาน
และอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ
ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดาน
การสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
/เพื่อรองรับ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 24 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการ
เขาถึง เทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดัง กลาว จะสง ผลตอทั้ง การจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอ
ความมั่น คงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาว จะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน เห็นได
วาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตอง
มียุทธศาสตรการพัฒ นาที่ครอบคลุมทุก มิติและทุกดานการพัฒ นาที่เกี่ ยวของ มีความรวมมือในลั กษณะประชารั ฐ
จากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่
มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหม ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวน
ของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทย
สามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยี และนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้ นฐานนโยบาย
ไทยแลนด ๔.๐ สง ผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญ กับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลัง งานและอาหาร
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปน มิตรตอสิ่ง แวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใชพื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธ
การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งใน
เรื่องตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง
ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตอง
สรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติ ใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี
และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น
/ดังนั้น...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 25 ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดลอม
และปจจัยการพัฒ นาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่ง
จะตองหยั่ง รากลึกลงไปถึง การเปลี่ยนแปลงในเชิง โครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญ กาวหนาไปใน
อนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพื่อเปนกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็ง และจุดเดนของประเทศ และ
ปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อน
ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ
อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็ง
เปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศ
ที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียง
กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัย
ในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืน จนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติ
ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการ
แขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป
และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศ
ในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก
/ทุนมนุษย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 26 ทุนมนุษย ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู บ นหลั ก การใช การรั ก ษาและการฟ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

/“ประเทศไทย…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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“ประเทศไทยมีความมัน่ คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

/โดยมีเปาหมาย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 28 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปน มิตรกับสิ่ง แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนาประเทศ
ขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทําใหประเทศไทย มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสรางมูลคาเพิ่มและพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึง ถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนา
ความมั่น คง เศรษฐกิจ สัง คม และสิ่ ง แวดลอ ม โดยการมีส วนร วมของทุ กภาคสวนในรู ปแบบ “ประชารัฐ ”
โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒ นาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับ
การปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา
/แบบบูรณาการ...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 29 แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน และมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเดน
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอื่น ๆ นํามาประยุกต
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขาย
ระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบ
ธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอด
อดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจาง
งานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึง
การเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา
มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม
โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒ นาตนเอง
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ
โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
๔.๔ ยุ ทธศาสตร ชาติ ดา นการสรา งโอกาสและความเสมอภาคทางสัง คม มี เปา หมายการพัฒ นาที่ใ ห
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไก
บริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สํา คัญเพื่อนํา ไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล
และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการ
กําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไป
ได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยให
ความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
/๔.๖ ยุทธศาสตรชาติ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 30 ๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามา
มีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคม
ตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอยางสิ้น เชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล
มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒ นา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

/ยุทธศาสตรชาติ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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๑. บทนํา

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

ความมั่นคงถือเปนเปาหมายสําคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด ความมั่นคง
ใหน้ําหนักความสําคัญกับมิติที่เกี่ยวของ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหารแตกตางกันไปตามบริบท
แวดลอมของแตละหวงเวลา ปจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สงผลใหสังคม
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกาวกระโดดและพลิกผันไดทําใหมิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางไมอาจแบง แยกได
ดวยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม เปนกรอบแนวคิดใหมที่เรียกวา “ความมั่นคง
แบบองครวม” ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงมีเปาหมายสําคัญเพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศ ใหมี
ความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของ
มนุษย และทุกมิติ ใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไ ดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ
แกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน
และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อมุง ที่จะเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนิน การของ
ยุทธศาสตรชาติ ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ที่ใหความสําคัญกับการรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อปรับสภาพแวดลอมดานความมั่นคงใหประเทศมีความสงบ
เรียบรอยและสันติสุข ในขณะเดียวกันก็จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน
เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการคามนุษย ปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปญหาความไมสงบในบางพื้นที่ รวมทั้ง
ปองกันไมใหเกิดปญหาใหม เชน ปญหาที่เกิดจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปญหาการ
แขงขัน ทางการคาและการยายถิ่นของทุนขามชาติ นอกจากนี้ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวสามารถบรรลุผล ที่เปน
รูปธรรมทั้งปจจุบันและในอนาคต จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒ นาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบตอความมั่นคงของชาติ ดวยการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพหนวยงานดานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ใหมีความพรอมและเพียงพอในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม
ปองกัน แกไ ข และรับมือกับปญหาความมั่นคงและภัยพิบัติทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ อยางบูรณาการ
ทั้งภายในประเทศ ตลอดจนบูรณาการ ความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและ
ที่มิใชภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก
อยางยั่งยืน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดจะตองมีการพัฒนาปรับปรุงกลไก การบริหารจัดการความ
มั่นคงแบบองครวม ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จ อยางเปนรูปธรรม เปนประโยชนตอการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนดอยางแทจริง
ยุท ธศาสตรช าติด านความมั่น คงมี เป าหมายสํา คั ญ ในภาพรวมระยะ ๒๐ ปที่ เ ปน รูป ธรรมชั ด เจน คื อ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรักความสามัคคี ปรองดองของคนใน
ชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกดานความมั่นคงใหเกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานดานการขาวให
มุงเนนการบูรณาการขอมูลขาวสารดานความมั่นคงอยางเปนระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติดานความมั่นคง และกลไกในการปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณา
การการดําเนินงานอยางแทจริง โดยปญหาความมั่นคงเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไข ประกอบดวย ปญหาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหาอาชญากรรม
ทางไซเบอร และปญหาการทุจริตในระบบราชการ
/2. เปาหมาย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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๒. เปาหมาย

๒.๑ ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอมในการปองกันและ
แกไขปญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ ความสุขของประชากรไทย
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
๓.๓ ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุข ใหเกิดขึ้น กับ
ประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคง
ปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคี ปรองดอง และเอื้อเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไข
ปญหาของชาติ
๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อใหคนไทยทุกคนในทุกภาคสวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มีอาชีพการงานและรายไดที่เพียงพอ ไดรับโอกาส และความเสมอภาคอยางเทาเทียม มีความพรอมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแกประโยชนสวนรวม เขาใจปญหาสําคัญของสังคม มีความรักความสามัคคี
ตระหนักและใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรอมเขามีสวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน
ชวยเหลือประชาชน โดยการอํานวยความปลอดภัยอยางกวางขวางและครอบคลุม ปลูกฝงจิตสํานึกและคุณสมบัติพื้นฐาน
คนไทยที่ดีใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สรางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึงหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนการมีสวนในการแกไ ขปญหา ความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ใหกับทุกภาคสวนทั้งประชาชน
ตํารวจ ทหาร และหนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ผานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงคตาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ
ดําเนินการอื่น ทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยางตอเนื่องและจริงจังจนประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับอยางชัดเจน
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ เพื่อใหคนในชาติมีจิตสํานึก
รักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยใหเปนสิ่ง ยึดเหนี่ยวและ
ศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติ
รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไ ทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึง การศึกษา
ประวั ติ ศ าสตร ใ นเชิ ง สร า งสรรค น อ มนํ า และเผยแพร ศ าสตร พ ระราชา หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท และนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง
/จัดกิจกรรม…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 33 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ําเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหยึดถือหลักคําสอนซึ่งเปนแกนแท
หรือคํา สอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดํา เนินชีวิต อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่
ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาที่จะชวยพัฒนาทั้งจิตใจและปญญารวมทั้งตองจัดใหมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบ อน
ทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไก
ดังกลาวดวยตลอดจนอุปถัมภ
ค้ําจุนศาสนาอื่นใหมุงเนนการสั่งสอนคนใหเปนคนดี รักความสงบสันติสุข พรอมทั้ง
มีสวนรวมในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติบานเมือง และชวยเสริมสรางการอยูรวมกันของคนตางศาสนาอยาง
ปรองดอง ไมใหเกิดการแบงแยกแตกตาง
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อใหการ
บริหารจัดการบานเมือ งและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน ประมุข ที่
สอดคลองกับบริบทของไทย เอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่กําหนด
รวมทั้งไดผูนําและนักการเมืองที่เปนคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกลาตัดสินใจ โดยปลูกฝงให
ประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีสวนรวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขในบริบทของไทย สงเสริมใหนักการเมืองมีคุณภาพ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เห็น
ประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพอง เสริมสรางพรรคการเมืองและสถาบัน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหมีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึง
พัฒนาปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้ง ไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไกแกไข
ปญหาความขัดแยงและสรางความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเกง มีความรูความสามารถ และกลา
ตัดสิน ใจ เขามาบริหารประเทศใหมุง ไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงและสอดคลองเหมาะสมกับสังคมไทย
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความ
มั่นคงที่สําคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหา
ภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป มีการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง และทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนาปรับปรุงกลไกและหนวยงานดานความมั่นคงที่มีอยูเดิม เชน กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน หรือ
ที่ตองออกแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ พรอมรองรับปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติกําหนดและ
เสริมสรางบทบาทของหนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบวิธีการ
ดําเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติใหสอดคลอง เกื้อกูล และตอเนื่องกันตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไข
ปญหาที่สาเหตุไดอยางแทจริง
๔.๒ การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิมที่มีอยูอยางตรงประเด็น
จนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก
ๆ ดาน ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพื่อใหปญหาเดิมที่มีอยูไดรับการแกไขอยางจริงจัง จน
ยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ รวมทั้งใหการบริหารและการพัฒนาบานเมืองเดินหนาไปไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริม
การหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไขปญหาที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการ
/อยางแทจริง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 34 อยางแทจริง เสริมสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือ
ประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปญหาที่สงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอรการ
ฟอกเงิน การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถื่อน การคาและการแพรระบาดของยา
เสพติด การขยายอํานาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึงปญหาการรุกเขามาอยางรวดเร็วของทุน
ขนาดใหญ เทคโนโลยียุคใหม การยายถิ่นของทุนและแรงงานขามชาติ ที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและความ
มั่นคงของมนุษย ปญหาภัยพิบัติสําคัญที่ทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดัน
หลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
๔.๒.๒ การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม เพื่อใหทราบสถานการณ
ลวงหนา และสามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนที่จะลุกลามตอไป รวมทั้งปองกันไมใหสงผล
กระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร างศักยภาพและความพร อมในทุกดาน ทั้ ง คน เครื่องมื อ
ยุทโธปกรณ แผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานดานการขาวกรอง เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ
ระบบเฝาตรวจและแจงเตือนตาง ๆ ของหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ตั้งแตขั้นการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน
วิเคราะห กําหนดแนวทางปองกัน ไปจนถึงขั้นการลงมือแกไขปญหาความมั่นคงที่สําคัญตาง ๆ รวมทั้งการติดตามและ
ประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน เสริมสรางพลังของประชาชนและชุมชนใหรวมกับกําลังตํารวจ ทหาร และ
หนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสําคัญตาง ๆ อาทิ ภัยคุกคามทางไซเบอรการ
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ การแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจของมหาอํานาจ และการยายถิ่นของทุนขามชาติที่อาจ
กระทบตอความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหดําเนินการไปตามเปาหมาย
การบริหารจัดการและพัฒนาประเทศที่กําหนดอยางราบรื่น
๔.๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให
ปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอยางยั่งยืน ประชาชนใน
พื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งไดรับการพัฒนาอยาง
เทาเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่
และทุกกลุมเปาหมาย มีการบูรณาการ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่ แผนการดําเนินงาน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม ประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริมและอํานวย
ความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเขาแกไขปญหา สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อยางเหมาะสม มุงเนนการขจัดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมใหได
อยางจริงจังและถาวร สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ใหเขมแข็ง จนเปนพลังสําคัญในการปกปองและแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป พรอมเสริมสรางความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธี ผานกลไกตาง ๆ รวมไปถึงการ
พูดคุยกันอยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคําสอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต พรอมดูแล
และปองกันมิใหมีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางที่ไมถูกตอง อันจะนําไปสูการปฏิบัติที่สงผลกระทบตอความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ มีการสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาพื้นที่อยางเขมแข็ง ตอเนื่อง และสอดคลองกับความตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตาม
ยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตรพระราชา รวมถึงการ
สรางเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอื่น ๆ
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทั้งทางบก
และทางทะเล เพื่ อ ให ผ ลประโยชน ที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มทั้ ง ทางบกและทางทะเล
สามารถดํารงอยูไ ด มีความอุดมสมบูรณ และเปนประโยชนตอประชาชน สังคม รวมถึง ประเทศชาติอยางยั่ง ยืน
โดยสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของกองทัพ หนวยงานเกี่ยวของและภาคประชาชนใหสามารถพัฒนาสมุททานุภาพ
/ของประเทศ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 35 ของประเทศ ควบคูไปกับการมีสวนรวมในกระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกปอง และดูแลรักษา
ผลประโยชนทั้ง มวลของชาติ เสริมสรางและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขต
เศรษฐกิจ จําเพาะของไทยอยางบูรณาการและเปนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝาตรวจติดตาม ระบบตรวจคนเขา
เมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแกไขปญหาเขตแดนทางทะเล สรางเสริมใหเจาหนาที่
รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดําเนินการตาง ๆ และสอดสอง ดูแลอยางตอเนื่อง กําหนดพื้นที่
อนุ รั ก ษ อ ยา งถู ก ต องและเปน ระบบ สร า งความตระหนั ก รู ให แ ก ป ระชาชน ในเรื่ องการใหค วามสํ าคั ญ กั บ ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการ
อนุรักษ พัฒนา ฟนฟู ปองกัน และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนเกิดความรัก หวงแหน และมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตาง ๆ อยางเขมแข็งยั่งยืน
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ใหมีความพรอมในการปองกันและ
รักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไขและรับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับแบบบูรณาการใหมีความพรอมและเพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถ
ติดตาม แจงเตือน ระงับยับยั้ง และปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณได
ถูกตอง แมนยํา และทันเวลา โดยเสริมสราง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงาน
ขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศใหทันสมัย ทันสถานการณ ทั้งดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ
เทคโนโลยี และระบบขอมูลขนาดใหญ สามารถครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเนื่อง มีการบูรณาการขอมูล
และนําผลผลิตดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกดาน รวมทั้งใหมี
การเสริมสรางความรวมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขาวกรองตางประเทศอยางแนนแฟน
๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและหนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐ
และภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ เพื่อใหทรัพยากรที่สําคัญและจําเปนทั้งปวงของกองทัพและหนวยงานความมั่นคง ไดรับการพัฒนา เสริมสราง
ศักยภาพ ใหมีความพรอม เพียงพอ และเปนรูปธรรมทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการ
ปองกันประเทศ และการปองกันภัยคุกคาม ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ตลอดจนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สามารถระดม ทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมีขั้นตอนชัดเจน สงผลใหสามารถปกปองอธิปไตย
และแกไขปญหาความมั่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลังทรัพยากรรวมถึง
ขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
เปน รูปธรรมชัดเจน มีการประเมิน ขีดความสามารถของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริง จัง พรอมพัฒ นาคน
โครงสรางกําลังรบและยุทโธปกรณใหเหมาะสมเพียงพอ และเปนรูปธรรม สามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ยกระดับการฝกรวมใหเปนแบบบูรณาการที่ทันสมัย มีความสมบูรณ พรอมนําไปปฏิบัติ
ไดกับสถานการณจริง เสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติการรวมและการปองกันภัยคุกคามดานความมั่นคงกับเพื่อน
บานและมิตรประเทศ มิใหเกิดขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล พรอมทั้งมีกลไก
แกไขปญหาความเห็นตางหรือความขัดแยง ผานทางการเจรจาและมาตรการทางการทู ต ตลอดไปจนถึง การสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารอย างต อ เนื่ อ ง เพื่อ สร า งหลั ก ประกั น ให ป ระเทศไทยก า วไปสู การมี อุ ตสาหกรรมป องกั น ประเทศ
แบบอัจฉริยะในอนาคต มีเทคโนโลยีเปนของตนเอง สามารถแขงขันและลดการพึ่งพาหรือนําเขาจากตางประเทศไดอยาง
เหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของประเทศได
/๔.๓.๓ การพัฒนาระบบ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 36 ๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคาม ใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคาม
รูปแบบตาง ๆ ไดอยางแทจริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบกลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งปวงใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และพรอมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปจจุบันและอนาคต
ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝกรวมกันในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือ
กันอยางบูรณาการ ของทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม ยกระดับการ
แบงปนขอมูล ทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ
อยางแทจริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ตั้งแตในระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ตลอดถึงพัฒนา
ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวของใหมีความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๔ การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใช
ภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก
อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ที่จะรองรับปญหารวมกันได
๔.๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดความสันติสุข
มั่นคง และสมดุลสําหรับทุกฝาย ใหทุกประเทศพรอมเขามีสวนรวมในการประสานและปฏิบัติภารกิจตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมุงแบงปนและใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร ดานความมั่นคงรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือใน
การแกไขปญ หาตาง ๆ อยางราบรื่นและยั่ง ยืน โดยสงเสริมปฏิสัมพันธในทุกระดับและทุกดานกับนานาประเทศ
โดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจและประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ อยางสมดุล พัฒนาและเสริมสราง
ระบบ กลไก มาตรการ ตลอดถึงความรวมมือระหวางประเทศที่เปนประโยชนกับประเทศไทยใหสามารถดําเนินไปไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบงปน และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดานความมั่นคงรวมกันอยาง
กวางขวางและตอเนื่อง ผลักดันการหารือทั้ง แบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุกระดับอยางสรางสรรค รวมทั้งเสริมสราง
ความสัมพันธ ความไวเนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรูในการแกไขปญหาตาง ๆ พรอมทั้งลดความหวาดระแวงระหวาง
กัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับตาง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทําให
บรรยากาศการดําเนินการระหวางประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ตอเนื่อง และมีเสถียรภาพ
อยางแทจริง
๔.๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาค
อยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกไขปญหารวมกันไดอยางสันติวิธี และรวมมือกันเพื่อการพัฒนาใหเปนไปตามเปาหมาย
การพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสงเสริมความเปนปกแผนของประชาคม อาเซียน และความเปนแกนกลางของอาเซียนอยาง
จริงจังและตอเนื่อง สรางความสัมพันธที่ดีในระหวางประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทําการแลกเปลี่ยนและสงเสริม
ความรวมมือระหวางกันอยางแนนแฟนในทุก ๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมิตรประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทั้งหมด ประเทศสําคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความรวมมือดานความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ
ที่จะชวยสรางเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและเผยแพรการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตรพระราชาใหเปนที่เขาใจและมีการนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางและตอเนื่องในภูมิภาค อันจะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนรวมกันตอไป
๔.๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่
มิใชภาครัฐ เพื่อใหความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสูสันติสุขอยางแทจริง
เปนรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสงเสริมใหการดําเนินการและความรวมมือระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติ
สากล กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ พรอมคํานึงถึงความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และ
/ประชาชน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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- 37 ประชาชนตอประชาชน สรางเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนา
ความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ําโขง อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศในกรณี
เกิดวิกฤตการณสําคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ ฯลฯ สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคงระหวาง
ประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหนานาประเทศตระหนักและใหการยอมรับถึงความสําคัญ รวมไปถึง
การเสริมสรางพลังบวกหรืออํานาจแบบนุมนวลของไทย โดยอาศัยการสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณที่ดีและวัฒนธรรม
ประเพณีไทย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาความนิยมวิถีไทย สินคาไทย ฯลฯ ผานความสัมพันธ
ทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชองทาง
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญ ตาง ๆ ทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยางแทจริงเปนรูปธรรม มีการใช
หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครง ครัด และมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญ หาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริง จัง เกิดความมั่น ใจไดวา หนวยงานรับผิดชอบทั้ง หลักและรองพรอมรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหา
ความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความพรอมรองรับปญหาไดทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชวงเวลา
อยางครบถวนสมบูรณและมีเอกภาพ โดยเสริมสรางพรอมทั้งยกระดับกลไก หนวยงาน เชน กองทัพไทย กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน และ
กฎหมายที่มีอยูเดิม หรือที่พัฒนาขึ้นใหม ผานทางการบูรณาการความรวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสวน มีเปาหมาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน กําหนดหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบในทุกระดับ พรอมฝกรองรับปญ หา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนใหการสนับสนุนในทุกดาน
อยางตอเนื่องจริง จังตั้งแตยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยางตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาล
ที่สอดคลองกับบริบทและความกาวหนาของยุคสมัย พรอมทั้งสามารถสรางความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความ
เชื่อมโยงกับทุก ภาคี เครือ ขายที่เกี่ย วขอ ง และใหความสํ าคัญ กั บการมีสว นรว มของทุกภาคสว นอย างจริ ง จัง และมี
ประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ เพื่อใหการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติสามารถขับเคลื่อนไปไดตามแผน อยางมีประสิทธิภาพเปนรูปธรรม และไมสงผล
กระทบใด ๆ ตอความมั่นคงของชาติ โดยพัฒนาสงเสริมการวางแผนคูขนานแบบบูรณาการใหสอดคลองรองรับ
ยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวของในทุกมิติอยางครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
เสริมสรางผลักดันการบริหารจัดการตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกดานใหประสานสอดคลองและสามารถ
ปฏิบัติรวมกันไดอยางใกลชิดระหวางหนวยงานดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติอยางยั่งยืน
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เพื่อใหการดําเนินการ
ของยุทธศาสตรชาติดานความมั่น คงบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และเปนรูปธรรมตามเปาหมาย
ที่กําหนด โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพัฒนาและเสริมสรางหนวยงาน บุคลากร เครื่องมือ ระบบการบริหาร
และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงที่มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการ
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน รวมทั้งมีความพรอม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และ
คลองตัวมีเอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปญหาความมั่นคงทุกมิติ
ในระดับนโยบาย พรอมรองรับบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงตอไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ไดตามยุทธศาสตรที่กําหนดอยางแทจริง
/ยุทธศาสตรชาติ...
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๑. บทนํา

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

ในช วง ๒ ทศวรรษที่ ผา นมา ประเทศไทยเผชิญ กับ ความทาทายในการพั ฒนาเพื่ อเสริ มสรา ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง อาทิ ปจจัยดานความผันผวนของเศรษฐกิจโลก กฎ ระเบียบ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการแขงขันทางการคา ทักษะความสามารถของแรงงาน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคม
สูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วที่สงผลใหภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการตองปรับตัวให
สอดรับกับความตองการของผูบริโภค รูปแบบการคาที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒนาของ
ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคที่ทําใหเกิดการลงทุนจากนักลงทุนตางประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจากสถานการณการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจโลก โครงสราง ประชากร เทคโนโลยี
จะทําใหประเทศไทยเผชิญความทาทายมากขึ้นในการเสริมสรางความสามารถ ในการแขงขันของประเทศในระยะตอไป
ในการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความสามารถของประเทศในระยะตอไปโดยยึดเปาหมายในการยกระดับ
ประเทศไทยใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยจําเปน ตองปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจทั้ง ระบบเพื่อสรางภูมิคุมกันและสงผลใหเกิดการยกระดับรายได และใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกลาวจะตองสงผลใหความเหลื่อมล้ําลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะตอไป จําเปน
อยางยิ่งที่ประเทศไทยจะตองสรางเครื่องยนตทางเศรษฐกิจใหมที่จะชวยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายที่ตั้งไว
ซึ่งการพัฒนาในชวง ๒๐ ป ขางหนา จะมุงเนนการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีใหมมาปรับใชและตอยอด
ภาคการผลิตและบริการในปจจุบัน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสรางมูลคาเพิ่ม รวมทั้งการปรับโครงสรางภาคการผลิตและ
บริการในปจจุบันไปสูภาคการผลิตและบริการใหมที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการคาใหสอดรับกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป การสงเสริมใหเกิดสังคมผูประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน
ดังนั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่มีรายไดสูงไดอยางประสบความสําเร็จ ใน ๒๐ ป
ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่อง รวมทั้ง มีขีดความสามารถทางการแขงขัน
ที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันสําหรับประเทศไทยจึง ไดมุงพัฒนาบน
พื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเดน ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามา
ประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม
(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้ง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจิทัลและการปรับสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึง
ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการ
ตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทําใหประเทศไทยสามารถสรางฐาน
รายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดี
อยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศไดในคราวเดียวกัน
/ยุทธศาสตรชาติ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 39 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันจึงกําหนดแนวทางการพัฒนาที่ใหความสําคัญ
กับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
และการทองเที่ยว โดยใหประเทศสามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสรางมูลคาใหสูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรม
และบริการแหงอนาคตที่จะเปนกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลว ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหง
อนาคต รวมทั้งรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยวระดับโลก ในขณะเดียวกันจําเปนตองพัฒนาปจจัย
สนับสนุนตาง ๆ ทั้งในสวนของโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมืองรวมถึงเทคโนโลยี
และโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํานวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน
บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต

๒. เปาหมาย

๒.๑ ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น

๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได
๓.๒ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน
๓.๓ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๓.๔ ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

๔.๑ การเกษตรสรางมูลคา ประเทศไทยเปนหนึ่งในผูเลนสําคัญดานการผลิตและการคาสินคาเกษตรในเวทีโลก
ดวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรอน และมีขอไดเปรียบดานความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตอยอดโครงสราง
ธุรกิจการเกษตรดวยการสรางมูลคาเพิ่มเนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให
ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลายของสินคาเกษตร เพื่อรักษาฐาน
รายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมที่สรางรายไดสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตร
แปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดสูงขึ้น
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น สงเสริมการนําอัตลักษณพื้นถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นของไทยมาเปน
ผลิตภัณฑการเกษตร รวมทั้งสินคาที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยสงเสริมการนําอัตลักษณพื้นถิ่นและภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทยมาใชในการผลิตสินคาและผลิตภัณฑการเกษตรที่มีมูลคาเพิ่มสูง เปนสินคาเกษตรชนิดใหม ให
รองรับความตองการของตลาดยุคใหม เพื่อสงเสริมเศรษฐกิจของทองถิ่น และสรางจุดเดน ความแตกตางของสินคาเกษตร
ไทยในตลาดโลกเพื่อตอบโจทยความตองการของผูบริโภคที่แตกตางกันในประเทศตาง ๆ ได พรอมทั้งสงเสริมการ
ประยุกตใชภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ เพื่อใหมีสินคาอัตลักษณพื้นถิ่นออกสู
ตลาดสม่ําเสมอ รวมถึงสินคาเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่นใหไดรับการรับรอง
มาตรฐานทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ การสงเสริมการขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร การสงเสริมการ
สรางแบรนดสินคาของเกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น และการสรางความตองการของสินคาดวยการสรางเรื่องราวของสินคาให
เปนที่รูจักและยอมรับในคุณภาพทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการผลักดันการสงออกสินคาเกษตรอัตลักษณไทย
และสินคาที่ไดรับการรับรองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และพืชผลเกษตรและผลไมเขตรอนอื่น ๆ สูตลาดโลก
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภั ย สรางความตระหนั กแกผู ผลิต และผูบริ โภคทั่วโลกในเรื่ องความสําคั ญ
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบใหเกษตรกรและผูผลิตทําการผลิตสินคา
ที่สอดคลองกับมาตรฐาน และเขาสูระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ไดรับการรับรองจากสถาบันที่มี
/ความนาเชื่อถือ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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- 40 ความนาเชื่อถือ พรอมทั้งใหความรูเกษตรกรดานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อมุงสูการเลิกใชสารเคมีในภาค
เกษตร การเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรียในระยะตอไป โดยสงเสริมการถายทอดองคความรูแกเกษตรกร
ในการทําเกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผานไปสูการทําเกษตรอินทรีย ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกเกษตรกร
ที่ตองการทําการเกษตรอินทรีย การพัฒนาระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียของไทย
รวมถึงระบบตรวจสอบยอนกลับ สําหรับการตรวจสอบที่มาของสินคาในทุกขั้นตอนใหเปนไปตามมาตรฐานอันเปน ที่
ยอมรับของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ สงเสริมการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในการ
สรางมูลคา เพิ่มของภาคการผลิ ต และนําไปสูการผลิตและพั ฒนาผลิตภั ณฑมูลคาสู ง จากฐานเกษตรกรรมและฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ และสรางความมั่นคงของประเทศทั้งดานอาหารและสุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพในการผลิตและสงออกผลิตภัณฑจากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการสงเสริมการทําเกษตรกรรม
แบบยั่งยืน รวมถึงการสงเสริมการปลูกสมุนไพรเปนพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในพื้นที่ เพื่อการ
ผลิตและแปรรูปสําหรับอุตสาหกรรมการแพทย การสรางเสริมสุขภาพ และพัฒนาตอยอดสูอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดย
คํานึงถึงปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ และการสงเสริมการ
วิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อ
การเกษตรและการแปรรูปสินคาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑจากสมุนไพร โดยสรางความรวมมือที่
ใกลชิดระหวางภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มีองคความรูภูมิปญญาดั้งเดิม พัฒนาตอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู พรอมทั้ง
สงเสริมใหมีการนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได
อยางมีประสิทธิภาพ
๔.๑.๔ เกษตรแปรรูป ปรับใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยอยูตลอดเวลา รวมทั้งนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญาในการแปรรูป สรางความแตกตาง และเพิ่มมูลคาในผลิตภัณฑและสินคาเกษตร รวมทั้งสง เสริมผลิตภัณฑ
เกษตรคุณภาพสูงของไทยสูตลาดภายในประเทศและตางประเทศ โดยสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรขั้นสูงที่มีคุณคา
เฉพาะ สอดคลองกับความตองการของตลาดที่มีความหลากหลายดวยการตอยอดผลงานจากสถาบันวิจัยสูการผลิตเชิง
พาณิชย การสงเสริมใหนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาตอยอดสินคาเกษตรขั้นตนใหเปนผลิตภัณฑใหมที่มี
มูลคาสูง การสงเสริมการใชวัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม รวมทั้งการสนับสนุนการนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางสรรคบรรจุภัณฑอัจฉริยะ เพื่อปองกันการปลอมปน การควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัย การติดตามผลิตภัณฑในระหวางการขนสง รวมถึงยืดอายุของอาหารและสินคาเกษตรในบรรจุภัณฑ
ซึ่งชวยเพิ่มมูลคาทางการตลาดใหแกสินคา พรอมทั้ง สง เสริมการสรางแบรนดและขยายชองทางการตลาดดวยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคาและปกปองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา
๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในการพัฒนาเปนฟารมอัจฉริยะ
เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคาและปริมาณตอพื้นที่สูงสุด และเตรียมพรอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีการคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนสรางสมดุลเกษตรอาหาร
และเกษตรพลังงาน โดยสรางและนําเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการสมัยใหมมาใชในการเกษตร ใชเทคโนโลยีเกษตร
ดานความแมนยํา เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือนเพาะปลูก ดวยการใชระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอรอัจฉริยะติดตามการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิภายในฟารม เพื่อใหไดผลผลิตตรงตามความตองการ คุณภาพคงที่ และ
สามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการชวยบันทึกขอมูลสําคัญและติดตามการบริหารจัดการภายใน
โรงเรือนและฟารม การปรับเปลี่ยนการทําเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้ง สงเสริมการถายทอดความรูแกเกษตรกรใหเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
การจัดการภาคเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหปลอดวัสดุเหลือใช ตลอดจนพัฒนาระบบ
/ประกันภัย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 41 ประกันภัยทางการเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรใชเครื่องมือดังกลาว บริหารจัดการความเสี่ยงในการ
ทําเกษตรกรรม รวมถึง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรใหม ๆ
และการใชวิทยาการดานเทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรมตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนํามาใช
ประโยชนทั้งในเรื่องการปรับสภาพดินการตรวจจับสารเคมีตกคาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและคุณคาทางโภชนาการ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร
รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจําหนายผลผลิตและการสงออก พรอมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตดวยเครื่องจักรกลและอุปกรณการเกษตรสําหรับระบบฟารมอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับ
เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรใหสูงขึ้นดวยการวิจัยและพัฒนา การสรางและกําหนดคุณภาพมาตรฐาน
ของสิ น คา เครื่ องจั กรกลและอุปกรณก ารเกษตร รวมทั้ง การส ง เสริมการวิจั ยและพัฒ นาเทคโนโลยี อวกาศและภู มิ
สารสนเทศ การประยุกตใชขอมูลจากดาวเทียมและเชื่อมโยงฐานขอมูลจากการประยุกตใชระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางยั่งยืนใหกับภาคเกษตร การสรางฐานขอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การ
จัดการดานชลประทาน ทะเล และชายฝง รวมทั้งการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยตองพรอมรับมือและสรางโอกาสจาก
ความทาทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ ที่เปนผลของการหลอหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีทางกายภาพเขาดวยกัน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วเปนวงกวางและ
ลึกซึ้งทั้ง ระบบอยางที่ไ มเคยปรากฏมากอนประเทศไทยจึง จําเปนตองเปลี่ยนแปลงพื้นฐานโครงสรางอุตสาหกรรมและ
บริการ โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูประเทศพัฒนาแลวดวยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีแหงอนาคต เพิ่มบุคลากรที่มีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและ
บริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สรางประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อตอยอดจากภาค
เกษตรไทยและมุงสูอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงพลังงานชีวมวล โดยการเพิ่มสัดสวน
อุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลคาเพิ่มสูง ไดแก ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และ
สารสกัด จากสมุน ไพร การเพิ่ม การผลิต และส ง เสริ มการใช พลาสติก ชีว ภาพ แปลงของเหลื อทิ้ ง จากเกษตรและ
อุตสาหกรรม ใหเปนสารเคมีและพลังงานชีวภาพที่มีมูลคา โดยใชประโยชนจากวัตถุชีวมวล ในการผลิตพลังงานไฟฟา
อยางคุมคา เพื่อลดปญ หาโลกรอนและสรางรายไดแกเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น การเนนการวิจัยและพัฒนา และนํา
ผลงานวิจัยมาใชในเชิงพาณิชยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนใหความสําคัญกับระบบนวัตกรรมแบบเปด เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพไดเร็วขึ้น
๔.๒.๒ อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร อาศัยความเชี่ยวชาญดานบริการการแพทยของ
ไทยเพื่อสรางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความตองการใชบริการการแพทยที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจาก
สัง คมผูสู ง อายุ และความตองการการแพทยที่ เพิ่ม ขึ้นจากทั้ง ในประเทศและต างประเทศ เพื่อ นําไปสูศู น ยก ลาง
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครอบคลุมการผลิตเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทย การผลิตอวัยวะเทียมการผลิตเวชภัณฑและครุภัณฑการแพทย การผลิตเภสัชภัณฑซึ่ง รวมถึ ง
ชีวเภสัชภัณฑ และการใหบริการการแพทยที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง รวมถึงการสงเสริมการพัฒนาและการใชเทคโนโลยี
การแพทยใหม ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนไทย การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในบริการการแพทย เพื่อลดตนทุน
การรักษาพยาบาล ยกระดับการใหบริการการแพทยอยางมีคุณภาพในระดับสากล และสรางความมั่นคงใหกับระบบ
สาธารณสุขของไทย พรอมทั้ง การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทางการแพทยและบริการทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ เพื่อเปน
ศูนยกลางการสงเสริมและดูแลสุขภาพและรักษาผูปวยทั้งดานรางกายและจิตใจ
/๔.๒.๓ อุตสาหกรรม…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 42 ๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ ใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลและ
ปญ ญาประดิษฐในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขง ขันของอุตสาหกรรมและบริการ ครอบคลุมระบบ
อัตโนมัติและหุนยนต อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ และอินเทอรเน็ตในทุกสิ่งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภาคเศรษฐกิจไทย
ทั้งระบบ สรางแพลตฟอรม สําหรับเศรษฐกิจในอนาคตและเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับประชาชน โดยการสรางอุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ เพื่อเปนแรงขับเคลื่อนประเทศไทย และสงเสริมการลงทุนระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชนไทย และบริษัทชั้นนําของโลกในอุตสาหกรรมเหลานี้ เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการวิ จัยและ
พัฒนา การสรางความตระหนักและใหความรูแกประชาชน และประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ขอมูลและปญญาประดิษฐ
สําหรับภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สรางนวัตกรรม และดําเนินธุรกิจใหม ๆ การผลักดัน ให
ผูประกอบการไดรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากลและสรางคลัสเตอรอุตสาหกรรมเพื่อขยายธุรกิจไทย
ในอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล ปญญาประดิษฐระบบอัตโนมัติและหุนยนต และอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะให
ครอบคลุมตลอดทั้งหวงโซมูลคาระดับโลก การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผูประกอบการที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาตาง ๆ และสนับสนุน
การใชขอมูลเปดที่ไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลเพื่อประโยชนในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และการตอยอดทางธุรกิจ
พรอมทั้งการสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรูเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล
และปญ ญาประดิษฐ รวมทั้ง อุตสาหกรรมและบริการที่ใชเทคโนโลยีเหลานี้และสรางแรงจูง ใจใหบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญจากทั่วโลกใหมาทํางานในไทย ตลอดจนใหความชวยเหลือและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี
๔.๒.๔ อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส ใชตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศไทยใน
การสงเสริมการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส ใหเปนฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการสงออกสูตลาดโลก และศูนยกลาง
การทองเที่ยวในภูมิภาค ลดตนทุน ทางดานโลจิสติกสและเพิ่มมูลคาจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตร สง เสริม
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวของ โดยการสง เสริมการสรางศูนยกลางดานโลจิสติกสระดับภูมิภาคและเชื่อมตอกับ
เครือขายโลจิสติกสของโลก การผลักดัน การเปลี่ยนผานของอุตสาหกรรมยานยนตทั้งระบบไปสูอุตสาหกรรมยานยนต
ไฟฟาอัจฉริยะ สงเสริมเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรมระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้งสงเสริมการลงทุนที่เนนการวิจัย
และพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
และบริการที่เกี่ยวของโดยยกระดับบริการซอมบํารุงอากาศยาน และการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน ซึ่งจะตอยอดไปยัง
ชิ้นสวนยานอวกาศในที่สุด และสนับสนุนการลงทุนดานบริการดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยานเพื่อขยายตลาดบริการ
ดูแลรักษาและซอมแซมอากาศยาน ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการบินและอวกาศ การสงเสริมและพัฒนาการ
ขนสงรูปแบบใหมที่สอดคลองกับบริบทของไทยในอนาคต รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง พรอมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
และบริการโลจิสติกส การอํานวยความสะดวกสําหรับบุคลากรผูเชี่ยวชาญตางชาติใหเขามาทํางานในไทย และจัดตั้งศูนย
ใหคําปรึกษา ตลอดจนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมยานยนต การบินและอวกาศ และโลจิสติกส ตลอดจนหนวยงาน
กํากับดูแล ใหไดรับมาตรฐานสากลและสรางความรวมมือในการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒ นาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่ไทยมี
ศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากตางประเทศ และพัฒนาตอยอดเปนอุตสาหกรรมสงออกตอไป โดยการตอยอดพัฒนา
อุตสาหกรรมความมั่นคงดานตาง ๆ จากอุตสาหกรรมของประเทศที่ไทยมีความเขมแข็งอยูแลว รวมทั้งสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับความมั่นคงดานตาง ๆ และเทคโนโลยีที่มีประโยชนในบริบทดานความมั่นคงและ
เชิง พาณิชย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนา การออกแบบ และการผลิตเพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงระบบ
/การเตือนภัย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 43 การเตือนภัย การเตรียมตัวรับภัยพิบัติ และการใหความชวยเหลือระหวางและหลัง เกิดภัยพิบัติ พรอมทั้งการสราง
อุตสาหกรรมที่สงเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร เพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามไซเบอร ตอเศรษฐกิจและสังคม
และปกปองอธิปไตยทางไซเบอร เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติจากการทําธุรกิจดิจิทัล สงเสริมการจัดหาพลังงานให
เพียงพอ เพื่อเปนฐานความมั่นคงดานพลังงานของประเทศ พรอมไปกับการเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและ
พลัง งานทางเลือก ใหมีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่ง พาตนเองทางดานพลัง งาน ตลอดจนพัฒ นา
อุตสาหกรรมดานพลังงานที่มีมูลคาเพิ่ม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานใหมและอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่ อง
การพัฒ นาอุ ตสาหกรรมปอ งกัน ประเทศ รวมทั้ ง การผลิตยุ ทโธปกรณแ ละยุทธภัณ ฑทางการทหาร ไปพรอ มกั บ
อุตสาหกรรมที่เปน เทคโนโลยี สองทาง และอุต สาหกรรมที่ เกี่ยวกับความมั่น คงปลอดภัย ในชีวิ ตและทรัพย สิน ของ
ประชาชน
๔.๓ สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว โดยรักษาการเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของการทองเที่ยว
ระดับโลกที่ดึงดูดนักทองเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุงพัฒนาธุรกิจดานการทองเที่ยว
ใหมีมูลคาสูง เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดวยอัตลักษณและวัฒ นธรรมไทยและใชประโยชนจากขอมูลและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ
สรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจและความหลากหลายของการทองเที่ยวใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม
โดยการสรางและใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสงเสริมการตลาด การดูแล
ความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวทุกกลุม รวมถึงคนพิการและผูสูงอายุ การใชประโยชนจากการ
ทองเที่ยวใหเอื้อตอผลิตภัณฑชุมชนและเศรษฐกิจตอเนื่อง พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและสรางแหลงทองเที่ยวใหม ที่มี
เอกลักษณเฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพื้นที่ การสงเสริมการทองเที่ยวพํานักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อตอการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาส
ในการสรางรายไดไปสูชุมชนและเมืองอยางทั่วถึงและยั่งยืน และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาค เพื่อการเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวอยางประทับใจตลอดการทองเที่ยวจนเกิดการทองเที่ยวซ้ําและแนะนํา
ตอ
๔.๓.๑ ทอ งเที่ยวเชิงสร างสรรคแ ละวัฒนธรรม สง เสริมธุรกิจการทองเที่ยวเชิง สรางสรรคและ
วัฒนธรรม โดยการสงเสริมการทองเที่ยวผานการสรางและพัฒนาสินคาและบริการดวยภูมิปญ ญาทองถิ่น ความคิด
สรางสรรค และทุนทางวัฒนธรรม พรอมทั้งการสนับสนุนการใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒ นาธุรกิจการ
ทองเที่ยว การทําการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต และวัฒนธรรม
เพื่อใหการทองเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เปนเอกลักษณ มีการคุมครองและปกปองดานทรัพยสินทางปญญาเพื่อการปองกัน
การลอกเลียนแบบซึ่งรวมถึงการผลักดันใหเมืองประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะ ไดรับการขึ้นทะเบียนดานการ
อนุรักษและสงเสริมใหกาวสูเมืองที่ไดรับการยอมรับในเวทีสากล อันนําไปสูการสรางภาพลักษณและการจัดทําแผนพัฒนา
เมืองและแหลงทองเที่ยวที่โดดเดน พรอมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพื้นที่ ทั้งการ
ทองเที่ยววิถีชุมชน การทองเที่ยวเชิงเกษตร การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รวมทั้งการสงเสริมการทองเที่ยววิถีพุทธ เพื่อให
ประเทศไทยเปนจุดหมายปลายทางการทองเที่ยววิถีพุทธของโลก
๔.๓.๒ ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ สรางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหไทยเปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว
เชิงธุรกิจ โดยสงเสริมการเปนศูนยกลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลกเนื่องจากไทยมีความไดเปรียบเชิง
ภูมิศาสตรที่ เหมาะแกก ารเดินทางเพื่อ ประกอบธุ รกิจและการทองเที่ย ว ทั้ ง ยัง มี ความพรอ มดานการบริการที่เป น
เอกลักษณ โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดตอสื่อสาร
เพื่ออํานวยความสะดวกทั้งในการเดินทางเขามาเพื่อการประชุมและการสรางความรวมมือทางธุรกิจระหวางกัน พรอมทั้ง
สง เสริ ม การขยายพื้ น ที่ จุ ด หมายปลายทางของการจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ และการพั ก ผ อ นระหว า งประชุ ม
จากเมืองหลักสูเมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย รวมถึงสรางพื้นที่หรือชองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตาง ๆ ทั้งการจัด
/แสดงผลงานจริง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 44 แสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการสงเสริมใหการพักผอนระหวางการประชุมเปนการจูงใจและตอยอด
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมที่เนนรูปแบบการทองเที่ยวที่ยั่งยืนและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ตลอดจน การสนับสนุนการทองเที่ยวรูปแบบอื่นที่ไทยมีศักยภาพและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อให
เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรางรูปแบบและจูง ใจการเดินทางเขามาประกอบธุรกิจและการ
ทองเที่ยวดวยการอํานวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตาง ๆ พรอมทั้ง การสรางความพรอมของธุรกิจอื่น ที่
เกี่ยวเนื่องในหวงโซธุรกิจ
๔.๓.๓ ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย ผสาน “ศาสตร” และความชํานาญของ
การดูแลรักษาดวยภูมิปญญาไทย กับ “ศิลป” และความละเอียดออนในการใหบริการแบบไทย เพื่อดึงดูดการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพและการแพทย โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการสงเสริมสุขภาพและการเสริมความงามสูตลาด
ระดับสูง โดยใชความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื่อใหเกิดเปนเอกลักษณการใหบริการตามแบบความเปนไทยที่โดด
เดนในระดับสากล พรอมทั้งการสรางความหลากหลายของกิจกรรมส งเสริมสุขภาพที่ไ ดมาตรฐานเปนที่ยอมรับและ
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการทองเที่ยวอื่น ๆ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการดานการแพทยทางเลือก โดยผสาน
องคความรูจากเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมเขากับองคความรูและภูมิปญญาดั้งเดิมของไทย ผลิตบุคลากรดานแพทย
แผนไทยและบริการเชิงสุขภาพอื่นที่มีทักษะภาษา และไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพใหเพียงพอตอทิศทางของการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ และการสงเสริมการจัดกิจกรรมทางการตลาดของการทองเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทยของไทย
ใหเปนที่รับรูในระดับโลก รวมทั้งการสงเสริมการจัดการนําเที่ยวเชิงสุขภาพครบวงจรที่เชื่อมโยงกับการแพทยแผนปจจุบัน
๔.๓.๔ ทองเที่ยวสําราญทางน้ํา สงเสริมใหไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสําราญทางทะเลและ
ชายฝง และเปนแหลงทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ําที่มีเอกลักษณที่โดดเดน เนื่องจากไทยมีจุดเดนดานแหลงทองเที่ยวทางน้ํา
ที่สวยงามและกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวผานการชื่นชมธรรมชาติ การรอยเรียง
เรื่องราวประวัติศาสตร วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยตามเสนทางทองเที่ยวทางน้ํา ทั้งเรือสําราญและเรือยอรช ตามชายฝงทะเล
ทั้งอันดามันและอาวไทย เกาะ แกง ที่สวยงาม รวมทั้งการทองเที่ยวตามแมน้ําลําคลอง นําไปสูศูนยกลางทองเที่ยวสําราญ
ทางน้ํา โดยการปรับบทบาทของทาเรือในประเทศที่มีศักยภาพใหเปนทาเรือหลัก การมุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคของทาเรือ มารีนา และทาเทียบเรือใหไดมาตรฐาน และการบริหารจัดการทาเรือทั้งในเรื่องความสะอาด
และการจัดการความปลอดภัยของทาเรือและมารีนาที่ไดมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทองเที่ยวตามแมน้ําลําคลองที่สําคัญ และมีมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึง
การสงเสริมการเชื่อมโยงระบบเดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ ทั้งการเชื่อมโยงเสนทางทองเที่ยวทางน้ําใหเชื่อมตอกับ
การเดินทางทางบกและทางอากาศใหมีความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสรางใหเกิดเสนทางและแหลงทองเที่ยวใหม และการ
จัด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล ดา นการท อ งเที่ย วทางน้ํา นํ าเทคโนโลยี ม าใช อํ า นวยความสะดวกในการดํ า เนิ นธุ ร กิ จ กั บ
กระบวนการตรวจคนเขา เมืองที่มีประสิทธิภ าพ และพัฒนาบุคลากรทุก ภาคสว นใหมี ความพรอม รวมถึง การให
ความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงทองเที่ยว โดยคํานึงถึงความยั่งยืนของพื้นที่การทองเที่ยว
๔.๓.๕ ทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใชประโยชนจากที่ตั้งทางภูมิศาสตรในการเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับ
ตางประเทศ เพื่อขยายการทองเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพรอมกัน ผานการเชื่อมโยงโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส
จากเมืองหลักสูเมืองรอง เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ย วไทยกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ โดยการจัดทําเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงระหวางประเทศ ดังเชน เสนทางจุดรวมทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร ที่เนนการพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงและสงเสริมการทองเที่ยวรวมกับประเทศเพื่อนบาน
โดยใชประโยชนจากการพัฒนาเสนทางทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศระหวางกันในภูมิภาค และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีที่จะทําใหเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนรวมกัน พรอมทั้งการสงเสริมการทําการตลาดรวมกันในเสนทางการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศใหสอดรับกับทิศทางและแนวโนมของตลาดยุคใหม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและ
/และสรางแหลง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 45 สรางแหลงทองเที่ยวใหมในประเทศ ใหเหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของแตละพื้นที่ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงเสนทาง
การทองเที่ยวกับตางประเทศและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความปลอดภัยและไดมาตรฐาน รวมทั้งปองกันและ
แกไขปญ หาความเสื่อมโทรมของแหลงทองเที่ยว ทั้ง แหลง ทองเที่ยวตามธรรมชาติและทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม
พรอมทั้งการใชประโยชนจากการทองเที่ยวใหเอื้อตอผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการตอเนื่อง เพื่อขยาย
โอกาสในการสรางรายไดไปสูเมืองและชุมชนเพิ่มจากการทองเที่ยวของประเทศ และการสงเสริมการขยายธุรกิจและการ
ทําตลาดทองเที่ยวของไทยในตางประเทศ โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีตาง ๆ ที่สอดรับกับพฤติกรรมการทองเที่ยว
รูปแบบใหม
๔.๔ โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งจําเปนสําหรับประเทศไทยในการกาวสู
การเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอที่สําคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขาย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออํา นวยความสะดวกและลด
ตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก
๔.๔.๑ เชื่อ มโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหเปนระเบียงเศรษฐกิจแหงเอเชีย
เพื่อเปนศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การกระจายสินคา การคาการลงทุน และการทองเที่ยว สอดรับกับการ
พัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนสงและโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทานของภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการ
ขนสงทางน้ําและระบบรางมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใชทาอากาศยานหลักในสวนกลางและทาอากาศ
ยานในสวนภูมิภาคใหสอดคลองกับการเชื่อมโยงโครงขายทั้ง ในประเทศและตางประเทศมากขึ้น พรอมทั้ง การวาง
โครงขายเสนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูเมืองหลักของภูมิภาคอยางไรรอยตอ เพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนของเมืองและ
การขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานและการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะสมัยใหมและสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในเมืองใหมีความเชื่อมโยงกัน สง เสริมระบบขนสง สมัยใหมและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนสง
สาธารณะใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขายคมนาคม
และระบบโลจิสติกสใหมีมาตรฐานเดียวกันและสรางความรวมมือในการอํานวยความสะดวกทางการคาระหวางกันใน
ภูมิภาคใหงายและสะดวกมากที่สุด
๔.๔.๒ สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายความ
เจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพื้นฐานที่จะทําใหไทยเปนศูนยกลางทั้งทางบก ทางน้ํา และ
ทางอากาศ รวมทั้งเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและนวัตกรรม พัฒนาเมืองและสงเสริมการทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจตะวัน ตกเพื่อเชื่อมตอกับการพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ทั้งทางดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดยคํานึงถึงจุดเดนของแตละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การอํานวย
ความสะดวกทางการคาการลงทุน ทั้งในดานขอมูล แรงงาน และกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนใหเกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคาเพิ่มสูง โดยตระหนักถึงความ
ยั่งยืน
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแหงใหม ในสวนภูมิภาค
คูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสําคัญของไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่
พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานเพื่อสงเสริมการสรางคลัสเตอร
/ของเกษตร…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 46 ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศที่เอื้อตอการสรางนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแต ละภูมิภาค
สถาบันการศึกษาทองถิ่น และทุกภาคสวนมีสวนรวมเปนแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสําคัญเปนเมืองเศรษฐกิจ
ประจําภาค เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาคที่เชื่อมตอกับเมืองเศรษฐกิจอื่นและเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบาน
และกระจายศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตาง ๆ ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานโดยอาศัยความ
ไดเปรียบที่แตกตางกันของแตละจังหวัด ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอรของเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ พรอมทั้ง
การสงเสริมและพัฒนาเมืองสรางสรรค เพื่อใหเมืองเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูดการลงทุนใหม โดยการ
สง เสริมใหเมืองเปน เจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรคและวัฒ นธรรมระดับสากล โดยใหความสําคัญกับการใช
มหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาทองถิ่น ขับเคลื่อนองคความรูดานนวัตกรรม เพื่อใหเปนศูนยกลาง
เศรษฐกิจในแตละภาค
๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม สนับสนุนใหเกิดระบบนิเวศในการรวมสราง
งานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก เพื่อสรางและ
ถายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง ตอบสนองความตองการของ
ผูใชทั้ง ในภาครัฐและเอกชนพรอมทั้งการสรางระเบียงทางดวนดิจิทัล และเสริมสรางความรูและโอกาสในการเขาถึง
โครงขายบรอดแบนดหลากรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดานดิจิทัลที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ใหเพียงพอรองรับ
บริการที่มีคุณภาพในราคาที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอรม ที่ทําใหเกิดการสรางงาน
บริการในโลกดิจิทัลใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสรางความมั่นคงใน
การเชื่อมโยงเครือขายดิจิทัลเชื่อมตอกับโลก และการสนับสนุนและเรงรัดการนําวิทยาศาสตรขอมูล ปญญาประดิษฐและ
หุนยนตการออกแบบที่คํานึงถึงผูใชเปนศูนยกลาง มาใชในภาคการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลหลากหลายแหลงใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเพิ่มศักยภาพ
คนในสังคมดวยการเขาถึงความรู เครื่องมือบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร ความ
มีจริยธรรม และการไมละเมิดสิทธิสวนบุคคล รวมทั้งการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนา
โครงสรางพื้น ฐานดานพลัง งาน บริหารจัดการพลัง งานใหมีประสิทธิภาพและมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีราคาที่
เหมาะสมและการสรางโครงสรางพื้นฐานที่รองรับการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการและ
การขนสง รวมทั้งสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดสวนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขาย
ไฟฟาอัจฉริยะ สรางและรวบรวมผูเชี่ยวชาญทั้ง ในและตางประเทศ ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั้ง ใน
มหาวิทยาลัย และหนวยงานวิจัยผานการสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพื่อใหมีความพรอมกับการประยุกตใชเทคโนโลยีชั้นสูงใน
อนาคต รวมทั้งการสรางผลงานที่ชวยใหผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนําไปพัฒ นาตอยอดในการสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเต็มที่
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดําเนินกรอบนโยบายการเงินและการ
คลังที่ยืดหยุนที่พรอมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปจจัยภายในและภายนอกและพัฒนานโยบายใหสอดคลองกับ
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกและการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพเหมาะ
สําหรับการดําเนินและลงทุนทางธุรกิจ เชื่อมโยง การคาการลงทุนของไทยกับตางประเทศ เพื่อพัฒนาไปสูการเปนชาติ
การคาในอนาคต และสนับสนุนการเขาถึง บริการทางการเงินอยางสมดุล โดยการสรางภูมิคุมกันใหเศรษฐกิจไทย
ทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจและการเงินชุมชน ขยายความรวมมือทาง
การคาและการลงทุนเพื่อเปดตลาดใหมที่มีศักยภาพ เพื่อรวมมือกันในการพัฒนาจากการผลิตไปสูตลาดเพื่อสงเสริมการ
เปน ชาติการคาอยางครบวงจร พรอมทั้ง การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
อยางมั่นคงและยั่งยืนดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณเชิงรุก เชิงยุทธศาสตร และเชิงพื้นที่การเพิ่ม
/ประสิทธิภาพ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 47 ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดภาครัฐ ขยายฐานภาษี และดําเนินการจัดเก็บภาษีรายการใหมใหครอบคลุมบริบททาง
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การรักษาเสถียรภาพการเงิน เพื่อสรางภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุนและการ
ดําเนินธุรกิจ โดยดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและเสถียรภาพราคา โดยมีกรอบการดําเนินนโยบายการเงินที่โปรงใสและ
ยืดหยุน สงเสริมใหกลไกตลาดการเงินทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพรอมปองกันความเสี่ยง
และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมไดอยางครอบคลุมและการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของระบบการเงิน สงเสริมการแขงขัน ระหวางผูใหบริการทางการเงินดานตาง ๆ สรางบรรยากาศที่เอื้อตอการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการใหบริการทางการเงิน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานกลางทางการเงิน ปรับปรุงกฎเกณฑที่เปนอุปสรรค
ตอการสรางนวัตกรรม ในภาคการเงินและการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม ไมวาจะเปน
ผูประกอบการรายใหญ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มตน วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้งเกษตรกร ใหเปน
ผูประกอบการยุคใหมที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน ๓ ดาน คือ นวัตกรรมในการสรางโมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคาและบริการ และ
นวัตกรรมในเชิง กระบวนการผลิตและบริการพรอมทั้ง เปนนักการคาที่เขมแข็ง ที่จะนําไปสูการสนับสนุนการเปน ชาติ
การคา มีความสามารถในการเขาถึงตลาดทั้งในและตางประเทศ เปนผูประกอบการที่ “ผลิตเกง ขายเกง” หรือ “ซื้อเปน
ขายเปน ” บริการเปนเลิศ สามารถขยายการคาและการลงทุนไปตางประเทศ รวมทั้ง สง เสริมใหผูประกอบการ
มีธรรมาภิบาล
๔.๕.๑ สรางผูประกอบการอัจฉริยะ สรางและพัฒนาผูประกอบการที่มีความสามารถในการสรางและ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการ การจัดการ และการตลาด สามารถบริหารจัดการ
ธุรกิจและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและพัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานที่จําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจในยุคใหมที่มีการแขงขันสูง รวมทั้งทักษะในการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจ
และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได ไปพรอมกับการวางรากฐานการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบใหกับ
เยาวชนรุนใหมใหมีทักษะและจิตวิญญาณในการประกอบการ พรอมทั้งการสงเสริมผูประกอบการในการสรางนวัตกรรม
เพื่อสรางความแตกตางของสินคาและบริการ และนําไปสูการพัฒนาตอยอดดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนการ
สรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอนาคต ตลอดจนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงการสรางทักษะ
พื้นฐานที่จําเปน และความถนัดที่แตกตางและหลากหลายของแรงงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและธุรกิจ
รูปแบบใหมในอนาคต และการสนับสนุนผูประกอบการในการสรางและพัฒนาสินคาและบริการใหมีคุณภาพมาตรฐาน
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและสามารถเชื่อมโยงการผลิตกับผูประกอบการรายใหญ โดยสรางระบบและ
กลไกที่ทําใหเกิดความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจั ดการการผลิต การขนสง และ
โลจิสติกสเพื่อลดตนทุนและใหผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ และการสงเสริมการรวมกลุมใหเกิดคลัสเตอรที่เขมแข็ง
ผูประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองในตลาดที่สูงขึ้น
และลดตนทุนการผลิตลง โดยการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมของตน
๔.๕.๒ สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน สงเสริมการเขาถึงบริการทางการเงินของผูประกอบการ
โดยการจัดหาแหลงเงินทุนและสนับสนุนใหมีชองทางทางการเงินที่หลากหลายและนาเชื่อถือ การพัฒนาผลิตภัณฑทาง
การเงินและการบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความตองการที่เหมาะสมกับแตละกลุม การที่ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง
บริการทางการเงินดวยตนทุนที่เหมาะสม โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยเพิ่มความสะดวกในการเขาถึงแหลง
เงินทุน การพัฒนาระบบประเมินมูลคาทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชเปนหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อของ
ผูประกอบการ และการมีระบบการประเมินความนาเชื่อถือทางเครดิต และระบบการรูจักลูกคาที่สะดวกมากขึ้น โดยใช
ประโยชนจากขอมูลทั้ง ดานการเงินและที่มิใชการเงิน เพื่อเปนขอมูลบง ชี้สถานะและประวัติดานเครดิตประกอบการ
พิจารณาของสถาบันการเงินหรือตลาดทุน
/๔.๕.๓ สรางโอกาส…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 48 ๔.๕.๓ สรางโอกาสเขาถึงตลาด สนับสนุนและสรางโอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาสูตลาดทั้งใน
และตางประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผูประกอบการใหมีอัตลักษณและแบรนดที่เดนชัด
รวมทั้งพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาที่มีคุณภาพและมีความแตกตางเพื่อสงเสริมการเขาถึงตลาดตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ตลาดตางประเทศ รวมทั้งแพลตฟอรมในการแสดงผลงานของธุรกิจสรางสรรค การใหความสําคัญกับการผลิตโดยใชตลาด
นําที่คํานึงถึงความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลคาสูง การสนับสนุนชองทางการตลาดและการชําระเงิน
รูปแบบใหมโดยการสรางตลาดออนไลน แอพพลิเคชันและชองทางใหมรองรับไลฟสไตลของคนในอนาคต การสรางโอกาส
ใหผูประกอบการสามารถเขาถึงตลาดจัดซื้อจัดจางภาครัฐไดมากขึ้น และการพัฒนาศูนยกระจายสินคาที่มีมาตรฐานในทุก
ภูมิภาคของไทย และพัฒนานวัตกรรมการกระจายสินคาโดยการพัฒนากระบวนการใหทันสมัยดวยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจในอนาคต
๔.๕.๔ สรางโอกาสเขาถึงขอมูล อนาคตของโลกไรพรมแดนคือการแขงขันบนฐานขอมูลจึงตองสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่จําเปนและเปนขอมูลที่ทันสมัยเพื่อการวางแผนธุรกิจ โดยการสราง
โอกาสใหผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีและฐานขอมูลขนาดใหญผานระบบออนไลน เพื่อ
ตอยอดพัฒนาธุรกิจเดิมและสรางธุรกิจใหม การสรางและพัฒนาศูนยบริการขอมูลผูประกอบการ เพื่อเปนชองทางหลักใน
การใหขอมูลและคําปรึกษาแกผูประกอบการ และเปนแหลงรวมที่ปรึกษาทางธุรกิจ การพัฒนาระบบฐานขอมูลและสราง
ระบบเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงฐานขอมูลความรูวิจัยและนวัตกรรม โดยเปน
ขอมูลที่มีความทันสมัย บูรณาการ และตอเนื่อง เพื่อประโยชนในการสืบคน ตอยอดในทุก ๆ ดาน และการกําหนด
นโยบายที่เหมาะสมตอการพัฒนาผูประกอบการ การสนับสนุนการสรางและพัฒนาแพลตฟอรมกลาง ทั้งในดานการผลิต
การบริหารจัดการ การตลาด ที่ผูประกอบการสามารถเขาถึงและใชประโยชนรวมกันในการวางแผนธุรกิจในอนาคต เพื่อ
ลดตนทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนและการสนับสนุนใหเกิดพื้นที่ทํางานรวม สําหรับผูประกอบการ เพื่อลดตนทุนและเปน
แหลงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเชื่อมตอธุรกิจระหวางกันอีกทางหนึ่ง
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยเนนประเด็นการเริ่มตน
ธุรกิจ การขออนุญาตตาง ๆ การจดทะเบียนทรัพยสิน กระบวนการขอและไดรับสินเชื่อ การคุมครองผูลงทุน การชําระ
ภาษี และการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ ระบบมาตร
วิทยา ระบบทดสอบ และระบบรับรองคุณภาพ ใหมีประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งการสรางและ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานมาตรฐาน เชน ศูนยทดสอบกลางสําหรับสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม และศูนยตรวจ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคาและบริการในระดับสากล โดยใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการดําเนินการมากขึ้น
พรอมทั้งการสรางระบบและศูนยบมเพาะผูประกอบการใหมีความเปนอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการ และพัฒนาศูนยการเรียนรูและใหคําปรึกษาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการทั้ง ในระดับสวนกลางและชุมชน พรอมทั้ง การสง เสริมการจัดการพัฒ นา
บุคลากรทางเทคโนโลยีชั้นสูงใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และการสงเสริมและสนับสนุนให
ผูประกอบการทําธุรกิจอยางเกื้อหนุนกันระหวางผูประกอบการที่มีขนาดและศักยภาพตางกัน โดยมีระบบจูงใจใหเกิดการ
ถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนารวมกัน ตลอดจนผลักดันการเจรจาจัดทําความตกลงทางการคาและความรวมมือ
ระหวางประเทศ เพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจ

/ยุทธศาสตรชาติ...
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๑. บทนํา

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยขับเคลื่อนสําคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสูเปาหมาย
การเปนประเทศที่พัฒนาแลวที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปขางหนาดังนั้น จึงจําเปนตองมีการ
วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศอยางเปนระบบโดยจําเปนตองมุงเนนการพัฒนาและยกระดับคนใน
ทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทรัพยากรมนุษยที่ดี เกง และมีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปขางหนาได
อยางเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะตองมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุข
ภาวะที่ดีในทุกชวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทย
ที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”
ดังนั้น เพื่อใหทรัพยากรมนุษยในทุกมิติและในทุกชวงวัยสามารถไดรับการพัฒนาและยกระดับไดเต็ม
ศักยภาพและเหมาะสม ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรที่เนนทั้งการแกไขปญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน และการเสริมสรางและยกระดับการพัฒนา
ที่ใหความสําคัญที่ครอบคลุมทั้งในสวนของการพัฒนาทุนมนุษย และปจจัยและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของเพื่อสรางระบบ
นิเวศที่เอื้อตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางครอบคลุม ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ควบคูกับ
การปฏิรูปที่สําคัญทั้งในสวนของการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม เพื่อใหคนมีความดีอยูใน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิตและ
มีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นาอยู และมีการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง
การเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบ
ระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลายตลอดจนพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถ
พิเศษของพหุปญญาแตละประเภท และการปฏิรูประบบเสริมสรางความรอบรูและจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อใหคนไทย
มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอมกับการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ทั้งการเสริมสรางครอบครัวที่เขมแข็งอบอุนซึ่งเปนการวางรากฐานการสงตอเด็กและเยาวชนที่
มีคุณภาพสูการพัฒนาในชวงอายุถัดไป โดยการสงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การสรางครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุนใหม
การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนาคน การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีความ
เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง/หนวยงานที่เกี่ยวของ และการเสริมสราง
ศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ ในการใชกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเปนเครื่องมือใน
การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน
เลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ

๒. เปาหมาย

๒.๑ คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต
/๓. ตัวชี้วัด…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมที่พึง
ประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลอหลอมคนไทยใหมี
คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน ‘วิถี’ การดําเนินชีวิต
๔.๑.๑ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว โดยสงเสริมใหครอบครัวมีความ
อบอุน ดําเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ อดออม ซื่อสัตย และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีการจัดกิจกรรมที่ชวยเสริมสรางคุณลักษณะดังกลาว รวมทั้งการพัฒนาพอแมใหเปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต
๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขาไปในทุกสาระวิชา
และในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม
๔.๑.๓ การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผหลักคําสอนที่ดีงามใหแกประชาชน
โดยพัฒนา ผูเผยแผศาสนาใหประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางตาม คําสอนที่ถูกตองของแตละศาสนา รวมทั้งมีการเผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตที่เขาใจงาย และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง
๔.๑.๔ การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนําชุมชนใหเปน
ตน แบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน การจัด
ระเบียบสังคม และการนําเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมถึงการลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๔.๑.๕ การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ โดยกระตุนใหภาคธุรกิจมีการ
บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล พัฒนาสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของคนทุกคนในบริษัททั้งพนักงานและลูกคา
ปรับเปลี่ยนทัศ นคติการคํานวณผลตอบแทนใหคํานึง ถึง ตน ทุนทางสัง คมส ง เสริมการจั ดกิจกรรมเพื่อ ตอบแทนสัง คม
รวมทั้งกระตุนใหเกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
๔.๑.๖ การใช สื่ อ และสื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มและวั ฒ นธรรมของคนในสั ง คม
โดยสงเสริมใหสื่อและสื่อสารมวลชนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่ออยางเครงครัด การจัดเวลาและพื้นที่ออกอากาศใหแกสื่อ
สรางสรรค ในชวงเวลาที่มีผูชมมากที่สุด รวมทั้ง การสง เสริมการใชสื่อออนไลนและเครือขายสัง คมออนไลนอยาง
สรางสรรค นําเสนอตัวอยางของการมีคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และ
คานิยมที่พึงประสงค
๔.๑.๗ การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยสรางความ
ตระหนักใหประชาชนรูจักหนาที่ของตนเอง การตรงตอเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็นคุณคาและความสําคัญใน
การประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทํา เนนการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบตอสังคมและตอผูอื่น และเปนพลเมือง
ที่ดี และสงเสริมใหมีวัฒนธรรมการทํางานเพื่อสวนรวม สนับสนุน สงเสริม เปาหมายของประเทศและยุทธศาสตรชาติ

/๔.๒ การพัฒนา..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 51 ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัยตั้งแตชวงการตั้งครรภ
ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะ
ความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิต
และการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัย และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการ
พัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัยที่เคยกระทําผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑ ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ สงเสริม
อนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสงเสริมการให
สารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน
๔.๒.๒ ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูที่สอด
รับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน
มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความ
ยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละชวงวัยและนําไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับ
โลกการทํางาน รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทํางานกับ
ผูอื่นไดภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม
๔.๒.๓ ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับ
ความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มีคุณคาเพื่อสรางผลิต
ภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงค มีความรูความเขาใจและมีทักษะทางการเงินเพื่อใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวมีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอ
ครอบครัว มีการพัฒนาระบบการเรียนรู และการอํานวยความสะดวกดานความรู เพื่อพัฒนาความรู แรงงานฝมือ ความ
ชํานาญพิเศษการเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ รวมทั้งมาตรการ
ขยายอายุการทํางาน
๔.๒.๔ ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ สงเสริมใหมีการทํางาน
หลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดํารงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได มีงานทําที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสราง
เสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูง อายุ พรอมกับจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ และ
หลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจําเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะ
การเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหมการเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท
ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบ
รองรับการเรียนรู โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
๔.๓.๑ การปรั บ เปลี่ย นระบบการเรี ย นรู ใ ห เ อื้ อ ต อ การพั ฒ นาทัก ษะสํ าหรั บ ศตวรรษที่ ๒๑
โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้ง แตระดับปฐมวัยจนถึง อุดมศึกษาที่มุงเนน การใช
ฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการตั้งคําถาม ความเขาใจและ
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพื่อหาทางแกปญหา ความรูและทักษะทาง
ศิลปะ และความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรู
/เชิงบูรณาการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 52 เชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติมีการสะทอนความคิด/ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรู
ของตนไดการหลอหลอมทักษะการเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปใชในการสรางรายได
หลายชองทาง รวมทั้งการเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก“ครูสอน” เปน “โคช”
หรือ “ผูอํานวยการการเรียนรู” ทําหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู
ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน และมีบทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปน
ครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การ
สนับสนุนสื่อการสอนและสรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความ
เชี่ยวชาญดานการสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมีมาตรฐานขั้น
ต่ําของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธและใหเอื้อตอการ
เขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มี
ความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลัง ดานการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยแยกออกจากระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบ
การสอบที่นําไปสูการวัดผลในเชิงทักษะที่จําเปนสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัย
และใชเทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคลองกับบริบทพื้นที่
๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝกอบรมบน
ฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลนแบบเปด การ
พัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ ระบบธนาคารหนวยกิต มาตรการ
จูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะ การใหสถานประกอบการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาชีพอยางตอเนื่องภายใตกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกที่
ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวน ทักษะ
พื้นฐาน ไดแก การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา
ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนํา
ความรูไปพัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได
๔.๓.๕ การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหนง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย อาคเนยแ ละประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเขาใจลุมลึก ในประวัติศาสตร
ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบานเพิ่มการรับรูของคนไทยดานพหุวัฒนธรรม การเห็น
คุณคาและมีความอดกลั้นตอความแตกตางทางความเชื่อความคิด วิถีชีวิต ผานความสามารถในการใชภาษาเพื่อนบาน
การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียนการฝงตัวและการทํางานระยะสั้นในประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชียอาคเนย
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไปพรอมกัน การพัฒนาสื่อการ
เรียนรูที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเขาถึง ทรัพยากรและใชประโยชนจากระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผาน
เทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด
/๔.๓.๗ การสรางระบบ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 53 ๔.๓.๗ การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเนนการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับนานาชาติ ในการใหบริการ
ทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและการ
แลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และ
ศูนยทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร ดานทัศนะและ
มิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดาน
ใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสราง
สภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญ ญา การสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถ
พิเศษใหสามารถตอยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง
๔.๔.๑ การพั ฒนาและสง เสริ มพหุป ญญาผ านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอ ม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุลมีทางเลือกในการใชศักยภาพพหุปญญา
ในการดํารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปญญาที่สังคมยอมรับ และเห็นความสําคัญ รวมทั้งมีกลไกคัดกรองและสงเสริมเด็ก
และเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ การมีสวนรวมของภาคเอกชน ตลอดจนสราง
มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเดนในประชาคมโลก ทั้งดานกีฬา
ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป ตลอดจนการวิจัย
๔.๔.๒ การสรางเสนทางอาชีพ สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับผูมี
ความสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ โดยจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน เครื่องมือการทํางานที่เหมาะสม การสรางระบบ
เชื่อมโยงเครือขายวิจัยกับศูนยความเปนเลิศที่มีอยูในปจจุบัน ในรูปแบบการรวมมือ การมีกลไกการทํางานในลักษณะการ
รวมตัวของกลุมคนในหลายสาขาวิชาเพื่อรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหนาใหสามารถตอยอดงานวิจัยที่สามารถ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ การสรางความรวมมือและเชื่อมตอกับสถาบันวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหนักวิจัยความสามารถสูงของไทย รวมถึงการเปดพื้นที่ในการสรางเสริมศักยภาพผูมีความสามารถพิเศษใหสามารถตอ
ยอดการประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสราง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทํางานชั่วคราวและถาวร ตามความเหมาะสมของ
เปาหมายการพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาตาง ๆ รวมถึงผูมีความสามารถที่มีศักยภาพสูงดานตาง ๆ ลูกหลาน
ชาวตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยที่มีความสามารถพิเศษ และการรับเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก
และผูเชี่ยวชาญที่มีศักยภาพหรือทักษะสูงในสาขาตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ควบคูกับการรักษาและ
สงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทั้งคนไทยหรือคนตางชาติที่กําเนิดในประเทศไทยไดแสดงศักยภาพ และใชความสามารถ
ในการทําประโยชนและสรางชื่อเสียงใหแกประเทศ
๔.๕ การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดาน กาย ใจ สติปญญา และสังคม มุงเนนการ
เสริมสรางการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นําไปสูการมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเอง พรอมทั้ง
สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะดานสุขภาวะที่เหมาะสม
๔.๕.๑ การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ โดยพัฒนาองคความรูและการสื่อสารดานสุขภาวะที่ถูกตอง
และเชื่อถือไดใหแกประชาชน พรอมทั้งเฝาระวังและจัดการกับความรู ดานสุขภาวะที่ไมถูกตอง จนเกิดเปนทักษะทาง
ปญญาและสังคมที่เปนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการสุขภาวะตนเองของประชาชน อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของตนเองใหมีความเหมาะสมและการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในการดํารงชีวิต
/๔.๕.๒ การปองกัน…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 54 ๔.๕.๒ การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสรางเสริมสุขภาวะในทุก
นโยบายที่ใหหนวยงานทุกภาคสวนมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสุขภาพของประชาชนเพื่อลดภัยคุกคามที่เปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔.๕.๓ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี โดยสงเสริมใหมีการจัดสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เปนมิตรตอสุขภาพและเอื้อตอการมีกิจกรรมสําหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม จัดทํามาตรการทางการเงิน
การคลังที่สนับสนุนสินคาที่เปนมิตรตอสุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ชวยในการเสริมการมีสุข
ภาวะ รวมทั้งกําหนดใหมีการประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพ โดยชุมชนและภาคประชาชนกอนการดําเนินโครงการที่อาจ
กระทบตอระดับสุขภาวะ
๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสรางสุขภาวะที่ดี โดยนําเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพแบบครบวงจรและ
ทันสมัย ที่รวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษาวินิจฉัย และพยากรณการเกิดโรคลวงหนา การพัฒนา
ระบบการดูแลสุขภาพทางไกลใหมีความหลากหลาย เขาถึงงาย เพื่อเปนการแกไขปญหาบุคลากรทางการแพทยที่มีความ
เชี่ยวชาญในพื้นที่หางไกล มีการเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากับอินเทอรเน็ต ทางดานสุขภาพ และจัดใหมีระบบการเก็บขอมูล
สุขภาพของประชาชนตลอดชวงชีวิตใหมีประสิทธิภาพ โดยอยูบนพื้นฐานความยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบ
การเก็บภาษีและรายจายเพื่อใหบริการดานสุขภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรางสุขภาวะที่ดี
ใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางมีประสิทธิภาพ พอเพียงเปนธรรม และยั่งยืน
๔.๕.๕ การสงเสริมใหชุมชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยใหชุมชนเปนแหลงบม
เพาะจิตสํานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผานการจัดการความรูดานสุขภาพที่เปนประโยชนและสนับสนุน ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การสรางสุขภาวะที่พึงประสงคระหวางกัน โดยรัฐจะทําหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกที่สําคัญในการ
อํานวยความสะดวกใหชุมชนสามารถสรางการมีสุขภาวะดีของตนเองได เพื่อใหชุมชนเปนพื้นที่สําคัญในการจัดการสุข
ภาวะของแตละพื้นที่
๔.๖ การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มุงเนนการสราง
ความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
๔.๖.๑ การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยสงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการ
สมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู การทํางานและการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพของประชากรแตละชวงวัย โดยเริ่ม
จากการสรางและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ เพื่อสงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพในกลุมประชากรวัยเจริญพันธุทุกกลุมใหมี
ประชากรที่มีคุณภาพ รวมถึงการสรางครอบครัวที่เหมาะสมกับโลกในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสงเสริมความรูในการวางแผน
ชีวิตที่เหมาะสมกับคานิยมของคนรุนใหม และการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมบนฐานความรูทางวิชาการตั้งแตชวงตั้งครรภ
และถึงชวงอายุตาง ๆ โดยใหทุกภาคสวนในสังคมเขามามีสวนรวม พรอมทั้งการพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสราง
ครอบครัวอบอุนเขมแข็ง โดยเนนการสงเสริมการเกื้อกูลกันของคนทุกวัยในครอบครัว ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
การส ง เสริมนโยบายการสรางความสมดุลระหว างชี วิตและการทํ างาน การส ง เสริมสนับสนุนภาคเอกชน สถาน
ประกอบการจัดบริการที่สงเสริมและพัฒ นาทรัพยากรมนุษยและสนับสนุนครอบครัวในการเลี้ยงดูบุตรและการดูแล
ผูสูงอายุ การสนับสนุนบทบาทของชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขามาเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว
รวมทั้งปรับปรุงกฎหมาย กําหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมพลังครอบครัว
ควบคูกับการปฏิรูปสื่อใหมีบทบาทในเชิงสรางสรรคในการใหความรูตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งครอบครัว
/๔.๖.๒ การสงเสริม…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 55 ๔.๖.๒ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เขามามีสวนรวมในการสรางบรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสราง
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาทักษะของประชากรใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต สรางความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองและการมีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุนดาน
วิชาการและสรางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
๔.๖.๓ การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหอ งเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรมที่ปลูกฝง ใหลูก
เพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้ง สงเสริมใหทุกภาคสวน เปดพื้นที่แหงการเรียนรู และจัด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะรวมถึง จัดใหมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม
สาธารณะใหเปนศูนยรวมแหงการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูรวมกัน เพื่อสงเสริมการใชเวลาอยาง
สรางสรรคและมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดงาย
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง หนวยงานที่เกี่ยวของโดยการเชื่อมโยงขอมูลรายบุคคลที่เกี่ยวกับ
การศึ กษา การพัฒ นาตนเอง สุ ขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช วงชี วิต เพื่อเสริม และสรา งศัก ยภาพของ
การดําเนิน งานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามพันธกิจของแตละกระทรวงใหมีความเขมแข็ง และตอบโจทยประเทศ
เปนฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถประเมินจุดออน
จุดแข็ง และศักยภาพบุคคลของประเทศ นํา ไปสูการตัดสินใจระดับนโยบายและปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคนไทยอยางมีทิศทาง
และสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต รวมถึงขอมูลที่สนับสนุนการผลิตกําลังแรงงานที่มีทักษะตรงตอความ
ตองการของตลาดงานในอนาคต และใชประกอบการตัดสินใจในการศึกษาตอ ธนาคารคลังสมองเพื่อรวบรวมผูสูงอายุที่มี
ความรู ประสบการณ และทักษะ เพื่อถายทอดความรูประสบการณ และทักษะ ใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ
๔.๗ การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุงสงเสริมการใช
กิจ กรรมนัน ทนาการและกี ฬาเปน เครื่อ งมื อในการเสริม สรา งสุ ขภาวะของประชาชนอย างครบวงจรและมีคุ ณภาพ
มาตรฐาน การสรางนิสัยรักกีฬาและมีน้ําใจเปนนักกีฬา และการใชกีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรางความ
สามัคคีของคนในชาติ หลอหลอมการเปนพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ
และกีฬาเพื่อการอาชีพในระดับนานาชาติในการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติเพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
๔.๗.๑ การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานใหกลายเปนวิถีชีวิต โดยสงเสริมใหเด็ก
เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาส มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การ
ปฐมพยาบาลเบื้องตน และการเลนกีฬาบางชนิดที่มีความจําเปนตอทักษะในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมีอิสระในการ
ประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยางตอเนื่องจนกลายเปนวิถีชีวิต
เพื่อพัฒนาจิตใจสรางความสัมพันธอันดี หลอหลอมจิตวิญญาณและการเปนพลเมืองดี
๔.๗.๒ การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ โดยเนน
การจัดกิจกรรมกีฬา สรางโอกาสและสนับสนุนการมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาอยางตอเนื่อง การปลูกฝงใหมีคุณธรรมของ
ความเปนนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รูแพ รูชนะ รูอภัยและรูจักการขอโทษ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐาน
ดานอุปกรณ สถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกทางกีฬาและนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคลองกับความ
ตองการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย

/๔.๗.๓ การสงเสริม...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 56 ๔.๗.๓ การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ
การเฟนหานักกีฬาที่มีความสามารถ สรางพื้นที่และโอกาสในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และ
วิทยาศาสตรการกีฬา การสงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติและสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสําเร็จจากความ
เปนเลิศสูการประกอบอาชีพและมีเสนทางอาชีพที่มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมดานการกีฬา
นันทนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา การจัดการความรู และพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อนํามาใชสงเสริมและสนับสนุน
กีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชย
๔.๗.๔ การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา
โดยมุงสรางและพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผูสอนกีฬาผูตัดสินกีฬา นักวิทยาศาสตรการกีฬา
ผูบริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผูที่เกี่ยวของตาง ๆ อยางเปนระบบและมีมาตรฐาน สามารถถายทอดความรู
ใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุมพิเศษ และผูดอยโอกาสไดอยางถูกตอง และสามารถตอยอดศักยภาพในการ
พัฒนาเปนบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการที่มีมาตรฐานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนและเสริมศักยภาพรองรับ
การเติบ โตของอุ ตสาหกรรมกี ฬาและนัน ทนาการและการพัฒ นาใหเ ป นศู น ย กลางการลงทุ น และฐานการผลิ ตด า น
อุตสาหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียควบคูกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ การสนับสนุนและสงเสริม
การผลิตบุคลากร และการพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนมีมาตรการสงเสริม
และสนับสนุนผูประกอบการกีฬาและนันทนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวของ

/ยุทธศาสตรชาติ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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๑. บทนํา

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ปญหาความเหลื่อมล้ําจะเปนหนึ่งความทาทายที่สําคัญในการพัฒ นาและยกระดับประเทศใหสามารถ
เติบโตไดอยางยั่งยืน และบรรลุเปาหมายของการเปนประเทศที่มีรายไดสูงในอีก ๒๐ ป ขางหนา ทั้งนี้ ถึงแมวาหลาย
ทศวรรษที่ผานมา ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒ นาประเทศใหกาวออกจากภาวะความยากจน แตการ
แกปญ หาความเหลื่อมล้ําและการสรางความเปนธรรมนับวา ยังประสบปญหาทาทายในหลายมิติ โดยการกระจาย
ทรัพยากรและความมั่งคั่งในสังคมยังคงมีการกระจุกตัวอยูมาก การกระจายโอกาสของการพัฒนายังไมทั่วถึง รวมทั้ง
โอกาสการถือครองที่ดินและการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน บริการทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมที่มี
คุณภาพ ยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมประชากร โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาดาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนของภาวะหนี้สิน การอพยพแรงงานเขาสูภาคอุตสาหกรรม และบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อมีการกระจุกตัวในเมืองใหญไ มกี่เมือง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของครอบครัว และสงผลกระทบตอ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในระยะยาว และอาจมีความรุนแรงมากขึ้นในสภาวะของการเขาสู
สังคมสูงวัยอยางสมบูรณในอนาคตอันใกล ดังนั้น ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได
กําหนดประเด็น ยุทธศาสตรที่เนนการตอบโจทยการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เพื่อใหการเติบโตของประเทศเปนการเติบโตที่ยั่ง ยืนโดยทุกคนไดรับประโยชนอ ยางทั่วถึงและเปนธรรม
การกําหนดใหภาคการเกษตรและครัวเรือนเปนกลุมเปาหมายของการปรับโครงสรางและพฤติกรรม และการกระจาย
ศูนยกลางความเจริญเพื่อใหเกิดการสรางงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟนโครงสรางทางสังคมควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และชวยลดความเสี่ยงตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่น คงของประเทศบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง นอกจากนี้ ยังเนนการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน
ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะชวยใหเกิดการแกปญหาความเหลื่อมล้ําที่ยั่งยืน
รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด

๒. เปาหมาย

๒.๑ สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสใหทุกภาคสวนเขามาเปนกําลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสรางสังคม
คุณภาพ

๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร
๓.๒ ความกาวหนาของการพัฒนาคน
๓.๓ ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
/4. ประเด็น...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
๔.๑.๑ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรใหเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร
ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนทองถิ่น โดยเนนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมีกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหเกษตรกรเขาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู ทั้งทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาการผลิตและยกระดับเปนผูประกอบการตลอดหวงโซคุณคา และเพิ่มชองทางการตลาดและเชื่อมโยงการคา
ดวยเครือขายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื่อสังคม กําหนดนโยบายและกติกาเพื่อเพิ่มโอกาสของเกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น รวมถึงสงเสริมการผลิตแปรรูปสินคาใหมีเอกลักษณ
และการจัดการในภาคบริการที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพื่อยกระดับเกษตรกรสูการเปนผูประกอบการธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค โดยกําหนดมาตรการเพื่อสรางความเสมอภาคที่
สําคัญ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ กําหนดเปาหมายการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมเพื่อนําไปใชในการจัดบริการที่ชัดเจน
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภค โดยเนนการแกไขกฎหมายที่ไมเปนธรรม ปรับปรุงระบบและกลไกในการคุมครองผูบริโภค
สนับสนุนองคกรของผูบริโภคใหมีความเขมแข็ง ปองกันการละเมิดสิทธิผูบริโภคและอํานวยความยุติธรรมแกผูบริโภค
สนับสนุนการบริโภคอยางยั่งยืน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทในการคุมครองผูบริโภคไดอยางเปน
รูปธรรม
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึงทรัพยากร โดยแกไขปญหาความขัดแยงระหวางเขต
พื้นที่ปาทับซอนพื้นที่ทํากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเขาใชประโยชนที่ดิน กําหนดมาตรการเพื่อใหเกิดการ
ใชประโยชนที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์อยางเปนธรรมและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพ
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการถือครองที่ดิน ปรับระบบเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินประเภทตาง ๆ ใหผูมีรายไดนอย
และผูที่ไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ใชเปนหลักฐานประกอบการขอพิจารณาสินเชื่อกับสถาบันการเงินได รวมถึงการปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวของในการใชประโยชนที่ดินสาธารณะเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อใหผูมีรายไดนอย
เขาถึงการใชประโยชนที่ดินไดอยางเปนธรรมและมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน โดยสงเสริมการปรับทัศนคติของนายจางใหมองลูกจางวาสามารถเพิ่มมูลคา
และคุณคาใหกับธุรกิจได สถานประกอบการจัดโครงสรางคาจาง ตามความสามารถและประสบการณ สงเสริมกลไกและ
ระบบการออมและแหลงเงินทุนเพื่อผูใชแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงการยกระดับกลไกการดูแลแรงงานไทยให
เปนไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการพัฒนาดานคุณภาพแรงงาน ทั้งในดานทักษะฝมือแรงงานและความสามารถดาน
เทคโนโลยี ภาษาและการจัดการ เพื่อสงเสริมใหแรงงานพัฒนาตนเองไปเปนผูประกอบการได
๔.๑.๕ สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมทางกายภาพและทาง
สังคมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตและการมีสวนรวมเปนพลังในสังคมสําหรับคนทุกกลุม โดยเฉพาะผูพิการและผูสูงวัย โดยการ
เชื่อมโยงระบบขอมูลสวัสดิการรายบุคคล และการพัฒนาระบบการใหบริการสวัสดิการที่เปนความรวมมือระหวางรัฐบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน ธุรกิจ หรือองคกรประชาสังคม เพื่อใหสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการถวนหนา
ไดอยางมีประสิทธิภาพและควบคุมคาใชจายไมใหเปนภาระทางการคลังมากเกินไปสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการออม
และการลงทุนระยะยาวเพื่อเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของประชาชนทุกกลุมดวยมาตรการทางภาษี
และอื่น ๆ ตลอดจนสงเสริมใหแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเขาสูระบบประกันสังคมอยางทั่วถึง
/๔.๑.๖ ลงทุน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 59 ๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพื่อ ชวยเหลือ กลุมคนยากจนและกลุมผูดอ ยโอกาสโดยตรง
โดยการจัดใหมีมาตรการพิเศษเพื่อใหสามารถระบุตัวกลุมเปาหมายที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ และใหความ
คุมครองทางสังคมและสวัสดิการอยางเฉพาะเจาะจงกลุมเปาหมายผูมีรายไดนอย ยากจน และผูที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้ําซอน
โดยมีเปาหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไมใหสงตอจากรุนพอแมไปสูรุนลูกหลาน และชวยเหลือกลุมคนที่เดือดรอน
ที่สุด
๔.๑.๗ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผูมี
รายไดนอ ยและกลุมผูดอ ยโอกาส โดยในดานบริการสาธารณสุข เนนการกระจายทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทาง
การแพทย การพยาบาล ใหกระจายไปยังพื้นที่อําเภอ ตําบล เพื่อใหสามารถดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูมีรายไดนอยใหไดรับบริการที่ไมมีความเหลื่อมล้ําในดานคุณภาพ รวมทั้งระบบคุมครอง
การรักษาพยาบาลตอการเจ็บปวยที่สรางภาระทางการเงินโดยไมคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผูมีร ายไดนอย
สนับสนุนสงเสริมใหสังคมเขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหมีคุณภาพและมี
สัดสวนแพทยตอประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื้นที่ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการสาธารณสุข
ดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกล
ทุรกันดารและยากจนและกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจัดใหมีมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาการสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใชเทคโนโลยีเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร ความรูและนวัตกรรมของคนทุกกลุมรวมถึงระบบการติดตามสนับสนุน
และประเมินผลเพื่อสรางหลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน
๔.๑.๘ สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง เนนการสรางหลักประกัน
ในการเขาถึงความยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน การพัฒนากลไกชวยเหลือผูมีรายไดนอยในการตอสูคดีที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และเพียงพอ การใหหลักประกันสิทธิของผูเสียหาย และผูถูกกลาวหาในการไดรับความชวยเหลือจากรัฐอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน การกําหนดกรอบเวลาและขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การบังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัดเปนธรรมและเสมอภาค และการมีมาตรการที่ละเอียดออนสํา หรับคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและการจัดการคดี
เกี่ยวกับกลุมที่มีความเปราะบาง ตลอดจนการพัฒนาวิธีพิจารณาความแพงและคดีปกครองเพื่อเพิ่มโอกาสของประชาชน
ในการเขาถึงความยุติธรรม ปรับปรุงระบบโทษปรับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใส และระบบการชวยเหลือผูพน
โทษในการกลับสูสังคม
๔.๒ การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พัฒนาศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค โดยคํานึงถึง
สัดสวนจํานวนประชากรของจัง หวัดบริวาร เพื่อใหสามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรไดอยางทั่วถึง และมี
คุณภาพ กระจายโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดทําผัง เมืองและผังภาคเพื่อการจัด
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหลงงาน แหลงน้ํา และการใชที่ดิน ใหสามารถพึ่งตนเองไดภายในกลุมจังหวัด รวมทั้ง
สง เสริมใหจัง หวัดหลักมีความสามารถในดานการบริหารจัดการและจัดการตนเองไดอยางเปนอิสระมากขึ้น เพื่อให
สามารถสรางความแตกตางบนฐานศักยภาพของทรัพยากรและความตองการของประชาชนในพื้นที่ได และสงเสริมการ
พัฒนาจังหวัดรองควบคูไปกับการพัฒนาจังหวัดหลัก
๔.๒.๒ กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ โดยการมีสวนรวม
ของประชาชนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผน ใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกันในทุก
ระดับเปนแผนเดียวกัน ตั้งแตระดับหมูบาน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด จนถึงกลุมจังหวัด เนนการกระจายแหลงอุตสาหกรรม
ในทองถิ่นเพื่อสงเสริมการสรางงานในพื้นที่ และการพัฒนาภาคบริการที่คนในพื้นที่ สามารถเปนผูประกอบการ และ
สามารถกระจายรายไดใหเกิดความเปนธรรม ใหความสําคัญกับการสราง “คุณคา” และ “มูลคา” ทางเศรษฐกิจ จาก
/ศักยภาพ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 60 ศักยภาพ ของฐานทรัพยากรของแตละพื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม การสรางการมี
สวนรวมของคนในพื้นที่และผูประกอบการในการสืบคน นํา มาปรับใชและยกระดับการใชทรัพยากรนั้นอยางยัง่ ยืน
๔.๒.๓ จัดระบบเมือ งที่ เอื้อ ตอ การสร างชีวิ ตและสังคมที่มี คุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถ
ตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง
เมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหเปนเมืองอัจฉริยะ
ปลอดภัย สะดวกสําหรับคนทุกกลุมอยางทั่วถึงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ
เมืองดวยการมีสวนรวมและการลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางกลุมประชากรที่อาศัยในเขตเมือง
๔.๒.๔ ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาคกลุมจังหวัด ที่เชื่อมโยงกัน และ
สนับสนุ น การขั บเคลื่ อนการพัฒ นาในระดั บกลุม จัง หวัด และระดับภาคปรับ โครงสรางและปรับ ปรุง กฎหมายเพื่อจั ด
ความสัมพันธระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหเอื้อตอประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาพื้นที่และการกํากับติดตาม เพื่อสรางธรรมาภิบาลในการทํางานของภาครัฐ ตลอดจนการปรับปรุงกฎหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการปกครองทองถิ่น และการเปดพื้นที่และโอกาสการมีสวนรวมอยางกวางขวางของภาคสวนตาง ๆ
ไดแก ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาควิชาการในการกําหนดยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด
๔.๒.๕ สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลมิติตาง ๆ ของพื้นที่ใหมีความถูกตองแมนยํา การเปดเผยขอมูลสําคัญ ที่จะเอื้อใหประชาชนและภาคสวน
ตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดําเนินงานของรัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการ
สรางองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยี การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การขยายเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหชุมชนสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสาร ความรูตาง ๆ และนําไปใชเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของสถาบันการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อรวมพัฒนาพื้นที่และชุมชนทองถิ่น
๔.๒.๖ การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ โดยการวางแผนกําลังคนที่สอดคลองกับแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของกลุมจังหวัด และการพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับบริบทของเมืองทั้งในปจจุบันและอนาคต
เนนการสงเสริมการยกระดับทักษะของผูประกอบการและกลุมวิสาหกิจในพื้นที่ทั้งในดานภาษา การบริหารธุรกิจ การ
จัดการหวงโซคุณคาและตลาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงความตองการของกําลังแรงงานในพื้นที่กับระบบการผลิตกําลังคนในสายอาชีพ
๔.๓ การเสริมสรางพลังทางสังคม
๔.๓.๑ สรางสังคมเขมแข็งที่แบงปน ไมทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง
พลังของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุนใหม คนวัยทํางาน และผูสูงอายุ ใหมา
เปนกําลังของการพัฒนาเพื่อสวนรวม โดยการสรางเวทีกลางเปนพื้นที่ สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปญหาสาธารณะของ
พื้นที่ ตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอจนถึงระดับ จังหวัด การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสรางกลไกการ
ทํางานรวมกันของภาคสวนตาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตาง ๆ เพื่อฝกทักษะใหเปนผูนํารุน
ใหมในอนาคต ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม การดําเนินงานของภาคประชาสังคม การสรางเครือขายใน
พื้นที่ รวมถึงการสรางชุมชนเสมือนบนเครือขายสื่อ ใหเปนเครือขายเรียนรูรวมกันทางสังคมที่รวมทําสิ่งที่สรางสรรค และ
การยกยองใหคุณคากับการทําประโยชนรวมกันเพื่อสวนรวม
/๔.๓.๒ การรองรับสังคม...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 61 ๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยเตรียมความพรอมในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม
สุขภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแตกอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรใหสามารถปรับเปลี่ยน อาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ เพื่อยืด
ชวงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทํางานในยามสูง อายุ และสรางหลักประกันทางรายไดใหแกตนเองไดนานขึ้น สราง
แรงจูงใจใหภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการเตรียมความพรอมของแรงงานกอนวัยเกษียณ การจางงานผูสูงอายุ
ใหเหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณและสมรรถนะ ตลอดจนสงเสริมการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับการ
สงเสริมและฟนฟูศักยภาพผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทําตอเนื่องทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคม และสุขภาพ รวมทั้ง
คงไวซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจางงานผูสูงอายุให
เหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ และสมรรถนะสงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและประสบการณ และรวมสรางสังคมที่
ไมทอดทิ้งกัน เพื่อเพิ่มคุณคาของผูสูงอายุ
๔.๓.๓ สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน เพื่อสนับสนุนการทํางานของภาคสวนตาง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองคกร ภาคประชาสังคมและองคกรชุมชนใน
รูปแบบนิติบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางสรรคประโยชนสาธารณะตาง ๆ รวมทั้งการปรับปรุงระเบียบการใชงบประมาณ
และจัดซื้อจัดจางของภาครัฐเพื่อเอื้อใหสามารถสนับสนุนความริเริ่มที่สรางสรรคของภาคสวนตาง ๆ
๔.๓.๔ สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสังคม โดยปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสรางความรูความเขาใจและการยอมรับของสังคมตอเรื่องเพศสภาพและความเสมอภาค
ทางเพศ สงเสริมใหทุกเพศมีสวนรวมรับผิดชอบครอบครัวและรวมกันพัฒนาสังคม สงเสริมความเขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมในสถานประกอบการเพื่อใหทั้งชายและหญิงสามารถดูแลครอบครัวไดอยาง
สมดุลกับการทํางาน สงเสริมการสรางประชากรรุนใหมบนรากฐานของครอบครัวที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสของสตรีในการ
ทํางานเชิงเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ตลอดจนเพิ่มศักยภาพความรูความสามารถและภาวะผูนํา ของสตรี เพื่อใหสามารถมี
บทบาทในทางการเมืองและการบริหารทั้งในระดับสากล ระดับชาติและในระดับทองถิ่นไดอยางเหมาะสมและกวางขวาง
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใตบริบทของสังคมที่มีความ
หลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติสงเสริมความตระหนักในสิทธิ
มนุษยชน สรางความเทาเทียมกันในเรื่องสิทธิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในกลุมชาติพันธุ ใหความสําคัญกับองคความรู
และภูมิปญญาของกลุมชน สรางความภาคภูมิใจในรากเหงาของคนในทองถิ่น สรางความเขาใจและจุดรวมบนความ
แตกตางอยางสรางสรรคและสงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษาในการชวยยกระดับคุณคาที่หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจที่สรางสรรคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได รวมถึงเชื่อมโยงการสรางความรวมมือ
และความสัมพันธอันดีกับประเทศเพื่อนบานบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันกับประเทศไทย
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ สรางสรรค เพื่อรองรับสัง คมยุคดิจิทัล
พัฒนาระบบโครงสรางเครือขายดานขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่ถูกตองทันสมัยไดอยางรวดเร็ว
สงเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคูไปกับมาตรการสรางความรับผิดชอบของสื่อตอสังคม รวมถึงสงเสริมบทบาทของ
องคกรที่เกี่ยวของในการใหความรูเรื่องสิทธิเพื่อคุมครองการใชเทคโนโลยีและสื่อตามมาตรฐานความปลอดภัยและ
กฎหมาย ตลอดจนพัฒนาสื่อสรางสรรคทั้งในเชิงเนื้อหา และการสรางความตระหนักและภูมิคุมกันของผูเสพสื่อ
๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
๔.๔.๑ สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ใหมีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใชขอมูลความรู และการยกระดับการเรียนรูของครัวเรือน ทั้งในกลุมครัวเรือน
ภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบการวางแผนอนาคต การออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความ
/เปนอยู...
เปนอยูของสมาชิกในครอบครัว เพิ่มทักษะทางการเงินและการวางแผนการจัดการที่ดิน ที่อยูอาศัยและระบบการผลิตดาน
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
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ชุมชนและทองถิ่น อันเปนการสรางการเรียนรูจากภายในเพื่อสรางคนที่มีระบบคิดที่มีเหตุผลและพึ่ง ตนเองได ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๔.๒ เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการ
รวมกลุมของสมาชิกในชุมชนเพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน ใหชุมชนไดบริหารจัดการและมีสวนรวมในกิจการที่สงผล
กระทบตอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชนที่สะทอนปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชน โดย
มีขอมูลครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนและเชื่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และเชื่อมโยงกับการกําหนดการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกัน
ขับเคลื่อนกลไกความรวมมือทุกภาคสวนใหมีเปาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมีอํานาจในการตัดสินใจ โดยมี
ระบบการติดตามตรวจสอบที่ตอเนื่องและโปรงใส ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาตัวชี้วัด และระบบการประเมินความ
เขมแข็งของชุมชน เพื่อใหสามารถติดตามความกาวหนาในการยกระดับความเขมแข็งของชุมชนไดอยางตอเนื่อง
๔.๔.๓ สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ เพื่อสรางประชาธิปไตยชุมชน โดยสนับสนุนให
ประชาชนสามารถรวมกลุมและมีเวทีกลางเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่เปนประเด็น
สาธารณะ สามารถกําหนดเปาหมายการพัฒนาบนฐานการมีขอมูลและการใชเหตุผล และสรางขอตกลงรวมกันที่สามารถ
ผูกพันและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ และลดความขัดแยงได อันจะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางประชาธิปไตยที่
ระดับฐานราก และสรางความสมานฉันท ตลอดจนปรับบทบาทภาครัฐใหเปนฝายสนับสนุนใหชุมชนจัดการตนเองไดมาก
ขึ้น โดยรัฐเปนที่ปรึกษาสนับสนุนองคความรูและพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการใหกับชุมชน เพื่อเปน พลังของการ
พัฒนา
๔.๔.๔ สรางภูมิคุมกันทางปญญาใหกับชุมชน โดยการสรางการเรียนรูของชุมชน ใหสามารถกาวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและสงเสริมโอกาสการเขาถึงขอมูลขาวสารและองคความรูของชุมชน
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อเรงกระบวนการเรียนรูของชุมชนในการกาวเขาสู
สังคมในยุคดิจิทัล การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความเสี่ยงดานตาง ๆ ในบริบทของการแขงขัน
อยางยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะในการใชความรูและเทคโนโลยีอยางสรางสรรคเพื่อแกปญหาและ
ยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการตนเอง และสรางหลักประกันใหคนทุกกลุมไดรับโอกาสและเขาถึงการ
เรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยไมจํากัดวัยหรือเพศสภาวะ
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ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๑. บทนํา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนปจจัยที่มีอยูอยางจํากัด ถือวาเปนองคประกอบสําคัญในการ
ดํารงชีพของมนุษย และสงผลตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา และเพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายการพัฒนา
ประเทศในระยะ ๒๐ ปไดอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอม เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดลอมของประเทศใน
ปจจุบัน ที่มีปญ หาความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องทั้ง ในสวนของพื้นที่ปาไมที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ําที่ยังไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการไดอยางเต็มศักยภาพและมี
ความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต ซึ่งปญหาเชิงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมดังกลาวจะกอใหเกิดจุดออนของการรักษา
และยกระดับฐานการผลิตและบริการของประเทศไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไดนอมนําศาสตรของ
พระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุมกัน” มาเปนหลักในการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติควบคูกับการนําเปาหมายของการพัฒ นาที่ยั่งยืน ทั้ง ๑๗ เปาหมาย มาเปนกรอบแนวคิดที่จะ
ผลักดันดําเนินการเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรร
มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน
เพื่อให ประเทศไทยเปนประเทศพัฒนาแลวที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐
จากหลักการดังกลาวขางตน ทําใหการพัฒนายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ถูกดําเนินการบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน ไมใหมากหรือนอยจนเกินไป อันจะนําไปสูความยั่งยืน
เพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดหลักของแผน คือ เติบโต สมดุล ยั่งยืน ซึ่งเปนหัวใจของยุทธศาสตรชาติ
ดานนี้

๒. เปาหมาย
มีสมดุล

๒.๑ อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ใหคนรุน ตอไปไดใชอยางยั่ง ยืน

๒.๒ ฟนฟูและสรางใหมฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช ป ระโยชน แ ละสร า งการเติ บ โต บนฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มให ส มดุ ล ภายใน
ขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน เพื่อกําหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม
บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓.๒ สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู
๓.๓ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๓.๔ ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

/4. ประเด็น...
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๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

๔.๑ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุงเนนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหเติบโตและมี
ความเปนธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ดวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นําไปสู
การยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเปนธรรมทางสังคม สามารถลดความเสี่ยงของผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและลด
ปญ หาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได โดยมีเปาหมายสูสัง คมที่มีระดับคุณภาพชีวิตที่สูง ขึ้นแตมีผลกระทบต อ
สิ่งแวดลอมต่ําลงผานแนวทางและมาตรการตาง ๆ เชน การบริโภคและการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และปาไม รักษาฐานทรัพยากรสัตวปาและความหลากหลายทางชีวภาพ สงเสริมใหสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร และเสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม
ของชาติ
๔.๑.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน โดยสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่มีคุณภาพ
๔.๑.๒ อนุรักษและฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด โดยเฉพาะสัตวปาและ
พันธุพืชที่ใกลสูญพันธุ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุเฉพาะถิ่น และแหลง ที่อยูอาศัยตาม
ธรรมชาติ ตลอดจนควบคุมชนิดพันธุตางถิ่นที่มีผลกระทบตอระบบนิเวศ โดยอนุรักษพื้นที่ปาไมที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ชนิดพันธุสัตวปาและพันธุพืชเฉพาะถิ่น สัตวปาและพันพื
ธ ชหายากและใกลสูญพันธุใหเปนฐานทรัพยากรที่
มั่นคง ควบคูกับการลดภัยคุกคามและ การบริหารจัดการไมใหเกิดความขัดแยงระหวางสัตวปากับคนและชุมชน รวมถึง
การสรางระบบฐานขอมูลในรูปแบบธนาคารพันธุกรรม โดยใหความสําคัญกับพันธุกรรมทองถิ่นที่มีคุณคาตอระบบนิเวศ
และ/หรือมีความสํา คัญทางเศรษฐกิจและภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุและองคความรูสําหรับใช
ประโยชนในอนาคตและคงความหลากหลายทางพันธุกรรม มีการสงเสริมมาตรการทางเศรษฐศาสตร และมาตรการจูงใจ
ในการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ สรางกลไกการใชประโยชนในระดับทองถิ่นอยางยั่งยืน
และพัฒนาระบบการแบง ปนผลประโยชน รวมถึงพัฒนาและบังคับใชมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของเชน สงเสริม
พัฒนาและการใชแนวคิดผูไดรับผลประโยชนเปนผูจาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวคิดการเก็บคาบริการเชิง นิเวศในการ
บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งการศึกษา สํารวจและวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
นิเวศที่มีความสําคัญ ทั้งในและนอกพื้นที่คุมครองโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และพื้นที่วิกฤต เพื่อ
พัฒ นาและเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลใหไ ดมาตรฐาน สะดวกตอการเขาถึง และนําไปใชประโยชน และการสง เสริม
การเกษตรที่ชวยอนุรักษฟนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๑.๓ อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟนฟูแมน้ําลําคลอง
และการปองกันตลิ่งและฝายชะลอน้ํา มีการวางแผนการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ําบนพื้นฐานของการรักษาสมดุลนิเวศ
สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลองและแหลงน้ําธรรมชาติ มีระบบ
รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ระบบเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชนใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล
สนับสนุนใหมีโครงขายการสัญจรทางน้ําที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมีประสิทธิภาพ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน
องคกรเอกชน เอกชน มีความรูความเขาใจ ความตระหนักตอคุณคาและความสําคัญของแมน้ํา คู คลอง
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยหยุดยั้งการบุกรุกทํา ลายพื้นที่ปา โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตอการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุก
หนวยงานในการเฝาระวังและปองกันการบุกรุกปาสงเสริมการฟนฟูระบบนิเวศปาธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ปาอนุรักษ
ตามกฎหมาย พื้นที่ปาตนน้ํา บนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน สงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน
สงเสริมการใชประโยชนพื้นที่ตนน้ําที่เหมาะสมและไมเกิดผลกระทบโดยกําหนดสิทธิชุมชนที่เขาไปใชประโยชนจากปา
จะตองคํานึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจํากัด และศักยภาพในการฟนตัว เพื่อใหชุมชนมีความรูสึกหวงแหน
/เกิดการอนุรักษ…
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- 65 เกิดการอนุรักษทรัพยากรปาไม และมีการปลูกปาเพิ่มขึ้นตามหลักการผูไดรับประโยชนจากปาเปนผูดูแลปา สงเสริมปลูก
ปาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากปาปลูกแบบครบวงจร สรางกลไกหรือระบบตัดฟนระยะยาวที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
และกฎหมายสําหรับพื้นที่ที่อยูนอกเขตพื้นที่ปาไมและพื้นที่ของเอกชน โดยใหสามารถนํามาใชประโยชนควบคูกับการ
สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสามารถระบุแหลงกําเนิดของไม และปองกันการลักลอบนําไมออกจากปา รวมถึงการสราง
และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพื่อใหประชาชน
ไดประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติ เกิดความรูสึกหวงแหน เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษและไดรับความสุขจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ พรอมทั้งการแกไ ขปญหาชุมชนที่ทํากินในเขตปาโดยเนนการใชประโยชนที่ไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในรูปแบบคนอยูกับปาอยางยั่งยืน การจัดทําแผนที่แนวเขตพื้นที่สีเขียว ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่สีเขียวรายจังหวัดการสงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่ปาชุมชนและปาครอบครัวแบบมีสวนรวม การสราง
เครือขายภาคประชาชนทุกระดับอายุใหมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔.๑.๕ สงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยสงเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียวอยางยั่งยืน
ซึ่งรวมถึงการสงเสริมใหเกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตวิธีคิดและวิถีชีวิตของบุคคลและ
องคกรใหมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคาและมีประสิทธิภาพมากที่สุด การสรางการมีจิตสํานึกในการผลิตที่มีความ
รับ ผิ ด ชอบต อสิ่ ง แวดล อ มและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคอย า งพอเพี ยงและเป น มิ ตรต อ สิ่ง แวดลอ ม การใช ก ลไกทาง
เศรษฐศาสตรและมาตรการทางสังคมจูงใจผูบริโภคและผูผลิต การสรางระบบและกลไกการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบ
และควบคุมมลพิษในภาคการผลิต และการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ พรอมทั้งสงเสริม
ใหมีการลดขยะเปนศูนย จัดการขยะแบบเบ็ดเสร็จยั่งยืน การลดการปลอยมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการ
จัดการการปลอยมลพิษจากภาคการผลิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคูกับการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมีมลพิษ
ต่ําโดยกระบวนการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การมีระบบจัดการของเสียจากแหลงกําเนิดมลพิษทุกประเภทที่เพียงพอ
และมีการจัดการมลพิษไดเปนไปตามมาตรฐาน มีการบังคับใชกฎหมายกับผูประกอบการอยางเครงครัด รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกดวยการวิจัยพัฒนาวัตถุดิบและเทคโนโลยี
การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช และตลาด ตลอดจนการสรางจิตสํานึกและเขาถึงองคความรูดานพลังงาน พรอมทั้งการ
สงเสริมการจัดซื้อจัดจางสีเขียวทั้งระบบ ซึ่ง รวมถึง การสนับสนุนใหทุกหนวยงานของรัฐมีการจัดซื้อจัดจางสินคาและ
บริการที่ไดรับการรับรองผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมใหภาคเอกชนใชสินคาและบริการจากผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสงเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมพรอมทั้งมี
การสงเสริมและพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูงใจใหดําเนินการเพื่อรองรับการปลู กปาและเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้น ที่เอกชน การปรับปรุง กลไกรัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและ
ภาคเอกชน
๔.๒ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุงเนนการใหความสําคัญกับการสรางการเติบโต
ของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งหมด ภายใต
อํานาจและสิทธิประโยชนของประเทศที่พึงมีพึงได เพื่อความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยมุงเนนการ
ถายทอดองคความรูเรื่องทะเลที่ถูกตองและเพียงพอ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล ปรับปรุงและฟนฟู
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๒.๑ เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศในดานตาง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลใหมีบทบาทเปนที่ยอมรับในกลุมประเทศอินโดจีนและประชาคม
อาเซียน เรงลดความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงทรัพยากร กระจายประโยชนที่เกิดขึ้นใหทั่วถึง เพื่อยกระดับรายไดและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมทั้งสงเสริมและสรางเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล สงเสริมผูประกอบการรายยอยและ
วิสาหกิจชุมชนใหคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดลอมพัฒนาศักยภาพคนและการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
/แขงขัน...
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- 66 แขงขันบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับกาซเรือนกระจก พรอมรับมือกับผล
จากสภาพภู มิอากาศเปลี่ยนแปลงที่ สง ผลกระทบตอ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตลอดจนเศรษฐกิ จภาคทะเล
การปรับตัวตอสภาวะการเปลี่ยนแปลง และมีการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศที่เปนมาตรฐาน มีระบบ
เศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางการคลังที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบโดยผูใชประโยชน หรือตอผูทําความ
เสียหายตอทรัพยากร และสงเสริมการใชประโยชนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงมีกลไกการบริหารจัดการพื้นที่ชายฝง
ทะเล และในทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีผังชายฝงและฝงทะเลชัดเจน กําหนดพื้นที่การพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ โดยการมี
สวนรวมของประชาชนและสอดคลองกับสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรในพื้นที่
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ โดยรักษาแนวปะการัง
ที่สําคัญตอการทองเที่ยว รักษาปาชายเลนที่สําคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจกรักษาแหลงหญาทะเลที่สําคัญตอประมง
และสัตวทะเลหายาก มีพื้น ที่คุมครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบตาง ๆ โดยสง เสริมการมีสวนรวมของ
ภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนากลไกคุมครองสัตวที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศ การทองเที่ยว
และการอนุรักษที่มีมาตรฐานระดับสากล พรอมทั้งมีระบบควบคุม และตรวจสอบผลกระทบ จากสิ่งแวดลอมที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงมูลคาของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล
กระบวนการมีสวนรวมชัดเจนและเปน ที่ยอมรับ รวมถึง มีระบบตรวจสอบ แจง เตือนติดตาม และประเมิน ผลที่มี
ประสิทธิภาพในปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศสัตวทะเลหายาก หวงโซอาหาร และคุณภาพอาหาร
ทะเล รวมถึง มีการกระจายความรูดานทะเลในทุกระดับชั้นและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมีกิจกรรมการสรางความ
ตระหนักทางทะเล มีระบบศูนยขอมูลความรูเชิงรุกที่เขาถึงไดผานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยาง
ตอเนื่องและพัฒ นาฐานขอ มูลเปน คลัง รวมความรูดา นผลประโยชนทางทะเลเพื่อใหคําปรึ กษาชวยการตัดสิน ใจของ
ผูบริหารและใหบริการความรูแกประชาชน ที่จะนําความรูไปพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนอยางยั่งยืน
๔.๒.๓ ฟนฟูชายหาดที่เปนแหลงทองเที่ยว ชายฝงทะเลไดรับการปองกันและแกไข ทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม โดยจัดการชายฝงประเทศไทยทั้งหมดแบบบูรณาการ
ชายฝงทะเลไดรับการปองกัน แกไขปญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝงที่เหมาะสม มีแผนแมบทกําหนดวิธีการจัดการ
ในแตละพื้นที่สําคัญทั่วประเทศมีการลดพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝง โดยใชรูปแบบการปองกันและแกไขปญหาการ
กัดเซาะชายฝงที่เหมาะสม รวมถึงการปองกันการกัดเซาะชายฝงในบริเวณที่ยังไมเกิดปญหา
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเลที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการทองเที่ยวทางทะเล
มีการคํานึง ถึง ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ การลดความเหลื่อมล้ําและดูแลผลประโยชนใหเกิดขึ้น กับ
ประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักทองเที่ยวทางทะเล การพัฒนาทาเรือทั้งระบบใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
พัฒนาการทองเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม พัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางทาเรือสําราญในภูมิภาค การจัดทําแหลง
ทองเที่ยวดําน้ําที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อรองรับปริมาณนักทองเที่ยวในอนาคต สงเสริมใหประเทศเปนศูนยกลางดานพาณิชย
นาวีของภูมิภาค พัฒนาการเดินเรือสินคาตามแนวชายฝงใหเติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสงเสริมการ
ประเมินทรัพยากรประมง เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการใหสอดคลองกับศักยภาพการทําประมงที่คํานึงถึงความ
สมดุลของทรัพยากร ควบคุมและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายลาง และปองกันไมใหเรือประมงผิดกฎหมาย ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศเขามาทําการประมงที่ ผิดกฎหมาย เรง พัฒนาการจั ดการดานการเพาะเลี้ ยงในทะเล
ที่สอดคลองกับแผนการใชประโยชนเชิงพื้นที่ทางทะเล การศึกษาวิจัยเพื่อนําความรูและนวัตกรรมใหม ๆ มาพัฒนาการ
ประมงครบวงจร เพื่อใหประเทศยัง คงเปน ผูนําดานการผลิตและสง ออกผลิตภัณฑประมงมูลคาสูง และเปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอม
/๔.๓ สรางการเติบโต...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 67 ๔.๓ สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ มุงเนนการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก และสรางสังคมคารบอนต่ํา ปรับปรุง การบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการสรางขีดความสามารถของ
ประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมือง เพื่อมุงสูเมือง
คารบอนต่ํา และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการดานการเกษตรที่มีผลประโยชนรวมในการลดกาซ
เรือนกระจก รวมทั้งเรงฟนฟูพื้นที่ปาเสื่อมโทรม สงเสริมการเพิ่มพื้นที่ปาเพื่อเปนแหลงกักเก็บกาซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ ที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลการคาดการณสภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยลวงหนา
ที่รวดเร็ว แมนยําและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสรางและ
ไมใชโครงสรางเพื่อเตรียมรับมือ กับพิบัติภัยที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแตละภู มิสัง คมของ
ประเทศพรอมทั้ ง พัฒ นาและปรับ ปรุง การบริหารจัดการพิ บัติภัยทั้ ง ระบบโดยคํานึ ง ถึง ปจจั ยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในระยะยาว รวมถึงการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ชุมชน และเมืองในการรับมือและปรับตัวตอ
ผลกระทบจากพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๓ มุ ง เป า สู ก ารลงทุ น ที่ เ ป น มิ ต รต อ สภาพภู มิ อ ากาศในการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน โดยบูรณาการนโยบายและแผนพัฒนาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน มีการสงเสริมสินคาและบริการคารบอนต่ํา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเปนระบบ
และพัฒ นาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อสรางแรงจูง ใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งพัฒนารูปแบบทางธุรกิจดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้ง มีการพัฒนากฎหมายเพื่อ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๔ พั ฒ นาและสร า งระบบรั บ มื อ ปรั บ ตั ว ต อ โรคอุ บั ติ ใ หม แ ละโรคอุ บั ติ ซ้ํ า ที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒนาโครงสรางระบบสาธารณสุข เครือขายเตือนภัยและเฝาระวังโรคใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมประชากรกลุมเสี่ยงที่มีความออนไหวตอปจจัยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ตอโรคอุบัติใหม
โรคอุบัติซ้ํา การพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลอม และเวชศาสตรปองกันทั้งระบบ
๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโตอยาง
ตอเนื่อง มีขอกําหนด รูปแบบ และกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ตามศักยภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสําคัญกับการจัดทํา
แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความ
เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นที่ตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางยั่งยืน ลดการปลดปลอยมลพิษและ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สงเสริมเกษตรอัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อุทยาน
ธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณและวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน
๔.๔.๑ จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ โดยจัดทําและพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
จัดการ และ วิเคราะห ขอมูลขนาดใหญ เพื่อการจัดทําแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการ
ตามศั ก ยภาพของภู มิ นิ เ วศจั ด ทํ า แผนผั ง ภู มิ นิ เ วศของพื้ น ที่ ต ามเกณฑ แ ละมาตรฐานการพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม การกําหนดเขตพื้นที่แนวกันชน พรอมทั้งการจัดทําผังเมืองและชนบท ตามเกณฑมาตรฐานและ
องคประกอบของผังเมืองรวมดานการใชประโยชนที่ดิน คมนาคมขนสง สาธารณูปโภคสาธารณูปการ การจัดทําแผนผัง
พื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อใชในการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยและ
/เกษตรอินทรีย...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 68 เกษตรอินทรีย การจัดทําผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑมาตรฐานตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทํา
ผังพื้นที่อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงโบราณคดี มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และ วิถีชีวิต
พื้นถิ่นอยางยั่งยืน
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนาอยูอยางยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมปลอดภัย
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อุทยานธรณีวิทยา แหลงโบราณคดี
มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล โดยปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดลอมของประเทศตามมาตรฐานสากล และบังคับใช
มาตรฐานสิ่งแวดลอมดานดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุกภาคสวนอยางเครงครัด
การพัฒนามาตรฐานและระบบจัดการมลพิษกําเนิดใหม พรอมทั้งขจัดมลพิษและแกไขฟนฟูผลกระทบสิ่งแวดลอมดาน
ดิน น้ํา อากาศ ปาไม สัตวปา และความหลากหลายทางชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ มีการ
พัฒนาและใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งกําหนดเปาหมายการจัดการ
ขยะตั้งแตตนทางถึงปลายทาง ดวยเปาหมาย ๓R (Reduce, Reuse, Recycle) พรอมทั้งมีกลไกกํากับดูแลการจัดการ
ขยะและมลพิษอยางเปนระบบทั้งประเทศ
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน โดยกําหนดใหภาครัฐ
เปนแกนกลางในการใหความรู ประสาน และบูรณาการทุกภาคสวนในการเพิ่ม และ รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไม
ในภาพรวมของประเทศ การฟนฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมกับการปรับปรุงกฎหมายและ
บังคับใชเรื่องการใชประโยชนของชุมชนในพื้นที่ปาอยางสมดุล การพัฒนาและสงเสริมกลไกคารบอนเครดิตและกลไก
คาตอบแทนการใหบริการของระบบนิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ และฟนฟู แหลง โบราณคดี มรดกทาง
สถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยางยั่งยืน โดยจัดใหมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจใน
การดําเนินการ
๔.๔.๕ พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุมอาสาสมัครดวยกลไกการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒ นาเครือขายองคกรพัฒนาเมือง ชุมชน และเครือขาย ที่
ประกอบดวยภาคีสําคัญตามบริบทของพื้นที่อยางเปนรูปธรรมเชื่อมโยงการพัฒนารวมกันในทุกระดับและพัฒนาศักยภาพ
องคกร เพื่อการพัฒนาเมือง ชุมชนและเครือขาย ใหมีทักษะทัดเทียมกับประเทศอื่นในระดับสากล โดยพัฒนาสหกรณ
วิสาหกิจชุมชน หรือ องคกรธุรกิจประจําชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดกลไกทางเศรษฐศาสตรในการพัฒนาผลผลิตตาม
มาตรฐานสากล ธุรกิจชุมชนแบบครบวงจร และตลาดเพื่อเกษตรกรโดยเกษตรกร พรอมกับสงเสริมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธและรายไดใหกับชุมชน
๔.๔.๖ เสริมสรางระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการ
ปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา ตลอดจนควบคุมการแพรระบาดของโรคเหลานี้ โดยศึกษาวิจัย สรางองคความรูดาน
การสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในประชากรทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง เพิ่มขีดความสามารถในการ
ติดตาม วิเคราะหและประเมิน แนวโนมสถานการณปญ หาโรคอุบัติใหมและอุบัติซ้ํา และสรางความพรอมของภาคี
เครือขายในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดตางๆ

/๔.๕ พัฒนา…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 69 ๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ําทั้ง
ระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวนดูแลภัยพิบัติจากน้ําทั้งระบบ
พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เนนสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่
คํานึงถึงการพัฒนาอยางเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพและการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน
พื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนฐานการผลิตอาหารที่มั่นคงและ
ปลอดภัยและเปนฐานการผลิตที่มีผลิตภาพสูง
๔.๕.๑ พัฒ นาการจั ดการน้ํา เชิ งลุ มน้ํา ทั้ง ระบบเพื่ อ เพิ่ มความมั่นคงดา นน้ํา ของประเทศ
โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เขาถึงไดมีระบบการจัดการน้ําชุมชน
ที่เหมาะสม พรอมทั้งสงเสริมฟนฟู อนุรักษ พื้นที่ตนน้ํา พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่พักน้ํา แหลงน้ําธรรมชาติ แองน้ําบาดาล การ
ระบายน้ําชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ํา และใชประโยชนไดตามเกณฑ มีการจัดทําแผนปองกัน ฟนฟู รักษา รวมกับ
แผนรักษาเขตตนน้ํา แผนปองกันแผนดินถลมแผนอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ ตามพื้นที่ที่
กําหนดและตามความสําคัญและมีการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําทั้งระบบใหมีระดับความมั่นคงในระดับสากล โดย
การจัดหาและใชน้ําที่สมดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม ใชระบบทั้งทางโครงสราง กฎระเบียบ การ
บริหารจัดการการจัดหาและใชน้ําที่ไดสมดุล ระบบและกลไกการจัดสรรน้ําที่เปนธรรม การยกระดับผลิตภาพการใชน้ําให
เทียบเทาระดับสากล รวมทั้งการเตรียมความพรอมทางบุคลากร สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือ
การจัดการ การดําเนินการเพื่อสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ําและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณสารสนเทศกับนานาชาติ และการดําเนินการรวมใชน้ํากับแมน้ําระหวางประเทศ โดย
พิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นอื่นรวมกับระดับสากล และมีการจัดระบบการจัดการ
น้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดความสูญเสีย ความเสี่ยง จากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําตามหลักวิชาการใหอยูในขอบเขตที่
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยแบงตามลักษณะของแตละพื้นที่ได และสามารถฟนตัวไดในเวลาอันสั้น
๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจาก
การใชน้ําใหทัดเทียมกับ ระดับสากล โดยจัดใหมีน้ําเพียงพอตอการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อการอยูอาศัย การ
พาณิชยและบริการ พรอมระบบจัดการน้ําในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้ําระบบกระจายน้ําดี ระบบรวบรวมน้ําเสีย ระบบ
ระบายน้ํา สําหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองใหเพียงพอตอความตองการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยพัฒนาระบบน้ําในเมืองที่มีความเชื่อมโยง มีแหลงน้ําสํารอง การใชน้ําซ้ําในพื้นที่วิกฤติ พรอมทั้งจัดใหมีน้ําใชเพียงพอ
สําหรับการพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และทองเที่ยว รวมทั้งมีระบบดูแลน้ําภายในพื้นที่สําหรับผูใชน้ําในนิคมเกษตร
อุตสาหกรรมสมัยใหม พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตรน้ําฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวเกษตรพลังงาน เกษตร
เพิ่มมูลคาและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยทบทวนระบบน้ําตามการปรับโครงสรางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป
เนนปรับโครงสรางการใชน้ํา การจัดสรรน้ําในแตละภาคสวน พรอมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใชน้ํา โดยการใชอยางมี
คุณคา การนําน้ํากลับมาใชใหม เพิ่มประสิทธิภาพการสงและการใชน้ําทุกภาคสวน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ
การขออนุญาตใชน้ําตามเกณฑและความสําคัญ เพื่อสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการและรองรับ
การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟา รวมทั้งพัฒนาวิธีการ
บริหารจัดการระบบไฟฟาทั้ง ดานอุปทานและดานอุปสงคใหมีประสิทธิภาพและความยืดหยุน เพื่อใหสามารถรองรับ
พลัง งานทดแทนและพลัง งานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในระบบไดอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพ พรอมทั้งสนับสนุนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมภาค
ธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้ง สนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และ
/ระบบโครงขาย...
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- 70 ระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ เพื่อใหสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไดในสัดสวนที่สูงขึ้น
และการผลิตไฟฟาที่มีการกระจายศูนยมากขึ้น พรอมทั้งสนับสนุนการใชกลไกการตลาดหรือมาตรการทางเศรษฐศาสตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๔.๕.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน โดยสนับสนุนการ
อนุรักษและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดตนทุนพลังงานของประเทศดวยการสงเสริมผานเครื่องมือและ
กลไกทางการเงินและมิใชการเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พรอมทั้งสงเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
สนับสนุนทางการเงินและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการกอสรางและออกแบบอาคาร มีการรณรงคและใหความรูความ
เขาใจกับประชาชนในดานการประหยัดพลังงาน สงเสริมใหใชอุปกรณและเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใชฉลาก
สีเขียวกับยานยนตและอุปกรณประหยัดไฟฟาตาง ๆ รวมถึงการสงเสริมระบบโลจิสติกสและการขนสง ที่เปน มิตรตอ
สิ่งแวดลอม
๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและการเขาถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตรแบบบูรณาการ
โดยเนนใหเกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลคาเพิ่มสูง พรอมทั้งเพิ่มพื้นที่เกษตรผสมผสาน
จัดเขตการเกษตร มีการใชมาตรการการตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงที่มาของวัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุกและทําลายพื้นที่
ปา รวมทั้งมีการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม เพิ่มการจางงานในภาคเกษตรเพื่อรองรับเศรษฐกิจชีวภาพ รวมทั้งยกระดับอาชีพ
เกษตรกรใหมีรายไดตอหัวเพิ่มขึ้นและมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม
๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดาน
สิ่ง แวดล อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อ การบริห ารจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล อมที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ
รองรั บ การเติ บ โตที่ มี คุ ณ ภาพในอนาคตรวมทั้ ง จั ด ตั้ ง และพั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาและลดความขัดแยง
พัฒนา และดําเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ
๔.๖.๑ สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนมิตรตอสิ่ง แวดลอมของ
ประชาชนและภาคเอกชนใหรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการสรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และ
การมีส ว นรว มด านทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ มให รองรั บการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ในประเทศและตา งประเทศ
ผานชองทางตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเนื่อง
๔.๖.๒ พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการ
บริห ารจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล อมที่มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ รองรั บการเติ บโตที่ มีคุ ณภาพในอนาคต
โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เพื่อเปนกลไกในการปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่สําคัญ พรอมทั้งประยุกตใชนวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อรังสรรคนโยบายที่นําไปสูการปฏิบัติได
จริง และสอดคลองกับการพัฒนาที่ยั่งยืน พรอมทั้งพัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม โดยเพิ่มบทบาทของประชาชน
ในการมีสวนรวมในการอนุรักษ คุมครองและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการเขาถึงขอมูลขาวสารดาน
สิ่งแวดลอม และกระบวนการมีสวนรวมที่สรางสรรคในโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ สังคม และ
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการกระจายอํานาจและการสรางความเขมแข็งใหแกองคกรชุมชน องคกรประชาสังคม และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับ
ใชกฎหมายและองคกรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัย มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสิทธิภาพตามหลักนิติธรรมและหลักประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม ที่จะสามารถลดความเหลื่อมล้ํา และปองกัน
แกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดครอบคลุม ทั้งปญหาเดิมและปญหาอุบัติใหมอันจะทําใหเกิดการจัดการ
/อยางยั่งยืน...
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- 71 อยางยั่งยืน สามารถเยียวยาฟนฟูบุคคลชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เสียหายไดอยางเหมาะสมและ
เปนธรรม พรอมทั้งพัฒนาความรวมมือในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขามพรมแดนกับ
ประเทศอาเซียนและภูมิภาคอื่นอยางเปนรูปธรรม เพื่อปองกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของภูมิภาค การฟนฟูและขยาย
พื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาค รวมทั้ง การเพิ่มกระบวนการมีสวนรวมกอนการตัดสินใจใน
โครงการขนาดใหญที่มีผลกระทบขามพรมแดน การเพิ่มความรวมมือในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคไดอยางทั่วถึง
และทันการณ และการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานยุติธรรมในภูมิภาค ในการสรางระบบยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
๔.๖.๓ จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นรวม ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่สําคัญ รวมทั้ง ประเด็นบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมขามพรมแดน โดยกําหนด
และจัดโครงสราง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นรวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ โดยใช
เครื่องมือทันสมัย และใหมีหนวยงานรับผิดชอบ สงเสริมการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม
๔.๖.๔ พั ฒ นาและดํ า เนิ น โครงการที่ ย กระดั บ กระบวนทั ศ น เ พื่ อ กํ า หนดอนาคตประเทศ
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล โดยพัฒนาโครงการ
สําคัญที่จะกําหนดอนาคตของประเทศใหทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศนการวางแผนแบบองครวม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว
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๑. บทนํา

ยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐเปนกลไกหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทาง นโยบาย และทิศทาง
การพัฒนาตามที่กําหนดตามกรอบการบริหารราชการแผนดิน และการที่ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมายอนาคตในระยะ
ยาวที่กําหนดไวนั้น ระบบบริหารจัดการภาครัฐจะตองสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีบูรณาการ มีความ
ตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อยางไรก็ตาม ที่ผานมาการบริหารจัดการภาครัฐขาดประสิทธิภาพ มีปญหา
เชิงการบริหารจัดการและโครงสราง ปญหาคอรรัปชันและระบบอุปถัมภ ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดใหมียุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อแกไขปญหาตาง ๆ อยางเปนระบบและสอดคลองกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่เนนการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว โปรงใส ผานการมีหนวยงานภาครัฐที่มีโครงสรางและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรมการทํางานที่มุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนของสวนรวม เปดโอกาสใหทุก ๆ ภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการบริการสาธารณะ
ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ ตลอดจนดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในสังคมไดอยางเหมาะสม ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็น
ยุทธศาสตรที่เนนการปรับเปลี่ย นภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือ
ในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีค วามทัน สมัยและพร อมที่จะปรับตั วใหทัน ตอการเปลี่ ยนแปลงของโลกอยู
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ และระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคาและปฏิบัติงานเทียบไดกั บมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกัน และเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็วและโปรงใส โดย
ทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับ
การทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย ตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ การอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งตองมีการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึง ดูดใหคนดีคนเกงเขามารวมพลัง การทํางานที่มีความ
มุงมั่นและมีแรงบันดาลใจในการที่จะรวมกันพลิกโฉมประเทศไปสูเปาหมายที่พึงประสงค

๒. เปาหมาย

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพื่อประโยชนตอ สวนรวมของประเทศ

/3. ตัวชี้วัด...
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๓. ตัวชี้วัด

๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
๓.๓ ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

๔. ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว
โปรงใส หนวยงานของรัฐต องรวมมือและชวยเหลือกั นในการปฏิบั ติหนาที่ มี ระบบการบริ หารจั ดการที่ ทัน สมั ย
มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของ
รัฐอยางอื่นใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน
๔.๑.๑ การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค
ปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจรและหลากหลายรูปแบบตามความตองการ
ของผูรับบริการ มีความรวมมือกับภาคีอื่น ๆ พรอมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ
สามารถสงเสริมภารกิจของภาคสวนตาง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐใหเปนผูสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการประกอบการ การกําหนดกฎระเบียบที่ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจภาคเอกชนทุกขนาด
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงานและแหลงขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื่อการพัฒนานโยบาย และการใหบริการภาครัฐ มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะตั้งแตตนจนจบกระบวนการ เพื่อใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก
รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอยและตรวจสอบได
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยง การพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสําคัญ
ในการนํายุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มี
เปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนาการจัดทํา
นโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเนื่อง
๔.๒.๑ ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตามยุทธศาสตรชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแหงชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ โดยเชื่อมโยงการทํางานของ
ภาครั ฐ ในทุ ก ระดั บ ให มี เ อกภาพและสอดรั บ ประสานกั น ตามห ว งโซ ก ารพั ฒ นาระหว า งราชการบริ ห ารส ว นกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นรวมทั้ง การประสานความรวมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการ
สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวนการพัฒนา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ
ภาคประชาชน และภาคสวนอื่นในสังคม โดยดําเนินการอยางตอเนื่องและมีเปาหมายที่ชัดเจน

/๔.๒.๒ ระบบการเงิน...
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- 74 ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ หนวยงานที่เกี่ยวของ
กับระบบการเงินการคลัง ของประเทศมีการปฏิบัติหนาที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมเปนอุปสรรคในการ
บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณแผนดินตองสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติทั้งใน
ลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร แผนตามภารกิจและแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความ
คลองตัวสะดวก เหมาะสมกับสถานการณและความเรง ดวน การใชจายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และมีแผนเพิ่มรายไดของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย พรอม
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอ นการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดําเนินการ และหลังการดําเนินงานเปนการติดตามประเมินผลทั้งระบบ
ตั้งแตปจจัยนําเขา กระบวนการดําเนินการ ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ
ตั้งแตระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนาระดับหนวยงาน และระดับพื้นที่ พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ
เปนประจํา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตองเปนไปเพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ พรอมทั้งมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมี
ความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจที่สําคัญและการกระจายอํานาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหชุมชน
และทองถิ่นเขมแข็ง
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ําซอนและปรับภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน
ภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไมจําเปน ถายโอนภารกิจให
ภาคสวนอื่นรับไปดําเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐที่แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทํา หนาที่กํา กับและ
หนวยงานผูใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและมีการแขงขันที่เปนธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจําเปน
จะตองดําเนินการจะตองกําหนดใหมีโครงสรางหนวยงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุมคา และ
สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๔.๓.๒ ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม กําหนดความสัมพันธและการพัฒนาบทบาทในฐานะ
ของหุนสวนการพัฒนาในการดําเนินภารกิจที่สําคัญระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นให
มีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมถึงการสนับสนุนใหชุมชนหรือเอกชนรวมดําเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะตาง ๆ
๔.๓.๓ สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทอ งถิ่นใหอ งคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตรระดับพื้นที่ โดยเปดโอกาสใหมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย มีระบบ
ภาษีและรายไดของทองถิ่นอยางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดและทุนเพื่อดําเนินกิจกรรมในการตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและพัฒนาพื้นที่รวมกับชุมชนทองถิ่น โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ ประชาชน และความตองการของคน
ทุกกลุม ทุกวัยและทุกเพศสภาวะในทองถิ่น
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอน
มากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
/๔.๔.๑ องคกรภาครัฐ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 75 ๔.๔.๑ องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสราง และ
ระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดําเนินงานที่มีความยืดหยุน สามารถปรับตัวเขาสูการ
เปนสํานักงานสมัยใหม นําไปสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล มีความ
คลองตัว ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคกรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร กฎ ระเบียบ
ไดตามสถานการณ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกําหนดนโยบายและการ
บริหารจัด การที่ตั้ง อยูบ นขอมู ลและหลั กฐานเชิ ง ประจักษ มุง ผลสั มฤทธิ์ มี ความโปรง ใสยืดหยุนและคลองตัวสู ง
นํานวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนํา
องคความรู ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับ
สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให
เปนองคกรแหงการเรียนรู
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และ
เปนมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติโดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและ
คุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนา
ในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทํางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะ
ใหม ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับ
ภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุนคลองตัว
ใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพ
ภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กําลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การ
คัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับ
ระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรมมี
มาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับภาระงาน
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํา งานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตาม
เสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับเสน ทาง
ความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหม ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานและสรางคานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทํางานรวมกับภาคสวนอื่นไดอยางเปนรูปธรรม ใหความสําคัญ
กับการพัฒนาภาวะผูนําในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมีความเปนมืออาชีพ เปนทั้งผูนําทาง
ความรูและความคิดผลักดันภารกิจ นําการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงาน
และตอสังคม โดยมีการสรางผูนําทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว
๔.๖ ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต ภาครัฐมี
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรม
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของบุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสํานึกและคานิยมใหทุก
ภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจงเบาะแสการทุจริต
และตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
/๔.๖.๑ ประชาชน…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 76 ๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน จัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยาง
เขมงวด รวมทั้ง สงเสริม และเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยเฉพาะการเขาถึงขอมูลขาวสาร การรณรงคให
ความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแสการทุจริต โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ พรอมทั้ง มีระบบการรับ
เรื่องรองเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อ สัตยสุจริต กําหนดใหเจา
พนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลีกเลี่ยงการ
ขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูวา
การตรวจเงินแผนดิน และผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามที่กฎหมายกําหนด จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ
หนี้สินใหประชาชนทราบ
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเปนธรรม และ
ตรวจสอบได จัดการกับผูกระทําความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอยางตรงไปตรงมา เปนธรรม และ
ตรวจสอบได พรอมทั้งใหการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผูมีอิทธิพล
ตลอดจนวางมาตรการคุมครองพยานและผูที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ ตองกําหนดใหมีการลงโทษผูกระทําผิดกรณีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอยางจริงจังและรวดเร็ว
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ จัดให
มีกลไกการประสานงานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนนโยบาย
และยุทธศาสตร ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการพัฒนา
ระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการดําเนินงานแบบบูรณาการและมุงผลสัมฤทธิ์
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
มีเทาที่จําเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาและอุปสรรคที่นําไปสูความเหลื่อมล้ําดานตาง ๆ เอื้อตอ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดใหมีกฎหมายที่สอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน
บทบาทของภาครัฐเปนผูอํานวยความสะดวก กําหนดกติกาในการแขงขันใหเกิดความเปนธรรมแกการดําเนินธุรกิจทั้งใน
ธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของใหสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต
การคา การบริการ และสามารถอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการคุมครอง
ผูบริโภค โดยเฉพาะการปรับปรุงแกไขและยกเลิกกฎหมายตาง ๆ ใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม เอื้ออํานวยตอการ
บริหารราชการแผนดิน การพัฒนาประเทศ การใหบริการประชาชน การประกอบธุรกิจ การแขงขันระหวางประเทศ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ รวมทั้ง การสรางการรับรูและความเขาใจในขอกฎหมาย และ
บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเทาที่จําเปน ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแกปญหาอยางตรงจุดใหมีความ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวม ดวยการสรางความเปน
ธรรมในการจัดสรรผลประโยชนและบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพยสิน และการ
ประกอบอาชีพ ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และกําหนดวงรอบในการทบทวนปรับปรุง
แกไขกฎหมายใหทันสมัยอยูตลอดเวลา นอกจากนั้น ในการตรากฎหมายตองดําเนินการใหมีการรับฟงความคิดเห็นของ
/ผูเกี่ยวของ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 77 ผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอยางรอบดานและเปนระบบ รวมทั้งเปดเผยผลการรับฟงความ
คิดเห็นและการวิเคราะหตอประชาชน และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน รวมทั้งจัด
ใหมีการสรางความรับรูและความเขาใจในขอกฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๗.๓ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใช
กฎหมาย บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม ไมเลือกปฏิบัติ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย ปองกันการกระทําผิดและจับกุมผูกระทําผิดไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอ ประชาชนโดยเสมอภาค มีความเปนกลาง
นาเชื่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมี
ความกลาหาญทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมได
โดยสะดวก มุงใหเกิดการสรางมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติ
ธรรม โปรงใสลดความเหลื่อมล้ําและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวางสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ การอํานวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ และเปนไปอยางเสมอภาคหนวยงานใน
กระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทํางานระหวางกัน
๔.๘.๑ บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิป ไตย
เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม ปรับวัฒนธรรมองคกร และทัศนคติเจาหนาที่ของรัฐ
ในกระบวนการยุติธรรมใหเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่พึงไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียม รวมทั้ง เสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมของหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมใหมีความโปรงใส เปนกลาง
ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําใด ๆ การบริหารงานบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตองโปรงใส เปนอิสระ และมีการ
พัฒนาตัวบุคคลอยางตอเนื่อง
๔.๘.๒ ทุกหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหา
ความจริง การรวบรวมและการพิสูจนพยานหลักฐานเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยตองใชประโยชนจากนิติวิทยาศาสตร
และศาสตรอื่น ๆ และจัดใหมีบริการทางดานนิติวิทยาศาสตรเพื่อใหประชาชนไดรับบริการในการพิสูจนขอเท็จจริงอยางมี
ทางเลือก อํานวยความยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ไมเลือกปฏิบัติ มีความโปรงใส และประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมไดโดยสะดวก รวดเร็ว ยกระดับความโปรงใสในการใชอํานาจกับประชาชนและการแตงตั้งโยกยายรวมทั้ง
ยกระดับ มาตรการตรวจสอบการประพฤติมิ ช อบของเจ า หนา ที่ ใ นกระบวนการยุ ติ ธรรมให มี ค วามน าเชื่ อ ถือ และมี
ประสิทธิภาพ
๔.๘.๓ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง อาญา และปกครองมีเปาหมายและ
ยุทธศาสตรรวมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความยุติธรรม พัฒนาเปาหมายและยุทธศาสตร
ระยะกลางและระยะยาวระหวางหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจั กษ มีรูปแบบ
กระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหวางหนวยงานกันบนพื้นฐานแหงการไววางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งสราง
เครื่องมือการประเมินคุณภาพและผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองมุงกอใหเกิดผลลัพธตอสังคมรวมกัน พรอมทั้งพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเพื่ อ เป น ช อ งทางให ป ระชาชนเข า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ตลอดกระบวนการพิจารณาคดีไดอยางสะดวก รวดเร็ว และไมเสียคาใชจายสูงเกินสมควร

/๔.๘.๔ สงเสริม…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 78 ๔.๘.๔ สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือ ก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม สงเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบตาง ๆ การไกลเกลี่ยขอพิพาทกอนเขาสู
กระบวนการยุติธรรม การชว ยเหลือประชาชนใหเขาถึง ความเป นธรรม การพัฒนารูปแบบของการมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรมใหมีความหลากหลาย การสรางความรูความเขาใจดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหกับ
ประชาชน การพัฒนากลไกคุมครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความ
ขัดแยงระหวางภาครัฐเอกชน และชุมชน รวมทั้ง การสงเสริมพัฒนาระบบการสืบเสาะและการสอดสองใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเปนโทษทางอาญาที่ไมจําเปน สราง
ความสมดุลระหวางการบังคับโทษตามคําพิพากษากับการใหโอกาสผูตองโทษกลับคืนสูสังคม เปดโอกาสใหภาคสวนอื่น
เขามามีสวนรวมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน รวมทั้ง การใชกฎหมายอาญา
โดยยึดมั่น หลักการตีความโดยเครง ครัด ไมขยายขอบเขตฐานความผิดใหครอบคลุมการกระทําที่แทจริง แลวไมเขา
องคประกอบ
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 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ 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 ไดกําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว
ดัง นั้น เพื่อ ใหก ารจัด ทําแผนพัฒ นาท องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค การบริหารสวนตําบล
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 /สรุป...
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สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา สงผลใหประเทศ
ไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลาดับ ไดแก เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญขึ้น มีฐานการผลิตและบริการที่มีความเขมแข็ง
และโดดเดนในหลายสาขา และความรวมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความรวมมือกับประเทศ
ในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเขมขนและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสดานการคาและการลงทุนของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่
โครงสรางพื้นฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการบริการทางสังคมทุกดานที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทําใหรายได
ประชาชนสูงขึ้นปญหาความยากจนลดลง และคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
อยางไรก็ตาม โครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทําใหมี
ความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแขงขันปรับตัวชา เนื่องจากการยกระดับ
หวงโซมูลคาการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสูการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยัง
ดําเนินการไดนอย ทาใหฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา ประกอบกับประเทศไทยยัง
ประสบปญหาคุณภาพในเกือบทุกดาน ที่สําคัญ ไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและ
บริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมลาสูง กอใหเกิดความแตกแยก
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติรอยหรอและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว มีภาวะขยะลนเมือง
และการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
ผันผวนมีความรุ นแรงมากขึ้น ทาใหกฎเกณฑ และกฎระเบียบของสัง คมที่เกี่ ยวกับ การใชทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีความเขมงวดมากขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งสะทอนถึงปญหาการจัดการภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหาร
จัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังลาชา
ดัง นั้น การพัฒ นาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จําเปนตองมีการเตรียมความพรอม
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๑ หลักการ
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และ
ยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
บนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม
สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติที่กําหนดวา
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ในขณะที่การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙
ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ป โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัด
ตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ที่องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น
อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน
สวนแนวทางการพัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สําคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ
ไทยแลนด ๔.๐ การจัดทําแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ทั้งจากภาครัฐ เอกชน
/ประชาชน...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 80 ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เปนกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ใหสามารถกําหนดเปาหมาย
แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญที่ตอบสนองความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยาง
สอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเปนแผนแรกที่ถูกใชใหเปนกลไก
เชื่อมโยงสูการขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดที่จะตองบรรลุผลลัพธและผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
รวมทั้งกําหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ตองเชื่อมตอถึงการปฏิบัติที่ตองดาเนินการในชวง ๕ ป โดยไดกําหนด
แผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนาเชิงบูรณาการที่สําคัญ ในชวง ๕ ปแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติ จะทําใหระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผนดิน
แผนสําหรับบริหารราชการแผนดิน กฎ ระเบียบวินัยทางการเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐ
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่กําหนดพื้นที่
เปาหมาย สาขาการผลิตและบริการเปาหมายที่ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติและกากับใหการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคลองกับเปาหมายรวมของประเทศ รวมทั้งไดกําหนด
แนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแหงชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปไดเสนอ
และตองเรงดาเนินการใหแลวเสร็จในชวง ๕ ปตอจากนี้
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแมวาไดดําเนินมาตรการ
เพือ่ สงเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบโครงขายมากขึ้น และมีการเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แตอันดับความสามารถในการแขงขันของไทยยังปรับตัวชาเมื่อเทียบกับหลายประเทศ
เนื่องจากคุณภาพคนต่ํา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานยังไมดี และปญหาการ
บริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตองเผชิญกับปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทาใหเศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวา
ศักยภาพมาตอเนื่องหลายป
นอกจากนี้ประเทศไทยต องเผชิ ญ กับ แรงกดดั นและความเสี่ย งมากขึ้ นภายใต สถานการณ ที่กระแส
โลกาภิวัตนเขมขนมากขึ้น เปนโลกไรพรมแดน โดยมีการเคลื่อนยายคน เงินทุน องคความรู เทคโนโลยีขาวสาร สินคาและ
บริการอยางเสรี ทาใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น สงผลใหมีการรวมตัวดานเศรษฐกิจของกลุมตางๆ ในโลกมีความ
เขมขนขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหมมีขีดความสามารถในการแขงขันมากขึ้น เชน จีน อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม
ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดึง ดูดการลงทุนจากตางประเทศไดเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการ
พัฒนาการสื่อสารดวยเทคโนโลยีสมัยใหมทาใหสังคมโลกมีความเชื่อมโยงกันอยางใกลชิดมากขึ้น ทาใหเกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยง อาทิ การกอการราย โรคระบาด อาชญากรรมขามชาติ ปญหาแรงงานตางดาว
ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูงวัยมากขึ้น
จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น ปญหาความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุม
คนจนที่สุ ดสูง ถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ เนื่อ งจากการกระจายโอกาสการพัฒ นาไมทั่ วถึง ยิ่ง ไปกว านั้ น
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และ
ระหวางประชาชนในกลุมตางๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนยขาดการเชื่อมโยงกับพื้น ที่
ในขณะที่ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการ
/เปลี่ยนแปลง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 81 เปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
และสัง คมไทยมากกวาในอดีต ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สัง คม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศดังกลาว จะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความ
เสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น ตอจากนี้ไป ประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนครั้งใหญ เพื่อแกไขปญหารากฐานสําคัญที่เปน
จุดออนและขอจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อใชประโยชนจากจุดแข็งและ
จุดเดน ของประเทศ ดัง นั้น จึง มีความจาเปน ที่จะตองใหความสําคัญ กับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใช
ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริง ในประเด็น
ตางๆ ดังนี้
๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใชขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพ
ของประเทศ โดยจะมุงเนนการนาความคิดสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม ทําใหเกิดสิ่งใหมที่มีมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑและบริการใหมๆ โดยการกําหนดวาระการวิจัยแหงชาติ
(National Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และสอดคลองกับสาขาเปาหมายการพัฒนา
ประเทศ และใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยและการพัฒนา
นวัตกรรม
๑.๓.๒ การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสูความเปนอัจฉริยะโดยใชเทคโนโลยีขั้นสูงและ
การผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการ
เชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตที่เปนกลุมใหญของประเทศ ไดแก เกษตรกรรายยอย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้ง พัฒนาและยกระดับโครงสรางพื้นฐานที่มีอยูให
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด โดยเฉพาะเรง สรางและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงานอยางเปนเครือขายระหวาง
สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศทั้งระบบ
๑.๓.๓ การเตรียมพรอมดานกาลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน
การยกระดับคุณภาพทุน มนุ ษยของประเทศ โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีจิตสานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จา
เปนตอการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัยตามความเหมาะสม การเตรียมความพรอมของกาลังคน
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ
การสรางเสริมใหคนมีสุขภาพดีที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปจจัยเสี่ยงดานสภาพแวดลอม
ที่สงผลตอสุขภาพ
๑.๓.๔ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา ใหความสําคัญกับการจัดบริการของรัฐที่มี
คุณภาพทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ใหกับผูที่ดอยโอกาสและผูที่อาศัยในพื้นที่หางไกล การจัดสรรที่ดินทากิน สนับสนุน
ในเรื่องการสรางอาชีพ รายได และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผูดอยโอกาส สตรี และผูสูงอายุ รวมทั้งกระจายการ
จัดบริการภาครัฐใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนสรางชุมชนเขมแข็งใหเปนพลัง
รวมทางสังคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและพรอมรับผลประโยชนจากการพัฒนา โดยสงเสริมการประกอบอาชีพของ
ผูประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน สงเสริมใหชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และ
ผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทํากินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุงบรรลุเปาหมายสําคัญในการยกระดับ
รายไดประชากรกลุมรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุด
/1.3.5 การปรับ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 82 ๑.๓.๕ การปรับโครงสรางการผลิตและการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในแตละชวงของหวงโซมูลคา
เนน สรางความเขมแข็งใหกับปจจัยพื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจใหสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐาน
รายไดเดิม และยกระดับหวงโซมูลคาดวยการใชเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมการผลิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้งสรางสังคมผูประกอบการใหมีทักษะการทาธุรกิจที่ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม เพื่อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในอนาคต
๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรใหสอดคลองกับพันธกรณีในดาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที่ เนนการสรางองคความรูทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แบบมีสวนรวมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตรมีความปลอดภัย
ไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอมของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการ
ขยายโอกาสในการเขาถึงพื้นที่ทํากินของเกษตรกร รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว
เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หางหุนสวน และบริษัท เพื่อใหเกิดการประหยัดตอขนาด
๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปจจุบันใหตอยอดไปสูฐานการ
ผลิตและบริการที่ใชเทคโนโลยีที่เขมขนและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคูกับการวางรากฐานเพื่อสรางและพัฒนาภาค
การผลิตและบริการสําหรับอนาคต ทั้งในดานการเตรียมศักยภาพคนและโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนสรางกลไกและ
เครือขายความรวมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร (Cluster)
๑.๓.๘ การสงเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม
รวมถึงการสรางสังคมผูประกอบการเพื่อตอยอดฐานการผลิตและบริการ
๑.๓.๙ การสรางขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการและการทองเที่ยวที่มีศักยภาพให
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เนนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยวที่คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสราง
มูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติและครบวงจรทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวของ
๑.๓.๑๐ การสรา งความเชื่อ มโยงระหวางภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมู ลคา ทางเศรษฐกิ จ ขยาย
ฐานเศรษฐกิจใหกวางขึ้น และตอยอดหวงโซการผลิตใหเขมแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือขายการผลิต และนําผลการวิจัย
และการพัฒนาที่เกี่ยวของมาใชประโยชนในการสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยที่หลากหลาย และสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความเชื่อมโยงดาน คมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ในกรอบความ
รวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงานของกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ํา โขง กรอบความรวมมือ
ลุมแมน้ําอิระวดี เจาพระยา แมโขง กรอบความรวมมือเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย กรอบความ
รวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ กรอบความรวมมือ
เพื่อพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส
๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับ
กลุมตางๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนาและสงเสริมสังคมผูประกอบการเพื่อสงเสริมผูประกอบการ
ที่ผลิตไดและขายเปน

/1.3.12 การสราง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 83 ๑.๓.๑๒ การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เนน
การรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนา สนับสนุนการเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม เพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและ
การบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริม การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เรงเตรียมความพรอมในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.๓.๑๓ การฟนฟูพื้นฐานดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ใหความสําคัญกับการอยูรวมกันในสัง คมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณบน
พื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรม
ขามชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบอยางมีนัยยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา
๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสรางธรรมา
ภิบาลในสังคมไทย ใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรมทั้งดานระบบการ
บริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และ
ประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น
๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศเพื่อขยาย ขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม เนนใหเกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขาย
เชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตางๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการกํากับดูแลใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครอง
ผูบ ริ โภค นอกจากนี้ พั ฒ นาอุต สาหกรรมต อเนื่ องเพื่อ สรา งโอกาสทางเศรษฐกิจ ใหกั บ ประเทศ และการพั ฒ นา
ผูประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในตางประเทศ
๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ เรงดาเนินการในประเด็น ทาทาย ไดแก การสราง
ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่สรางรายไดสาหรับประชาชนในแต
ละภาค การพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และ การบริหารจัดการพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโต
และแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม
๑.๓.๑๗ การสรางความรวมมือระหวางประเทศใหเขมขนและสงผลตอ การพัฒนา อยางเต็มที่
มุงเนนผลักดันใหความเชื่อมโยงดานกฎระเบียบและในเชิงสถาบันใหมีความคืบหนาและชัดเจนในระดับปฏิบัติการและใน
แตละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหวางประเทศ ผลักดันการลดการใชมาตรการที่ไมใชมาตรการทางภาษี ควบคูกับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่ตองเชื่อมโยงเครือขายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งสงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของ
ไทยในกรอบความรวมมือตางๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใตกรอบเปาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (SDGs)
๑.๓.๑๘ การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ใหความสําคัญ กับการพัฒนาผูประกอบการ
ใหสามารถพัฒ นาธุร กิจรวมกับประเทศเพื่อนบาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยี และนวัตกรรม พัฒ นา
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใตกรอบความรวมมือตางๆ รวมทั้งสนับสนุน
แหลงเงินทุนและแหลงขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในตางประเทศ
/1.3.19 การปรับปรุง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 84 ๑.๓.๑๙ การปรับ ปรุงภาคการเงินของไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหสามารถแขงขันได
เรง ปรับปรุง กฎระเบียบในการกํากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแขง ขันและการใหบริการตอ
ผูบริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม รวมทั้งการกํากับดูแลที่สามารถปองกันความเสี่ยงจาก
ความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนยายของเงินทุนที่จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่
มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนาเทคโนโลยีทางการเงินมาใชอยางเขมขน พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดม
ทุนมาใชสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ตลอดจนขยายการเขาถึงบริการทางการเงินอยางทั่วถึง ในตนทุน ที่
เหมาะสม
๑.๓.๒๐ การปฏิรูปดานการคลังและงบประมาณ ประกอบดวย การขยายฐานภาษี การปรับระบบการ
จัดทําคําของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการ ทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดเก็บภาษี
และคาธรรมเนียม และลดความซ้ําซอนของสิทธิประโยชน ดานสวัสดิการสังคม รวมทั้งสรางความยั่งยืนทางการคลังของ
ระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุงระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกัน
สุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายไดจากรัฐบาล

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ

๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก
๒.๑.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหมที่มีบทบาทสูงขึ้น ตลาดการเงินโลกเขา
สูสถานการณไรพรมแดน ซึ่งเปนผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหมีการ
พัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหมๆ รวมทั้งมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายสงผลตอการเปดเสรีทางการคามากขึ้น
ซึ่งจะเปนโอกาสที่สําคัญของการพัฒนาประเทศไทย
๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เปนกุญแจสําคัญตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทําใหเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหมๆ
ที่ผสมผสานการใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลากหลายสาขา มนุษยจะสามารถเขาถึงขอมูลและองคความรูไดอยางไรขีดจํากัด
มีการแยงชิงแรงงานที่มีทักษะดานเทคโนโลยีและมีทักษะหลายดานในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมลาใน
มิติตางๆ เชน ความเหลื่อมลาในการเขาถึงเทคโนโลยี เปนตน
๒.๑.๓ สถานการณและแนวโนมสังคมโลก การเขาสูสังคมสูงวัยของโลกสงผลตอเศรษฐกิจและรูปแบบ
การดําเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุในประเทศที่พัฒนาแลวเปนกลุมสําคัญ ที่ทาใหมีการบริโภคสินคาและบริการ
เพิ่มขึ้น แตอาจกอใหเกิดการแยงชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน ที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถิ่นสงผลตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสรางวัฒนธรรมรวม
สมัย แตอาจกอใหเกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากการขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
๒.๑.๔ สถานการณและแนวโนมสิ่งแวดลอมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เปนทิศทาง
หลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบดวย ๑๗ เปาหมายและ ๑๖๘
เปาประสงค รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความเขมขนขึ้น จะมีสวน
สําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ยิ่งไปกวานั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น สงผลตอ การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงดานอาหารและน้ํา

/2.1.5 สถานการณ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 85 ๒.๑ .๕ สถานการณความมั่นคงโลก ประเทศมหาอํานาจมีแนวโนมใชอํานาจทางทหารและทาง
เศรษฐกิจเขาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศตางๆ รวมถึงเกิดความขัดแยงระหวางประเทศดานอาณาเขตแบบรัฐตอ
รัฐทั้งดานอาณาเขตทางบก การอางสิทธิทับซอนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร เพื่อผลประโยชนและการแยงชิงทรัพยากร
นอกจากนั้น การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ และอาชญากรรมทางไซเบอรจะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซอน
มากขึ้น
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน
๒.๒.๑ สถานการณและแนวโนมเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในชวงป ๒๕๐๔-๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๖.๑ สูงเปนอันดับที่ ๒๒ ของโลก สงผลใหรายไดตอหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น สามารถขยับฐานะการพัฒนา
ประเทศเป น ประเทศรายไดป านกลางตอนบนในป ๒๕๕๓ โครงสร างเศรษฐกิ จเปลี่ย นผ านจากภาคเกษตรไปสู
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองคความรูและปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอยางตอเนื่อง
ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความแข็งแกรงในระดับโลก อันดับความสามารถในการแขงขัน
โดยรวมมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเขาสูเสถียรภาพและอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ในชวง ๘ ปที่ผานมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการ
ขยายตัวที่ต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ การสงออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในดานการสงออกสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรม มีสาเหตุจากจุดออนที่สําคัญๆ ทั้งทางดานปญหาเชิงโครงสราง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปจจัย
ทางดานการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยูในลําดับต่ําและการบริหารจัดการ
งานวิจัยขาดการบูรณาใหมีเอกภาพตั้งแตระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และหนวยวิจัยหลัก ทาใหทิศทางการ
พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไมชัดเจน มีความซ้ําซอน และยังมีขอจากัดในการ
ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ เปนผลใหการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศลาชา ไมทันตอการพัฒนา
เทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนาผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา
๒.๒.๓ สถานการณและแนวโนมของสังคมไทย โครงสรางประชากรไทยเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงวัย
อยางสมบูรณเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยป ๒๕๕๗ ประชากรวัยแรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอยาง
ตอเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยยังมีปญหา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรูของคนไทยยังอยูในระดับคอนขางต่ํา
ขณะที่คนไทยมีแนวโนมเปนโรคไมติดตอมากขึ้น ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปญหาดานสุขภาพในวัย
ผูสูงอายุจะสงผลตอภาระคาใชจายภาครัฐ นอกจากนี้คนไทยสวนใหญยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม และไมตระหนัก
ถึงความสําคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย และการมีจิตสาธารณะ
๒.๒.๔ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฐานทรัพยากรธรรมชาติลดลงและเสื่อม
โทรมเนื่องจากการใชประโยชนเกินกวาศักยภาพในการฟนตัวของระบบนิเวศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํายังขาด
กระบวนการมีสวนรวมและการวิเคราะหประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจกอนดาเนินการอยาง
เปนระบบ ขณะเดียวกันการเขาถึงและการจัดสรรการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติยังไมเปนธรรม กอใหเกิดปญหา
ความเหลื่อมลา ความขัดแยง และขอพิพาทในระดับพื้นที่ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปญหา
มลพิษที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและตนทุนทางเศรษฐกิจ และกอใหเกิดรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคที่ไมยั่งยืน

/2.2.5 การเจริญ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 86 ๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจกระจุกตัวใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทําใหเกิดปญหาชองวางการกระจายรายไดระหวางภาค รวมถึงกลไกการพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัดยังไมสามารถเชื่อมโยงการทางานของหนวยงานที่เกี่ยวของได ขณะที่การขยายตัวของเมืองในภาคตางๆ
ของประเทศที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทาใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จาเปนไมสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศมีแนวโนมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง สงผลกระทบตอความยั่งยืนและสมดุลของการพัฒนาในพื้นที่
๒.๒.๖ ความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบ จากความขัดแยง ที่มีรากฐาน
ของปญหามาจากความเห็นตางทางความคิดและความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่สถานการณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ยังมีการสรางสถานการณโดยมีเปาหมายใหเกิด ความสูญเสียตอเจาหนาที่รัฐ นอกจากนี้ยังตองเผชิญกับ
มีความเสี่ยงจากปญหาอาชญากรรมทางไซเบอร ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสูการโจมตีระบบขององคกรขนาดใหญที่สงผล
กระทบในวงกวางและมีมูลคา ความเสียหายสูง
๒.๒.๗ ความรวมมือระหวางประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา การเชื่อมโยงระหวางประเทศ
ไทยกับนานาประเทศมีความใกลชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เปนเงื่อนไขสําคัญ
ของประเทศไทยในการขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา การคมนาคมขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุมประเทศตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังออนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญและรายจายประจําเพิ่มสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ํา ขาดระบบการทางาน ที่เชื่อมโยงเปนเครือขายแบบบูรณาการกับ
หนวยงานหรือภาคสวนอื่นๆ การใหบริการประชาชนยังตองปรับปรุงใหไดมาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติ
มิชอบไดขยายไปในวงกวางทั้ง ในภาครัฐ เอกชน และองคกรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยั ง ไมไ ด
มาตรฐานสากลเนื่องจากลาสมัยและกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดออนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรม
ยังขาดประสิทธิภาพและไมสามารถอานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอภาค

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๓.๑. วัตถุประสงค
๓.๑.๑ เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
๓.๑.๒ เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
๓.๑.๓ เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนา
๓.๑.๔ เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการเติบโต
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓.๑.๕ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
/3.1.6 เพื่อให...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 87 ๓.๑.๖ เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
๓.๑.๗ เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนาและสรางสรรคในดานการคา การ
บริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
๓.๒. เปาหมายรวม
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประกอบดวย
๓.๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดี
ของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและ
ทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความ
เปนไทย
๓.๒.๒ ความเหลื่อมลาทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและเปน
ธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ ๑๕
๓.๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เขมแข็ง
สามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจาก
ฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมลา โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และการลงทุนวิจัย
และพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๓.๒.๔ ทุ น ทางธรรมชาติ แ ละคุ ณ ภาพสิ่ง แวดลอ มสามารถสนับ สนุน การเติ บโตที่เ ปน มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป
๒๕๖๓ เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน
๓.๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่ม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญ เสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ
เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และ
อัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น

/3.2.6 มีระบบ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 88 ๓.๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจ
และมี ส ว นร ว มจากประชาชน บทบาทภาครั ฐ ในการให บ ริ ก ารซึ่ ง ภาคเอกชนดาเนิ น การแทนได ดี ก ว า ลดลง
เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอิสระมากขึ้น โดยอัน ดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงาย
ในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนี
การรับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคนใน
แตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรงกับ
ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอ
วิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมีทักษะ
ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
(๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย
และจิตสาธารณะ
(๒) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ
สง เสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒ นาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
ขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรู
เชิงสรางสรรคและมีชีวิต
(๔) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึง ถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมี
กิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ
ที่สงผลเสียตอสุขภาพ
(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ
(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย
การดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ
(๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได
/4.2 ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 89 ๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําให
สังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมลาและสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนาชา
ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัด
ในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้น การพัฒนาใน
ระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมลาดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน
แกไ ขปญ หาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชนพึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดสามารถเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทาง
การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยัง
สถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง
(๒) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้ง ดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการพัฒนาระบบ
สงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
(๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกร
การเงินของชุมชนใหทาหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลที่ทาหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดตั้ง
โครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย
๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวา
ศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจากัดภายในประเทศเองที่เปน
อุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา
การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น
การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผูประกอบการ
เขาสูระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง ขึ้น นอกจากนี้ ยัง เนนให
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น มีการ
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเที่ยวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมี
บทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

/โดยมีแนวทาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 90 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งในดานการคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ
(๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิง ธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมกาลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริ การ รวมทั้งการดารงชีวิตของคนไทย
ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรนาในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชน
เมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความ
มั่นคงดานนา และการบริหารจัดการทรัพยากรนาใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีดความสามารถใน
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิดจากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนาเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
(๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) สนับสนุน การลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ
(๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

/4.5 ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 91 ๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจใน
ภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทาง
ความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจัง หวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ
โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร
ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปน
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความมั่นคง ประชาชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สรางรายได
เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย
คุก คามอื่ น ๆ และแผนงานด านความมั่ น คงมี การบู ร ณาการสอดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตร
ประเทศเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
(๔) การรักษาความมั่น คงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่งอํา นาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน

/4.6 ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 92 ๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศมาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
และการใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอานวยความยุติธรรมไดอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
การพัฒนาระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนน
ในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ
รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และการลดจานวนการดาเนินคดีกับผูมิไดกระทา
ความผิด
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
เพื่อใหการจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับการ
บริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม
และ
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ที่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดาเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการ
บริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ทาใหมีขอจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมี
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุนโลจิสติกส
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศยานในภูมิภาค
การเพิ่มความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานพลังงานเพื่อ
เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย และลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟา
การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา)
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง
และขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางนา
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง
/(3) พัฒนา...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 93 (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและ
โซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการคา
(๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลัง งาน
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(๕) พัฒ นาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ
ใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และ
(๖) พัฒนาระบบนาประปา อาทิ พัฒนาระบบนาประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใชนาอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การนาเขาเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทาใหสวน
แบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดานการ
วิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรมได
การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการ
เพิ่มความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแขงขันของ
ภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ
ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่นาสูการพัฒนาแบบกาว
กระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมลาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
(๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย และ
(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากร
วิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการโดยเฉพาะ
ในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
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- 94 ๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใช
ประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อเสริมจุดเดนในระดับภาคและ
จังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่สําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการ
กระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับ
การคาการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้
การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยง
การคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดที่เปน
ธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพิ่มมูลคาการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดน
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง พัฒ นาภาคเหนือใหเป น
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง
พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย
(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริม
การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ
(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้น ที่
เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลที่
เปนรูปธรรม
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศของ
ไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความรวมมือ
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดาเนินการภายใต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกําหนดเปนแนวทางการดาเนินนโยบายการคาและการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม
ดาเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศ และสงเสริม
ความรวมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปน
ฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจาก
แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปน
หุนสวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ
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- 95 แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสาหรับสินคา
และบริการของไทย
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลด
ตนทุนดานโลจิสติกส
(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเดนใน
ภูมิภาค
(๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย
(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค
(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับเรื่อง
ความอยูดีมีสุขของประชาชน
(๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ
(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ มีหลักการและแนวทางดําเนินงาน สรุปได ดังนี้
๕.๑ หลักการ
๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู
การปฏิบัติในระดับตางๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิสังคม
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสูพื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัด
เปนพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสูประเทศ และประเทศสูชุมชน
๕.๑.๓ เพิ่มการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนในระดับพื้นที่ ทองถิ่น และชุมชน
๕.๑.๔ ใชกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อยางบูรณาการ ใหการขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรที่ตอบสนองตอการแกไข
ปญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับตางๆ ตั้ง แตระดับ
ยุทธศาสตรที่เชื่อมตอกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ และระบบการ
จัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ การพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาที่ตอเนื่อง
รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐ ที่สอดคลองกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
และผลของการพัฒนาอยางแทจริง
/5.2 แนวทาง...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 96 ๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๒.๑ สรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสูการปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติสรางความเขาใจ
กับ ภาคี ทุก ภาคสว นโดยกํา หนดกิจ กรรมดาเนิ น การ ประเด็น สื่อ สาร และเครื่อ งมือ สื่อ ประชาสั มพั น ธแ บ ง ตาม
กลุมเปาหมาย (Stakeholder) ของการสรางความรูความเขาใจ ในการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สศช. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักถึง ภารกิจและความรับผิดชอบ
รวมกันของประชาชนซึ่งจะเปนประโยชนตอการนําประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผาน
กลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสรางแนวรวมการพัฒนาของ สศช.
๕.๒.๒ สรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะดาน และแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญ ภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒
นําไปสูการกําหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการรวมดาเนินงานของภาคสวนตางๆ รวมถึง
บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกันและจัดทาเปนแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนา
เฉพาะดานที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใตยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อปดชองวางการพัฒนา
(Development Gap) ของประเทศในแตละชวงเวลาและสรางรากฐานสําคัญของการพัฒนาประเทศสูเปาหมายที่กําหนด
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๒.๓ หนวยงานกลาง อาทิ สศช. สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) จัดทายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณแบบมีสวนรวม การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใช
เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงาน
โครงการและภารกิจหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวในแผนฯ อยาง
มีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน
๕.๒.๔ ผลักดันใหภาคเอกชนนาประเด็นการพัฒนาสําคัญ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ พิจารณา
ประกอบการจัดทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สรางการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ อยางเปนหุนสวนการพัฒนา และ
สงเสริมใหคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เปนกลไกหลักในการเชื่อมโยงการ
พัฒนาระหวางภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให กรอ. สวนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให กรอ. จังหวัด/
กลุมจังหวัดมากขึ้น โดยคํานึงถึงความสอดคลองของยุทธศาสตรชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
๕.๒.๕ สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยกําหนดใหมีการ
ผลักดันปจจัยหลักใหสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเปนเครื่องมือที่สําคัญ อาทิ นําการศึกษาวิจัยมาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายตางๆ ใหเอื้อตอ การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับตางๆ โดยนํา
เครื่องมือวิเคราะหผลกระทบทางกฎหมายมาใชประเมินอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้ง และการเชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยูใหนายุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเปนกรอบการดําเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ระดับประเทศและพื้นที่โดยใหจังหวัดเปนจุดประสาน

/5.3 การติดตาม...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 97 ๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวม เนนการติดตามประเมินผลที่เปดโอกาส
ใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม เปนระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ ที่มุงเสนอผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
ประเมินดวยตนเองเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูและติดตามผล อยางใกลชิด ควบคูกับการใหหนวยงานหรือสถาบันที่เปน
กลางทําหนาที่ประเมินผล มีหลักเกณฑการติดตามประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปรงใส มีมาตรฐาน เปนกลาง และ
ถูกตองตามหลักวิชาการ
๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแบบมี สวนรวม ดําเนินการโดย
๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบดวย การประเมินผลกอนการปฏิบัติการหรือ
กอนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหวางดําเนินการ และการประเมินผลหลังการดําเนินงาน
๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและงานที่เกี่ยวของมากกวาหนึ่ง
กระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุมกระทรวงกับเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ รวมทั้ง
เปาหมายและประเด็นพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
การจังหวัดและกลุมจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ
๔) ตั้งหนวยวิจัย ฝกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล เพื่อทาใหระบบ
ติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาใหทันสมัยเพื่อฝกอบรม เทคนิค วิธีการ หลักการ แนวคิดในการ
ประเมินผลแผนงานโครงการกอนเริ่ม ระหวางดําเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้นแลว
๕) สงเสริมใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งใน
สวนกลางและในพื้นที่เพื่อใหการติดตามประเมินผลแบบมีสวนรวมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖) จัดเตรียมองคกรกลางที่มีความเปนมืออาชีพ มีความชํานาญและ เปนที่ยอมรับของทุกฝาย เพื่อให
การติดตามประเมินผลมีความเปนสากล ถูกตองตามหลักวิชาการ เชื่อถือได เปนพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและ
การดําเนินงานภาครัฐ
๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดรวมใหไดมาตรฐานสากล เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติซึ่งสามารถวัดไดทั้งตัวชี้วัดผลกระทบรวม ตัวชี้วัดผลลัพธรวม และ
ตัวชี้วัดผลผลิตรวม
๘) จัดเวทีสาธารณะเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีเวทีแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และแสดงความ
คิดเห็นอยางเปดเผยและโปรงใส ตรวจสอบได เนนการสื่อสารแบบสองทาง เนนการสื่อสารแบบสวนเสวนามากกวา
ถายทอดดานเดียว และใหมีคูเจรจาโดยตรง เชน ระหวางกลุมเปาหมายและผูกําหนดนโยบาย เปนตน
๙) นํ า เสนอผลการติ ดตามประเมิ น ผล เป น การนํา เสนอผลการประเมิ น ให ทุ กฝ า ยได รั บทราบ
ทั้งประชาชนกลุมเปาหมาย ผูกําหนดนโยบาย หนวยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หนวยงานสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจน
สาธารณชนผูสนใจไดรับทราบผลการประเมิน
๑๐) พัฒนาระบบขอมูลและประยุกตใชเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผลโดยจัดทํา
ระบบขอมูลการบริหาร การเขาถึงขอมูล การวิเคราะหและการนําขอมูลไปใชไดอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และสามารถนําขอมูลการประเมินไปใชในการกําหนดทางเลือกนโยบาย และสรางนวัตกรรมในการบริหารจัดการ
/๑.๓ แผนพัฒนาภาค…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 98 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จากการที่ภาคกลางเปนภาคที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศ แตมีความไมสมดุลและมีความเหลื่อมล้ําระหวาง
พื้นที่สูง และสงผลกระทบตอสังคม ความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมคอนขางสูง อยางไรก็ตาม
ภาคกลางเปน ศูนยกลางคมนาคม เปนศูนยกลางการศึกษา พื้นที่ เกษตรมีระบบชลประทานจํานวนมาก จึง เปน แหลง
อาหารที่สําคัญของประเทศ จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
เปาประสงค เพื่อรักษาเสถียรภาพการพัฒ นาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนใหมีความ
มั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

/ยุทธศาสตรที่ 2...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

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

ยุทธศาสตรที่ 3 อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศ
เปาประสงค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ

/ยุทธศาสตรที 4..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 100 ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเสนทางเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนทั้งแนวเหนือ-ใตและภาคตะวันออก-ตะวันตก
เปาประสงค เพื่อเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบานและนานาชาติโดยมีพื้นที่เปาหมายการ
พัฒ นาการค าชายแดน ดัง นี้ กาญจนบุ รี -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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 101 1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด

จากศักยภาพของพื้น ที่ ที่ปจจุบัน เปนแหลง 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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 102 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 รวมทั้ง พั ฒ นาการทองเที่ยวเชื่อมโยงกับสหภาพพมา อาทิ จัดกลุมแหลง ทองเที่ยว ใหเชื่ อมโยงกันภายในกลุ ม
นอกกลุม เพื่อขยายตลาดการทองเที่ยว
4. รักษา ฟนฟูลุมแมน้ําแมกลอง ทาจีน เพชรบุรี แมน้ําอื่นๆ เพื่อใหเปนแหลงน้ําที่สนับสนุนการเกษตร
และอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางยั่งยืน
5. สงเสริมการศึกษาเพื่อจัดตั้งอุตสาหกรรมและศูนยกระจายสินคาบริเวณชายแดน และพัฒนาเสนทาง
เชื่อมโยง กับสหภาพพมา กาญจนบุรี-ทวาย (พมา) เพื่อเปดประตูการคาสูฝงอันดามันและประโยชนในขนสง วัตถุดิบ
อํานวยความสะดวกกับนักทองเที่ยว และการรวมทุนกับสหภาพพมา
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคภาคกลางตอนลาง 1 (กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

/1.3.3 แผนพัฒนา...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 103 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
วิสัยทัศน จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข”

/กรอบยุทธศาสตร..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 104 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาของจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคา
และการพัฒนาที่ยั่งยืน
1.1 ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพใหแกเกษตรกร นําไปประยุกตใชในไรนาของ
ตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสรางปจจัยพื้นฐานดานการเกษตร
1.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู Smart Farmer / Smart Farming
1.3 พัฒนามาตรฐานฟารมเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Ford Safety) จากสินคาเกษตร
1.4 สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรกรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนนาผลงานวิจัยมาใช
ประโยชน ในการพัฒนาการสรางผลิตภัณฑใหมของสินคาเกษตร
1.5 สงเสริมธุรกิจ SMEs /Start Up/OTOP/วิสาหกิจชุมชน
1.6 สงเสริมการตลาดการประชาสัมพันธและการสรางเครือขายสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
1.1 พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ สินคา บริการและบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีความ
หลากหลายไดมาตรฐานสากล
1.2 พัฒนาปจจัย/โครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหเพียงพอและ
ไดมาตรฐาน
1.3 เพิ่มมาตรฐานแหลงทองเที่ยวทองถิ่นและแหลงทองเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนนวัตวิถี
1.4 พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเที่ยวชุมชน / แหลงทองเที่ยวสินคา otop /แหลงทองเที่ยวนวัตวิถี
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ
1.5 ยกระดับดานการทองเที่ยวและการกีฬา
1.6 สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬา ตั้งแตระดับชุมชน ถึงระดับประเทศตลอดจนระดับนานาชาติ
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา
1.7 ยกระดับศักยภาพดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน
1.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ในการ
อนุรักษ ฟนฟู ปองกัน และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพของ
พื้นที่ เพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติ และการใชประโยชนอยางยั่งยืน
1.2 ปองกันและควบคุมมลพิษ โดยกาจัดขยะมูลฝอยและการบาบัดนาเสียที่จะสงผลกระทบทางลบ
ตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.3 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของทองถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และบูรณการรวมกับชุมชนในทองถิ่น
1.4 สงเสริมการปลูกไมเศรษฐกิจในที่ดินของประชาชน และสนับสนุนธุรกิจปาไมที่ถูกกฎหมาย
1.5 สรางเครือขายการมีสวนรวมในการฟนฟูและดูแลผืนปา
1.6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงาน
0

0

0

/ยุทธศาสตรที่...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 105 ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1.1 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมารฐานสากล และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองอยางตอเนื่อง
1.2 เพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกชวงวัยมีทักษะความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น ไดเขาถึงแหลงพัฒนา
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
1.3 ยกระดับมาตรฐานการใหบริการสุขภาพ และสรางความตระหนักของชุมชนในดานการสาธารณะ
สุข เพื่อใหคนไทย มีสุขภาพดีขึ้น
1.4 สง เสริมสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบันการศาสนา ชุมชนสื่อมวลชนและ
ภาคเอกชนใหมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนา
1.5 สงเสริมการพัฒนาชุมชนใหเปนมิตรกับผูสูงอายุทั้งสาธารณูปโภค พื้นที่สาธารณะและที่อยูอาศัย
ใหเอื้อตอการใชชีวิตของผูสูงอายุและทุกกลุมวัยในสังคม
1.6 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพไดอยางทั่วถึง
1.7 เสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชน

/1.4ยุทธศาสตรในเขต..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 106 ๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

/กรอบยุทธศาสตร...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 107 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 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 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ทั้งทางดานการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ
2.4 ฟนฟูคุณภาพแมน้ําทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน
2.5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับสากล
2.6 พัฒนาแหลงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล
2.7 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ
2.8 สงเสริมพื้นที่สีเขียวและการใชพลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand)
3.2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนคลอบคลุมระดับจังหวัด
3.4 พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคมเชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ
3.5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
3.6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตางๆ
3.7 สงเสริม สนับสนุนองคกรเครือขายตางๆ ในการแกไขปญหาความยากจน
3.8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
3.9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ ประชาชน
4.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ระดับตําบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
4.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
4.3 สงเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
0

0

0

0

0

/ยุทธศาสตรที่...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 108 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.1 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อกาวสูความเปนเลิศ
5.2 สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อการออกกําลังกายของประชาชน
5.3 สงเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชน
ของประชาชน
6.1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
6.2 สงเสริมการทํางานรวมกันในทุกภาคฝายทั้งภาคราชการและเอกชน
6.3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน
6.4 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส
6.5 สงเสริมการมีสวนรวมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน
7.2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด
7.3 การจัดทําผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง
7.4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดทําโครงการกิจกรรมตางๆ
7.5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ
0

0

0

/ยุทธศาสตร..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 109 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.รูจัก ดํารงตนอยู โดยใช หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํ ารัส ของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหั ว
รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11.มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป
ตามหลักของศาสนา
12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากวาผลประโยชนของตน

/ยุทธศาสตร..
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 110 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

/2. ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 111 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) ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงหาป
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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 112 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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 113 (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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 114 (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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 115 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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 116 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 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 117 ๒.6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การลดตนทุนและการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร อยางมีคุณภาพ
0

-กลยุทธ

1. สงเสริมใหความรูเกษตรกรในภาคการผลิตอยางมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนการลดตนทุนการผลิตทางดานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
0

-กลยุทธ

0

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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 118 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
0

0

0

0

0

0

0

0

0

/๒.8 ความเชื่อมโยง…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 119 -

จําหนาย

๒.8 ความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตรในภาพรวม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและ
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจัง หวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
1. ยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มควบคู ก ารอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสราง
และพัฒนาการทองเที่ยว โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ใหเกิดความสมดุล
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การขยาย
ฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการของ ประชาชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริม
สถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาส และ
คุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- 120 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
1. ยุท ธศาสตร จัง หวั ดสุ พรรณบุรี ยุท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาการทอ งเที่ย วและการกี ฬา เพื่อ สร างมูล คา เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริม
ใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
3. ยุทธศาสตรการพัฒ นาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 5 การสง เสริมกีฬา เพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริม
สถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดาน
การบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
1. ยุท ธศาสตร จัง หวั ดสุ พรรณบุรี ยุท ธศาสตร ที่ 2 พั ฒ นาการทอ งเที่ย วและการกี ฬา เพื่อ สร างมูล คา เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
โครงสราง พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
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- 121 3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(การใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 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 ประชาชนไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกนิ เอง
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
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- 122 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
3.7 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
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- 123 4. ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4.1 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามริมถนน ริมแมน้ําลําคลอง ตลอดจนการ
ดูแลสถานที่สาธารณะ
4.2 ดินไมสามารถเพาะปลูกไมดอกและไมผลบางชนิดได
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 เชน กลุมออมทรัพย
กลุมอาชีพ กลุมสตรี ฯลฯ

5. ศักยภาพของชุมชน
- ไมมีการรวมกลุมทุกหมูบาน บางหมูบานมีสมาชิก
นอย

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชน
ในการเกษตร

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2. ระบบขอมูล
–ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล

/โอกาส...
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- 124 โอกาส (O : Opportunity)
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
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- 125 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางปลาม า ได ทํ า การประเมิ น
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 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
ผลผลิตไกลจากแหลง
รับซื้อ
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
การทองเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
/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...
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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

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

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

- นันทนาการ

0

3) จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย

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

- 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...
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6. การนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน
0

7. การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑที่ดีได
มาตรฐาน

ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/
สถานการณภาพ
ของปญหา/
กลุมเปาหมาย
แวดลอม
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
สะดวกในการสัญจร
ความตองการให
ไปมา
ดําเนินการ
/ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2561-2565
ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป
(มี ๖ ยธ.)

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

ยุทธศาสตร
จังหวัด
(มี 4 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.7

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕

ยธ.8

ยธ.9

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖

ยธ.10

ยธ.5

ยธ.4

/ยุทธศาสตร...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร
จังหวัด
(มี 4 ยธ.)

ยธ.๑

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.
(มี 7 ยธ.)

ยธ.๑

เปาประสงคที่ 1

กลยุทธที่ ๑

แผนงาน
(มี 10 แผนงาน)

กลยุทธที่ 2

แผนงานที่ 1
บริหารงาน
ทั่วไป

กลยุทธที่ 3

ยธ.๒

ยธ.3

ยธ.4

ยธ.5

ยธ.6

เปาประสงคที่ 2

เปาประสงคที่ 3

เปาประสงคที่ 4

เปาประสงคที่ 5

เปาประสงคที่ 6

กลยุทธที่ 4

แผนงานที่ 2
รักษาความ
สงบภายใน

กลยุทธที่ 5

แผนงานที่ 3
การศึกษา

กลยุทธที่ 6

แผนงานที่ 4
สาธารณสุข

กลยุทธที่ 7

กลยุทธที่ 8

แผนงานที่ 5
เคหะและ
ชุมชน

กลยุทธที่ 9

แผนงานที่ 6
สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน

กลยุทธที่ ๑0

แผนงานที่ 7
การศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ

กลยุทธที่ ๑1

แผนงานที่ 8
อุตสาหกรรม
และการโยธา

ยธ.7

กลยุทธที่ ๑2

แผนงานที่ 9

การเกษตร

เปาประสงคที่ 7

กลยุทธที่ ๑3

กลยุทธที่ ๑4

แผนงานที่ 10

งบกลาง

/แผนผัง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 133 แผนผังยุทธศาสตร
(Strategic 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 (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 134 (ตอ)
เปาประสงค

คาเปาหมาย

เปาประสงคที่ 1
1. เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น
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...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 135 (ตอ)
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

/รายละเอียด...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 136 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 1
การเพิ่ม
ศักยภาพการ
ผลิตสิคาเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
ใหไดมาตรฐาน
เพื่อการแขงขัน
ทางการคาและ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทาง
การเกษตร
อุตสาหกรรม
เกษตร
อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม
การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑเพื่อ
การบริโภคและ
การสงออก

0

0

0

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

2561

2562

2563

2564

เปาประสงคที่ 1 1.ประชาชนที่

1. เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้นและมี
คุณภาพ

เปนเกษตรกร
สามารถลด
ตนทุนในการ
ผลิตได รอยละ
80

30%

40%

50%

60%

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
70% เพิ่มขึ้นป 1. สงเสริมให
ละ 10% ความรู
เกษตรกรใน
ภาคการผลิต
อยางมี
คุณภาพ

2. ลดตนทุน
การผลิต
ทางดาน
การเกษตร

2.ประชาชนที่
เปนเกษตรกร
สามารถเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตรได
รอยละ 30

30%

40%

50%

60%

70% เพิ่มขึ้นป 2. สงเสริม

เปาประสงค
0

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

0

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

โครงการ
ฝกอบรมให
ความรูแก
เกษตรกร
ในการลด
ตนทุน และ
เพิ่มผลผลิต

สํานักปลัด

กองคลัง

โครงการ
ละ 10% และสนับสนุน ฝกอบรมให
การลดตนทุน ความรูแก
การผลิต
เกษตรกร
ทางดาน
ในการลด
การเกษตร
ตนทุน และ
เพิ่มผลผลิต

สํานักปลัด

กองคลัง

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 137 -

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ควบคูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติสูความ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 2
การเสริมสราง
และพัฒนา
การทองเที่ยว
โดยการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ใหเกิดความ
สมดุล

0

0

0

0

0

0

0

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
0

0

0

เปาประสงค

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

1. แมน้ํา
ลําคลอง
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืชและ
สิ่งปฏิกูล

1. แมน้ํา
ลําคลอง
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2. เพื่อให
สิ่งแวดลอม
ในพื้นที่มี
คุณภาพที่ดี

2. สงเสริม
ปรับปรุง
แกไข
อนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอม
และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในตําบล
บางปลามา

60%

70%

80%

90%

0

0

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ความ
กาวหนา
ของ
2565
เปาหมาย
1 ครั้ง 1. บํารุง
รักษา
ปรับปรุง
ฟนฟู
ดูแล แมน้ํา
ลําคลอง

95%

กลยุทธ
แมน้ํา
ลําคลอง
สะอาด
ปราศจาก
วัชพืช
ปละ 1 ครั้ง

2. สิ่งแวดลอม 10 หมูบาน
ในตําบล
บางปลามา
มีคุณภาพที่ดี

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

กอง
สํานักปลัด
โครงการ
สาธารณสุขฯ
กําจัด
ผักตบชวา
และวัชพืช
ในแหลงน้ํา
สาธารณะ

กอง
สํานักปลัด
โครงการ
สาธารณสุขฯ
สงเสริม
ปรับปรุง
แกไข
อนุรักษ
ฟนฟู
สิ่งแวดลอม
และ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 138 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 3
การสงเสริม
คุณภาพ
สิ่งแวดลอม
ควบคูการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติสูความ
ยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

0

0

0

0

ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริม
สถาบันของชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 และการนําการ
การยกระดับ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน

เปาประสงค

ยุทธศาสตรที่ 3 1.ประชาชน 1.ประชาชน
การยกระดับ
มีคุณภาพ
มีคุณภาพ
คุณภาพชีวิต
ชีวิตที่ดี
ชีวติ ที่ดี
และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

40%

50%

60%

70%

0

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
80% เพิ่มขึ้นป 1. เสริมสราง
ละ 10% คุณภาพชีวิตที่ดี

0

0

0

0

0

0

2. ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ชุมชน
เข็มแข็ง

2. ประชาชน
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
ชุมชน
เข็มแข็ง

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน%

ทุก
หมูบาน

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สํานักปลัด

2. เสริมสราง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน การ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
3. เสริมสราง
ระบบ
สาธารณสุขมูล
ฐาน และปองกัน
โรคติดตอและ
โรคระบาด

โครงการ
“เยาวชนรุนใหม
...รวมใจตานภัย
ยาเสพติด”

กอง
กองคลัง
สาธารณสุขฯ

โครงการอบรม
ฟนฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.)

กอง
กองคลัง
สาธารณสุขฯ

4. เสริมสราง
ระบบการดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน

โครงการตรวจ
สารพิษใน
รางกาย จํานวน
10 หมูบาน

กองคลัง
กอง
สาธารณสุขฯ

และแกไขปญหา
ความยากจน

10
หมู
บาน

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการแกไข
ปญหาการ
วางงานและ
สงเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน
และโครงการ
ฝกอบรมให
ความรูอาชีพ
ตางๆ ในพื้นที่
อบต.

0

0

0

ยุทธศาสตร
อปท.

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

กองคลัง

/ความเชื่อมโยง...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 139 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐาน
โอกาสและ
คุณภาพ
ในการศึกษา
ทุกระดับ
ใหตรงกับ
ความตองการ
ประชาชน

0

ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริม
สถาบันของชาติ
และการนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน
0

0

0

0

0

0

0

0

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

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

40%

50%

60%

70%

2. เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
และยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาให
ไดมาตรฐาน
การศึกษา
แหงชาติ

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ไดรับ
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม

10
หมู
บาน

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย

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

10
หมู
บาน

1. เพื่อใหเด็ก
กอนวัยเรียน
ไดรับโอกาส
ทาง
การศึกษา
อยางทั่วถึง
และเทาเทียม

0

0

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
80% เพิ่มขึ้นป 1. ขยาย
ละ 10% สถานที่
การศึกษา
พรอมจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ
บุคลากร ให
เพียงพอกับ
ความตองการ
10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ทุก
หมูบาน

ทุก
หมูบาน

2. สงเสริมให
ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง
และเปนธรรม
2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คาจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)

กอง
กองคลัง
การศึกษาฯ

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คาหนังสือเรียน

กอง
กองคลัง
การศึกษาฯ

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คาอุปกรณการเรียน

กองคลัง
กอง
การศึกษาฯ

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คาเครื่องแบบ
นักเรียน

กองคลัง
กอง
การศึกษาฯ

โครงการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
โครงการเกี่ยวกับ
การจัดพระราช
พิธีตางๆ

กองคลัง
กอง
การศึกษาฯ
กองคลัง
กอง
การศึกษาฯ

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 140 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
การกีฬา
เพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริมให
กีฬาอยูในหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรี
และมี
ความสามารถ
ทางดานกีฬา
สูความเปนเลิศ

ยุทธศาสตรที่ 5
การสงเสริมกีฬา
เพื่อให
ประชาชน
ในพื้นที่
มีความสามารถ
ดานกีฬา
สูความเปนเลิศ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เปาประสงค
1. พัฒนา
กีฬาขั้น
พื้นฐานและ
กีฬาเพื่อ
มวลชน

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

1.ประชาชน
ในพื้นที่
อบต.
บางปลามา
ไดรับการ
สงเสริม
สุขภาพ
พลานามัย
ใหเลนกีฬา
เพื่อสุขภาพ

40%

50%

60%

70%

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

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
80% เพิ่มขึ้นป 1.สงเสริม
ละ 10% พัฒนาการ
กีฬาเพื่อกาวสู
ความเปนเลิศ

10
หมู
บาน

ทุก
หมูบาน

2. สงเสริม
การเลนกีฬา
เพื่อการออก
กําลังกายของ
ประชาชน

ผลผลิต/
โครงการ
โครงการ
กีฬาตําบล
บางปลามา
สัมพันธ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
กอง
กองคลัง
การศึกษาฯ

กอง
กองคลัง
โครงการ
การศึกษาฯ
จัดซื้อ
อุปกรณกีฬา
โครงการ
ซอมแซม
เครื่องออก
กําลังกาย

กอง
กองคลัง
การศึกษาฯ

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 141 ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 4
การยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ยุทธศาสตรที่ 6
การสงเสริม
สถาบันของชาติ
และการนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน

0

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการ
เปลี่ยนแปลง
ดานการบริหาร
และบริการ
เพื่อประโยชน
ของประชาชน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
80% เพิ่มขึ้นป 1. การบริการ
ละ 10% ประชาชนดวย
ความรวดเร็ว
และโปรงใส

1. ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารและ
บริการดวย
ความ
โปรงใส

1.ประชาชน
ในพื้นที่
อบต.
บางปลามา
ไดรับความ
ชวยเหลือ
และการ
ดูแลอยาง
เปนธรรมทุก
คน

40%

50%

60%

70%

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

10
หมู
บาน

ทุก
หมูบาน

3. การ
เทิดทูน
สถาบัน
พระมหา
กษัตริย

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

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู

ทุก
หมูบาน

0

0

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

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

สํานักปลัด

กองคลัง

2.สงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเทิดทูน
สถาบันของชาติ

โครงการ
สงเสริม
กิจกรรม
ประชาคมและ
การจัดทําแผน
ชุมชน

สํานักปลัด

กองคลัง

2.สงเสริมการ
การเทิดทูน
สถาบันของชาติ

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ

สํานักปลัด/ กองคลัง
กอง
สาธารณสุขฯ

/ความเชื่อมโยง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาการ
ทองเที่ยวและ
การกีฬา เพื่อ
สรางมูลคาเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
ใหอยูในเกณฑ
ที่ดีไดมาตรฐาน

0

ยุทธศาสตร
อปท.
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
ใหอยูในเกณฑ
ที่ดีไดมาตรฐาน

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

เปาประสงค

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย
2561

2562

2563

2564

1. มี

1.ถนน ทาง
น้ํา ไฟฟา
ประปา ใน
พื้นที่ อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพที่
ดีและได
มาตรฐาน

40%

50%

60%

70%

2. สงเสริม
การ
จัดระบบ
ผังเมืองรวม
กําหนดเขต
พื้นที่ในการ
กอสราง
ตางๆ

2.ถนน
ทางน้ํา
ไฟฟา
ในพื้นที่
อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพดี
ทุกแหง

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

10
หมู
บาน

โครงสราง
พื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภ
คที่ดีขึ้นและ
กอใหเกิด
ประโยชนแก
ประชาชน
อยางสูงสุด

ความ
กาวหนา
กลยุทธ
ของ
2565
เปาหมาย
80% เพิ่มขึ้นป 1. กอสราง
ละ 10% และปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน

10
หมู
บาน

ทุก
หมูบาน

2. ปรับปรุง
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ใหมีมาตรฐาน
ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่

ผลผลิต/
โครงการ

หนวย
หนวย
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก

โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
โครงสราง
พื้นฐานให
เปนไปตาม
มาตรฐาน

กองชาง

กองคลัง

โครงการ
ปรับปรุง

กองชาง

กองคลัง

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

ใหมี
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 3

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

ยุทธศาสตร

ดาน

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและจําหนาย
0

3

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

หนวยงาน
สนับสนุน
กองชาง/
กองคลัง

สํานักปลัด

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

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด

ดานการเศรษฐกิจ
2

แผนงาน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ดานบริการชุมชน
และสังคม
ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานการเกษตร

สํานักปลัด

การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

สํานักปลัด

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานสาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

ดานบริการชุมชน
และสังคม
ดานบริหารทั่วไป

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

ดานการดําเนินงาน
อื่นๆ

แผนงานงบกลาง

สํานักปลัด

0

0

0

0

/4.การขยาย …
0

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 145 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

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศึกษา

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานการศึกษา

กองการศึกษาฯ

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

สํานักปลัด

ดานบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

กองคลัง

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานเคหะและชุมชน

กองชาง

ดานบริการชุมชน
และสังคม

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน

สํานักปลัด

ดานการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

ดานการดําเนินงานอื่นๆ

แผนงานงบกลาง

กองสาธารณสุขฯ

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองชาง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเศรษฐกิจ
และระบบสาธารณูปโภค
ใหอยูในเกณฑที่ดี ไดมาตรฐาน
7 ยุทธศาสตร

แผนงาน

4 ดาน

10 แผนงาน

1 สํานัก/4 กอง

หนวยงาน
สนับสนุน

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

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

สวนที่ 3
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ของ อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตทางการเกษตรการ
แปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการ
บริโภคและจําหนาย
1.7 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
1.9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา
1.10 แผนงาน
การเกษตร

รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2562

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

2

20,050,000

2

20,050,000

2

20,050,000

2

20,050,000

2

20,050,000

10

100,250,000

10

1,350,000

10

1,350,000

10

1,350,000

10

1,350,000

10

1,350,000

50

6,750,000

13

21,450,000

13

21,450,000

13

21,450,000

13

21,450,000

13

21,450,000

65

107,250,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๔๗

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 2
การอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
2.10 แผนงานการเกษตร

รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ

11
5
16

งบประมาณ
(บาท)

290,000
220,000
510,000

ป 2562

จํานวน
โครงการ

11
5
16

งบประมาณ
(บาท)

290,000
220,000
510,000

ป 2563

จํานวน
โครงการ

11
5
16

งบประมาณ
(บาท)

290,000
220,000
510,000

ป 2564

จํานวน
โครงการ

11
5
16

งบประมาณ
(บาท)

290,000
220,000
510,000

ป 2565

จํานวน
โครงการ

11
5
16

งบประมาณ
(บาท)

290,000
220,000
510,000

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

55
25
80

1,450,000
1,100,000
2,550,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๔๘

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
3.2 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
3.๓ แผนงานการศึกษา
3.4 แผนงานสาธารณสุข
3.6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
3.7 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
3.12 แผนงานงบกลาง

รวม

ป 2561

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2562

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2564

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2565

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

1

50,000

5

250,000

8

1,065,000

8

1,065,000

8

1,065,000

8

1,065,000

8

1,065,000

40

5,325,000

62
-

3,405,000
-

15
62
15

140,000
3,405,000
10,350,000

17
64
17

310,000
6,405,000
11,100,000

17
64
19

310,000
6,405,000
12,450,000

17
64
19

310,000
6,405,000
11,600,000

74
316
70

1,070,000
26,025,000
45,500,000

24

2,325,000

25

2,525,000

26

2,525,000

26

2,525,000

26

2,525,000

127

12,425,000

6
109

21,400,000
28,245,000

6
132

21,400,000
38,935,000

6
139

21,400,000
42,855,000

6
141

21,400,000
44,205,000

6
141

21,400,000
43,355,000

30
654

107,000,000
197,595,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๔๙

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 4
การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษา และการ
สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๓ แผนงานการศึกษา
4.๘ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

69
5

7,840,000
800,000

84
12

9,624,500
130,000

97
16

14,504,500
1,600,000

98
15

15,504,500
1,500,000

95
15

15,444,500
1,500,000

443
63

62,918,000
5,530,000

74

8,640,000

96

9,754,500

113

16,104,500

113

17,004,500

110

16,944,500

506

68,448,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๐

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ ๕
การสงเสริมกีฬาเพื่อให
ประชาชนในพื้นที่มีความสามารถ
ดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.๘ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม

ป 2561

ป 2562

จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
(บาท)
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1

100,000

1

300,000

24

10,600,000

24

10,600,000

24

10,600,000

74

32,200,000

1

100,000

1

300,000

24

10,600,000

24

10,600,000

24

10,600,000

74

32,200,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๑

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ยุทธศาสตร
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
อบต.บางปลามา
ยุทธศาสตรที่ 6
การนําการเปลี่ยนแปลง
ดานการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชนของประชาชน
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
6.4 แผนงานสาธารณสุข
6.6 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
6.7 แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
6.9 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
6.12 แผนงานงบกลาง

ป 2561

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

65

10,685,000

69

11,555,000

69

10,825,000

69

10,825,000

69

10,825,000

341

54,715,000

18
11

2,205,000
3,310,000

18
24

2,205,000
4,760,000

19
23

5,205,000
7,210,000

19
22

5,205,000
8,410,000

19
22

5,205,000
8,410,000

93
102

20,025,000
32,100,000

3

130,000

3

130,000

3

130,000

3

130,000

3

130,000

15

650,000

11

11

รวม

3

4,500,000

3

4,500,000

3

4,500,000

3

4,500,000

3

4,500,000

15

22,500,000

1
101

200,000
21,030,000

1
118

200,000
23,310,000

1
118

200,000
28,070,000

1
117

200,000
29,270,000

1
117

200,000
29,270,000

5
571

1,000,000
130,950,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๒

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ป 2561

ยุทธศาสตร
7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อบต.บาง
ปลามา
ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภคให
อยูในเกณฑที่ดีได
มาตรฐาน
7.9 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ป 2562

ป 2563

ป 2564

ป 2565

รวม 5 ป

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

9

18,479,400

31

96,652,000

51

160,958,000

58

192,440,000

47

148,498,000

149

617,027,400

9

18,479,400

31

96,652,000

51

160,958,000

58

192,440,000

47

148,498,000

149

617,027,400

323

98,454,400

407

190,911,500

474

280,547,500

482

315,479,500

468

270,627,500 2,099 1,156,020,400

11

11

รวม
รวมทั้งสิ้น

*หมายเหตุ

1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลที่อยูใหแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๓

สวนที่ 3
2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
แบบ ผ.02
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสิคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1

รวม

จัดตั้งศูนยพัฒนาธุรกิจ
ระดับตําบล

1 โครงการ

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา

-

จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ความรู

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 จัดกิจกรรม สมาชิกกลุมฯ
1 ครั้ง มีศักยภาพใน
การผลิตสินคา
ตรงตามความ
ตองการของ
ผูบริโภค

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

-

-

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๕

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ า
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค (ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

จัดตั้งศูนยเครื่องจักร
การเกษตรระดับตําบล

เพื่อสราง
กระบวนการมีสวน
รวมและวิธีการ
ระดมความคิดของ
คนในชุมชน

รวม

1 โครงการ

-

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
3) สนับสนุน
วัสดุอุปกรณ
ฯลฯ
-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัด
มีการ
กิจกรรม ชวยเหลือ
1 ครั้ง เกษตรกร
อยางทั่วถึง
-

-

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๖

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.10 แผนงานการเกษต ร
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

2

โครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและได
มาตรฐาน
โครงการจัดการความรู
ในศูนยบริการและ
ถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน เพื่อให
เศรษฐกิจขยายตัวได มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
เพื่อสรางกระบวนการมี
สวนรวมและวิธีการระดม
ความคิดของคนในชุมชน

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ
จัดเวที
แลกเปลี่ยน
ความรู

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัด
สมาชิกในกลุม
กิจกรรม ผลิตสินคาที่
1 ครั้ง ปลอดภัยได
มาตรฐาน
จัด
ความรูที่จะใชใน
กิจกรรม การแกปญหา
1 ครั้ง ของชุมชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

3

โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน

สมาชิกไดรับรูในการ
พัฒนาการผลิตสินคา

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000

4

โครงการถายทอดความรู
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรสามารถเรียนรูและ 1) ฝกอบรม
นําไปปฏิบัติในฟารมได
2) ฝกปฏิบัติ
ฯลฯ

20,000 20,000 20,000 20,000

5

โครงการสงเสริมการลด
ตนทุนการผลิตขาว ตาม
แนวคิด 3:1:2 หรือ
โครงการทํานาแบบลด
ตนทุนโดยใชอินทรีย

1) เพื่อใหเกษตรกรมีความรู
และทักษะเพิ่มมากขึ้น
๒) เพื่อใหประชาชนทํานา
โดยลดตนทุนที่ถูกลง ลด
รายจายคายา ปุย โดยหันมา
ใชสารอินทรียชีวภาพ ที่มี
ตนทุนต่ํา สามารถทําดวย
ตนเองได วัตถุดิบหาได
ภายในหมูบานและปลอดภัย
ตอสุขภาพดวย

1) ฝกอบรม
50,000 50,000 50,000 50,000
2) ฝกปฏิบัติ
3)สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
4) ทําน้ําหมักชีวภาพ
สูตรเรงดอก สูตรเรงโต
สารสะเดากําจัดแมลง
ปุยหมักเชื้อราบีเวอรเลีย
เชื้อไตรโคโนมา ฯลฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

20,000 จัดกิจกรรม สมาชิกกลุมฯ
1 ครั้ง มีศักยภาพใน
การผลิตสินคา
ตรงตามความ
ตองการของ
ผูบริโภค
20,000 จัดกิจกรรม เกษตรกร
1 ครั้ง ผูผลิตขาว ลด
การใชปุยเคมี
50%
50,000 จัดอบรม เกษตรกร
1 ครั้ง สามารถนํา
ความรูที่ไดไป
พัฒนาการ
เกษตรได
อยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6

โครงการผลิตน้ําหมักชีวภาพ
และสารสมุนไพรกําจัดแมลง

1) ใหเกษตรกร
ลดตนทุนการผลิต
2) ใหเกษตรกร
ผลิตสินคาเกษตร
ที่ปลอดภัย

7

ฝกอบรมใหความรูเกษตรกร

8

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) ฝกอบรม
2) ฝกปฏิบัติ
3) สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ
ฯลฯ

เพื่อใหเกษตรกรมี ฝกอบรมให
ความรูและทักษะ ความรูเกษตรกร
เพิ่มมากขึ้น
ในเรือ่ งตางๆที่
จําเปน เชน
ปญหาขาววัชพืช,
ปญหาแมลง
ศัตรูพืช, การผลิต
เชื้อราบิวเวอรเรีย
ฯลฯ
ปุยสั่งตัดชนิดเม็ดตามนโยบาย เพื่อลดตนทุน
ฝกอบรมการทํา
รัฐบาล
การผลิตภาค
ปุยสั่งตัดและการ
การเกษตร
วิเคราะหดินฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

20,000

จัด
เกษตรกร
กิจกรรม 100 คน ผลิต
1 ครั้ง ปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ,
สมุนไพรกําจัด
แมลงสารสกัด
ชีวภาพ จํานวน
4,000 ลิตร

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัด
เกษตรกร
กิจกรรม สามารถนํา
1 ครั้ง ความรูที่ไดไป
พัฒนาการ
เกษตรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดอบรม เกษตรกรมี
1 ครั้ง รายไดเพิ่มขึ้น

สํานักปลัด

20,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๕๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

9

โครงการคาใชจาย
ในการดําเนินงานหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาค
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล
ที่สามารถกระทําได

เพื่อคาใชจายใน
การดําเนินงาน
หรือจัดกิจกรรม
ตางๆ ตาม
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของ
องคการบริหาร
สวนตําบลที่
สามารถกระทําได
เพื่อนํามาใชใน
งานตางๆ ที่
เหมาะสมและ
จําเปน

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร

รวม

10 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทําการเบิกจายงบประมาณ
ใหกับสวนการบริหาร
ภายในองคการบริหารสวน
ตําบลและสวนราชการ
ภายนอกในการดําเนินงาน
หรือการจัดกิจกรรมตางๆ
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล
ที่สามารถกระทําได เชน
กิจกรรมวันรักตนไม
ประจําปของชาติ ตาม
แนวทางของกรมปาไม
ฯลฯ

2561
(บาท)

1,000,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2565
(บาท)

1,000,000

จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
เคียว สปริงเกลอร (Sprinkler)
จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่พรวนดิน
ระหวางแถว เครื่องดักแมลง
ตะแกรงรอนเบนโธส
อวน(สําเร็จรูป) กระชัง ปุย
ยาปองกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว อาหารสัตว พืชและสัตว
พันธุสัตวปกและสัตวน้ํา น้ําเชื้อ
พันธุสัตว วัสดุเพาะชํา อุปกรณ
ในการขยายพันธุพืช เชน ใบมีด
เชือก ผาใบหรือผาพลาสติก
หนากากปองกันแกสพิษ ฯลฯ
1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

12
สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรม/ป นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติของ
ประเทศ
20 ครั้ง

มีวัสดุการเกษตร
ไวใชงาน
เพื่อความสะดวก
และเหมาะสมกับ
ชิ้นงาน

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๐

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

11

1

โครงการสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหความรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

เด็ก เยาวชน
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

2

โครงการกําจัดขยะมูลฝอย
เพื่อลดปริมาณขยะ
สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
ในตําบลบางปลามา
เพื่อควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตของประชาชน

เด็ก/เยาวชน
ผูนําชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป
ในพื้นที่ตําบล
บางปลามา

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารับการ
ฝกอบรมได
ความรูในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
จัด
ภาวะมละพิษ
กิจกรรม ที่มีผลตอ
จํานวน สุขภาพอนามัย
1 ครั้ง ลดลง

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3

โครงการอบรมใหความรูใน
เพื่อลดปริมาณขยะมูล เด็ก/เยาวชน,
ผูนาํ ชุมชนและ
การจัดการขยะโดยใชหลักการ ฝอยในชุมชน
ประชาชนทั่วไป
3Rs ในโรงเรียน/ชุมชน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ขยะมี
ปริมาณ
ลดลง
ไมรอย
กวา
รอยละ 5
จากอัตรา
การเกิด
ขยะมูล
ฝอย

ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู
ในเรื่องการ
คัดแยกขยะ
โดยใชหลักการ
3Rs

กองสาธารณสุขฯ

4

โครงการติดตั้งปายเตือน
หาม-ทิ้งขยะ ในที่สาธารณะ
ประโยชนและริมถนน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

โครงการกําจัดผักตบชวาและ
วัชพืชในแหลงน้ําสาธารณะ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

ถนนและที่
สาธารณะ
ประโยชน
สะอาดมากขึ้น
คู คลอง
สาธารณะมี
ความสะอาด
เรียบรอย

กองสาธารณสุขฯ

5

ปายแจง
เตือน
จํานวน
20 ปาย
จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

เพื่อแจงเตือนไมใหทิ้ง ที่สาธารณะ
ขยะในเขตถนน และที่ ประโยชน
สาธารณะประโยชน ทุกแหงและ
ถนนทุกสาย
เพื่อกําจัดผักตบชวา เด็ก เยาวชน
ผูนําชุมชนและ
และวัชพืชในคลอง
ประชาชนทั่วไป
สาธารณะในพื้นที่
ต.บางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๒

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

ทําใหเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของตนไม
เพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในพื้นที่
ตําบลบางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

20,000

20,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

ปริมาณถุงพลาสติก
ในพื้นที่ตําบล
บางปลามาลดลง

กองสาธารณสุขฯ

20,000

20,000

20,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

ปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิดลดลง

กองสาธารณสุขฯ

50,000

50,000

50,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

พื้นที่สาธารณะ
มีความสะอาด
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการปลูกตนไม
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกรอน

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียน

20,000

20,000

20,000

20,000

7

โครงการใชถุงผา
แทนถุงพลาสติก

เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติก เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน 20,000
ในพื้นที่ตําบลบางปลามา และประชาชนทั่วไป

20,000

20,000

8

โครงการคัดแยกขยะ
ชุมชนและทอดผาปา
ขยะรีไซเคิล

เพื่อลดปริมาณขยะจาก
แหลงกําเนิด

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน 20,000
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

20,000

9

โครงการรณรงค
เพื่อรณรงคทําความ
พัฒนาทําความสะอาด สะอาดพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่สาธารณะ

เด็ก/เยาวชน ผูนําชุมชน 50,000
และประชาชนทั่วไปใน
พื้นที่ตําบลบางปลามา

50,000

1) โรงเรียนวัดเสาธง
2) โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
3) โรงเรียนอนุบาลวัด
สวนหงส

2561
(บาท)

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

10 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน เพื่อแกไขเหตุเดือดรอน เขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา
รําคาญดานการสาธารณสุข รําคาญดานการ
และสิ่งแวดลอม
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

11 มาตรการแกไขเหตุเดือดรอน เพื่อรับแจงเรื่อง
เพื่อรับแจงเรื่อง
รําคาญดานการสาธารณสุข รองเรียน/รองทุกขของ รองเรียน/รองทุกข
และสิ่งแวดลอม
ประชาชนเกี่ยวกับเหตุ เกี่ยวกับเหตุรําคาญ
เดือดรอนรําคาญตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุข

รวม

11 โครงการ

-

-

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

12 ครั้ง

ลดปญหา
เดือดรอนรําคาญ
ดานการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอมใน
เขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

-

3
ชองทาง

ประชาชนมี
ชองทางในการ
รับแจงเรื่อง
รองเรียน/
รองทุกข
ของประชาชน
เกี่ยวกับเหตุ
เดือดรอน
รําคาญตาม
พ.ร.บ.
สาธารณสุข

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

290,000 290,000 290,000 290,000 290,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๔

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
2.10 แผนงานการเกษต ร
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

11

1

โครงการสงเสริม ปรับปรุง
เพื่อใหสิ่งแวดลอมใน
แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม พื้นที่มีคุณภาพที่ดี
และทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
โครงการจัดประชุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอม ฯลฯ

2

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

สงเสริม
ปรับปรุง แกไข
อนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
ในตําบล
บางปลามา
จัดกิจกรรม
จํานวน 1 ครั้ง

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

10
หมูบาน

สิ่งแวดลอม
ในตําบล
บางปลามา
มีคุณภาพที่ดี

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จัด
สภาพแวดลอม
กิจกรรม ในพื้นที่ อบต.
1 ครั้ง บางปลามา
นาอยู

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

โครงการกําจัด
ผักตบชวาในแมน้ํา
ลําคลอง

4

5

รวม

วัตถุประสงค
เพื่อใหแมน้ําลําคลองมี
ความสะอาด ไหลเวียน
สะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แมน้ําทาจีน
ลําคลองทุกสาย
ภายในเขต อบต.
บางปลามา
ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่ เพื่อคาใชจายในการ
ปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
สีเขียวลดภาวะโลกรอน ดําเนินงานหรือจัดกิจกรรม พื้นที่สีเขียวลด
ในเขตพื้นที่ตําบลบาง ตางๆ ในการปลูกตนไม
ภาวะโลกรอนใน
ปลามา ประจําป
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เขตพื้นที่ตําบล
๒๕๖๑-๒๕๖5
บางปลามา
โครงการปลูกปา
เพื่อนอมรําลึกในพระมหา ดําเนินการปลูกปา
เฉลิมพระเกียรติ
กรุณาธิคุณ และแสดงถึง เฉลิมพระเกียรติ
ความจงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ฯลฯ

5 โครงการ

-

-

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

22๐,๐๐๐

22๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

50,000

แมน้ําทาจีน
1 สาย
ลําคลองตางๆ
5 สาย
20,000 จัดกิจกรรม
4 ครั้ง

20,000

22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐ 22๐,๐๐๐

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนสามารถ
ใชในการคมนาคม
และอื่นๆ ได
สะดวก
มีพื้นที่สีเขียว
ลดภาวะโลกรอน
ในเขตพื้นที่ตําบล
บางปลามา

สํานักปลัด

สํานักปลัด

1 ครั้ง

ประชาชนไดนอม
รําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
แสดงความ
จงรักภักดีแดองค
พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

สํานักปลัด

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๖

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไ ป
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

โครงการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือตั้งจุดตรวจ
และสรางจิตสํานึกมี
วินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร

1) เพื่อเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลที่สําคัญ
2) อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนที่
สัญจรในชวงเทศกาล

รวม

1 โครงการ

-

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนบริเวณ
จุดแยกที่สําคัญ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

จัดตั้ง
จุดตรวจ
10 ครั้ง

1) ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น
2) ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษ และพิษภัย
ของการดื่มแลวขับ

สํานักปลัด

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๗

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใ น
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1

โครงการดําเนินการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในชวงเทศกาล
สําคัญ หรือตั้งจุดตรวจ
และสรางจิตสํานึกมี
วินัยในการลดอุบัติเหตุ
จราจร

1) เพื่อเปนการปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาลที่สําคัญ
2) อํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนที่
สัญจรในชวงเทศกาล

จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนบริเวณ
จุดแยกที่สําคัญ
เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับ
ประชาชน

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

2๕,000

จัดตั้ง
จุดตรวจ
10 ครั้ง

1) ประชาชน
ไดรับความ
สะดวก
ปลอดภัยมากขึ้น
2) ประชาชนมี
ความรูเกี่ยวกับ
โทษ และพิษภัย
ของการดื่มแลวขับ

สํานักปลัด

2

ติดตั้งกลองวงจรปด
CCTV
จํานวน ๕ จุด

เพื่อเฝาระวังในดาน
ความปลอดภัยใหกับ
พื้นที่

ติดตั้งกลองวงจรปด ๖๐0,000
บริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา

๖๐0,000

๖๐0,000

๖๐0,000

๖๐0,000

1 แหง

มีความมั่นใจใน
เรื่องความ
ปลอดภัยมากขึ้น

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๘

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

รณรงคแกไขปญหาใน
ดานอาชญากรรม โรค
เอดส การละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี การพนัน การ
ขยายตัวของธุรกิจบริการ
ทางเพศและการสราง
ความเข็มแข็งของสตรี
(หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0808.2/ว 2342
ลว.28 พ.ค.55)
จัดสวัสดิการใหกับ
สมาชิก อปพร.

เพื่อใหเด็กและสตรีมี
ความเข็มแข็ง ปองกัน
อาชญากรรมมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จัดกิจกรรมตาง เชน
การรณรงค
ประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ ที่เปน
ประโยชนสํารับเด็ก
และสตรี ฯลฯ

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

จัดหาสวัสดิการ
ใหแก อปพร. เชน
คาเบี้ยเลี้ยงในการ
ปฏิบัติงาน อุปกรณ
ในการปฏิบัติงาน ฯลฯ
๑) ฝกอบรม บําบัด
ฟนฟู รักษา ผูติดยา
เสพติดใหเปนคนดีของ
สังคม
๒) รณรงค
ประชาสัมพันธให
ประชาชนรูพิษภัยของ
ยาเสพติด ฯลฯ

4

5

ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด หรือ ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพ
ติดและเพื่อสนับสนุนการ
จัดระเบียบสังคม หรือ
รณรงคปองกัน บําบัด
ฟนฟูรักษา ใหกับ
ประชาชน และผูติดยา
เสพติด

1) เพื่อปองกันไมให
ประชาชนเขาใกลยา
เสพติด
๒) เพื่อบําบัด ฟนฟู
รักษา ผูติดยาเสพติด
ไมใหกลับไปติดยา

๔0,000

2562
(บาท)

๔0,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๔0,000

๔0,000

๔0,000

จัดกิจกรรม
1 ครั้ง

เด็กและสตรี
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครั้ง

อปพร.ปฏิบัติ
หนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

๑) ประชาชน
หางไกลจากผู
ติดยาเสพติด
๒) ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จัดอบรม
1 ครั้ง

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๖๙

ที่
6

7
8

รวม

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.)
โครงการฝกซอมแผน
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

1) เพื่อศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.
2) เพื่อเพิ่มความรู
ดานกูชีพ – กูภัย
เพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับมือกับภัยที่
เกิดขึ้น

ปองกันและบรรเทาความ เพื่อปองกันและแกไข
เดือดรอนของประชาชนที่ ปญหาอุทกภัย น้ําปา
ไหลหลาก แผนดินถลม
เกิดจากสาธารณภัย
ภัยแลง ภัยหนาว
อัคคีภัย ฯลฯ

8 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

ฝกอบรมทบทวน
อปพร.

๑๐0,000

๑๐0,000

ฝกอบรมซักซอม
ปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

๑๐0,000
๑๐0,000

เพื่อเปนคาใชจายใน
การดําเนินการ
ปองกันและบรรเทา
ความเดือดรอนตางๆ
ของประชาชนที่เกิด
จากภัยสาธารณะ
ตางๆ ฯลฯ

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑๐0,000

๑,๐65,000 ๑,๐65,000 1,๐65,000 1,๐65,000 1,๐65,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ฝกอบรม อปพร.ปฏิบัติ
1 ครั้ง หนาที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ฝกอบรม ประชาชนไดรับ
1 ครั้ง ความปลอดภัย
เมื่อภัยมา

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

10
หมูบาน

สามารถแกปญ
 หา
ดําเนินการ
ปองกันและ
บรรเทาความ
เดือดรอนตางๆ
ของประชาชนที่
เกิดจากภัย
สาธารณะตางๆ
ฯลฯ ไดอยาง
ทันเวลา

สํานักปลัด

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๐

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.3 แผนงานการศึกษ า
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2564
2565
โครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

๒

โครงการปองกันและ
แกปญหายาเสพติดใน
โรงเรียน (สําเนาหนังสือ
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒
ลว. ๑๓ มี.ค.๕๘)
โครงการเฝาระวังปองกัน
โรคติดตอในเด็ก

เพื่อใหเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมทาง
ในเขตพื้นที่ หางไกลจาก วิชาการใหความรู
ยาเสพติด
แกเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่

-

-

๕๐,๐๐๐

เพื่อใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ และเด็ก
หางไกลจากโรคติดตอ

-

-

๓๐,๐๐๐

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และ
ผูปกครองนักเรียน

๕๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๕๐,๐๐๐

1 ครั้ง

เด็กและเยาวชนใน
เขตพื้นที่ หางไกล
จากยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจ
เกี่ยวกับการ
ปองกันโรคติดตอ
และเด็กหางไกล
จากโรคติดตอ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๑

ที่
๓

๔

๕

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๐,๐๐๐

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและ
มีความพรอม
ที่เหมาะสมกับ
วัย
เพื่อใหผูปกครองมีความ เด็กในศูนย
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
เขาใจในตัวเด็ก ใหเด็ก พัฒนา
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มีความพรอมและ
เด็กเล็ก
ความสามารถโตตามวัย

1 ครั้ง

พอแมผูปกครอง
เขาใจวิธีการ
อบรมเด็กอยาง
มี คุณภาพและ
มีเจตคติที่ดีตอ
การเลี้ยงเด็ก
เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการและ
มีความพรอมที่
เหมาะสมกับวัย

วัตถุประสงค

โครงการ “การอบรมเลี้ยงดูเด็ก เพื่อใหพอแมผูปกครอง
ปฐมวัย”
เขาใจถึงวิธีการอบรม
เด็กโดยการสรางวินัย
เชิงบวกใหมีคุณภาพ
และ มีเจตคติที่ดีตอ
การเลี้ยงเด็ก
โครงการ “พัฒนา
เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ความสามารถโตตามวัย”
ปฐมวัยมีพัฒนาการ
และมีความพรอมที่
เหมาะสมกับวัย
โครงการความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูปกครอง
(พัฒนาการความสามารถ
โตตามวัย)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

พอแมผูปกครอง
ของเด็กในเขต
พื้นที่
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)
-

-

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ

ผูปกครองมี
กองการศึกษาฯ
ความเขาใจใน
และ
ตัวเด็ก ทําให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เด็ก มีความ
พรอมและ
ความสามารถโต
ตามวัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๖

โครงการซักประวัติประเมิน
พฤติกรรมสุขภาพ ตรวจ
รางกายและการจัดทําสมุด
บันทึกสุขภาพเด็กปฐมวัย

๗

โครงการคัดกรองตรวจประเมิน เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และติดตามพัฒนาการเด็กเล็ก ไดรับการตรวจคัดกรอง
ประเมินและติดตาม
และเด็กกอนวัยเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อซักประวัติ ประเมิน เด็กในศูนย
พฤติกรรมสุขภาพ การ พัฒนาเด็กเล็ก
ตรวจรางกาย ใหกับเด็ก
ปฐมวัย และการติดตาม
เฝาระวังภาวะสุขภาพ
ของเด็กสงเสริม
พัฒนาการเด็กดาน
พฤติกรรมสุขภาพ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

เด็กปฐมวัย
ไดรับการตรวจ
ภาวะสุขภาพ
ประเมิน
พฤติกรรม และ
การติดตาม เฝา
ระวัง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับการตรวจคัด
กรองประเมิน
และติดตาม
พัฒนาการ
เด็กอายุ ๐-๕ ป
ไดรับการ
ประเมิน
พัฒนาการและ
การกระตุน
พัฒนาการที่
ถูกตองตามวัย

กองการศึกษาฯ
และ

พัฒนาการ

๘

โครงการสงเสริมพัฒนาการ
และการเรียนรูในเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียน

เด็กอายุ ๐-๕ ป ไดรับการ เด็กในศูนยพัฒนา
ประเมินพัฒนาการและ
เด็กเล็ก
การกระตุนพัฒนาการที่
ถูกตองตามวัยทั้งดาน
รางกาย สติปญญา
อารมณ จิตใจและสังคม
และพัฒนาการลาชา ให
ไดรับการกระตุน
พัฒนาการใหสมวัยและ
ไดรับการรักที่ถูกตองใน
รายที่มีความผิดปกติมาก
และการกระตุนพัฒนาการ
ที่ถูกตอง

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙

โครงการสงเสริมโภชนาการ
และแกไขปญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กเล็ก
และเด็กกอนวัยเรียน

๑๐ โครงการสงเสริมสุขภาพ
ชองปากในเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียน

๑๑ โครงการติดตามความ
ครอบคลุมการไดรับวัคซีน
ขั้นพื้นฐาน ในเด็กเล็กและ
เด็กกอนวัยเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการดูแล
ภาวะ
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ
และ

1) เพื่อประเมินและเฝา
ระวังภาวะโภชนาการเด็ก
เล็กและเด็กกอนวัยเรียน
2) เพื่อใหเด็กศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน(อวน) และ
ทุพโภชนาการ (ผอม)
ไดรับการดูแลแกไข
3) เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีภาวะโภชนาการปกติ
เพื่อเด็กไดรับการสงเสริม
สุขภาพในชองปากดวย
ตนเองและผูปกครองและ
เด็กปฐมวัยมีความรู ความ
เขาใจในการดูแลสุขภาพ
ชองปากอยางถูกวิธี

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

เพื่อเด็กอายุ ๐ – ๕ ป
ไดรับวัคซีนพื้นฐานครบ
ตามเกณฑที่กําหนด
เพื่อปองกันการเกิดโรค
ที่สามารถปองกันดวย
วัคซีน

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กรับการ
กองการศึกษาฯ
สงเสริมสุขภาพ
และ
ในชองปากดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนเองและ
ผูปกครองและ
เด็กปฐมวัยมี
ความรู ความ
เขาใจในการ
ดูแลสุขภาพชอง
ปากอยางถูกวิธี
เด็กอายุ ๐ – ๕
กองการศึกษาฯ
ป รับวัคซีน
และ
พื้นฐานครบตาม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เกณฑที่กําหนด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๒ โครงการเฝาระวังโรคติดตอ
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนา เด็กในศูนย
เด็กเล็กไดรับการเฝา
พัฒนาเด็กเล็ก
ระวังโรคติดตอและ
เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรค

๑๓ โครงการปองกันยาเสพติด

เพื่อใหเด็กรูจัก
ความหมายและโทษ
ของยาเสพติด

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๑๔ โครงการปองกันการจมน้ํา
ในเด็กปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีความรูและ
ทักษะเอาตัวรอดจาก
แหลงน้ําตางๆ

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๑๕ โครงการปองกันภัยและ
อุบัติเหตุในเด็กเล็ก

เพื่อสงเสริมและปองกัน เด็กในศูนย
อันตราย เชน จากการ พัฒนาเด็กเล็ก
ติดอยูในรถ แกปญหาให
เด็กสามารถชวยเหลือ
ตนเองไดในขณะที่เกิด
ปญหาและเหตุที่ไม
คาดคิดไดดวยตนเอง

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
รับการเฝาระวัง
โรคติดตอและ
เปนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ปลอดโรค
เด็กรูจัก
ความหมาย
และโทษของ
ยาเสพติด
เด็กมีความรู
และทักษะ
เอาตัวรอดจาก
แหลงน้ําตางๆ
เด็กสามารถ
ชวยเหลือตนเอง
ไดเมื่อติดอยูใน
รถ

2561
(บาท)
-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

-

-

๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)
-

1 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)

๑๖ โครงการหนูนอยฟนสวย

เพื่อสงเสริมใหเด็กรูวิธี เด็กในศูนย
ดูแลรักษาฟน และทราบ พัฒนาเด็กเล็ก
ถึงวิธีปองกันโรคฟนผุ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

-

-

๑๗ โครงการหนูนอยมือสะอาด

เพื่อใหเด็กเล็กไดรับ
เด็กในศูนย
ความรูทางดานสุขภาพ พัฒนาเด็กเล็ก
อนามัย การทําความ
สะอาดมืออยางถูกวิธี
และสามารถนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันได

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

๑๘ โครงการรณรงค
ทาฟลูออไรดวานิช

เพื่อใหเด็กมีสุขภาพฟน
ที่ดี

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กรูวิธีดูแล
กองการศึกษาฯ
รักษาฟน และ
และ
ทราบถึงวิธี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ปองกันโรคฟนผุ
เด็กเล็กไดรับ
กองการศึกษาฯ
ความรูทางดาน
และ
สุขภาพอนามัย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การทําความ
สะอาดมืออยาง
ถูกวิธีและ
สามารถนําไป
ปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
ได
เด็กมีสุขภาพฟน กองการศึกษาฯ
ที่ดี
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๙ โครงการชั่งน้ําหนัก-วัดสวนสูง

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการ
ในการเจริญเติบโตที่ดี
และมีสุขภาพที่แข็งแรง

๒๐ โครงการหนูนอยวัยใส
ใสใจสุขภาพ

เพื่อเด็กปฐมวัยไดรับการ เด็กในศูนย
พัฒนาการดานรางกาย พัฒนาเด็กเล็ก
อารมณ-จิตใจ สังคม
และสติปญญา เต็ม
ศักยภาพ
มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่สมบูรณ

๒๑ โครงการออกกําลังกายกันเถอะ เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
สุขภาพอนามัยที่ดีและ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกล
จากโรค
รวม

๒๑ โครงการ

-

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

-

-

-

-

๑๔๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐

-

๓๑๐,๐๐๐ ๓๑๐,๐๐๐

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีพัฒนาการ กองการศึกษาฯ
ในการ
และ
เจริญเติบโตที่ดี ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และมีสุขภาพ
ที่แข็งแรง
เด็กปฐมวัย
กองการศึกษาฯ
มีพัฒนาการ
และ
ดานรางกาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อารมณ-จิตใจ
สังคมและ
สติปญญา เต็ม
ศักยภาพ
มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตที่
สมบูรณ
เด็กมีสุขภาพ
กองการศึกษาฯ
อนามัยที่ดีและ
และ
ใชเวลาวาง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหเกิดประโยชน
หางไกลจากโรค
-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๗

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2565
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1 โครงการสํารวจจํานวนสัตวและ
ขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบาฯ

เพื่อใหสุนัขและแมวที่มี
เจาของและไมมีเจาของ
ไดรับการสํารวจและขึ้น
ทะเบียนจํานวนสุนัข
และแมวในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

สํารวจจํานวน
10,000
สัตวและขึ้น
ทะเบียนสุนัข
และแมวในพื้นที่
อบต.บางปลามา

10,000

10,000

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10
หมูบาน

สุนัขและแมว
ไดรับการขึ้น
ทะเบียนตาม
โครงการฯ
ครอบคลุม
ทั่วพื้นที่ อบต.
บางปลามา

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

โครงการปองกันและควบคุม
พิษสุนัขบา ตามโครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา
ตามพระปณิธานศาสตราจารย
ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัติยราชนารี

เพื่อใหสุนัขและแมวที่มี
เจาของและไมมีเจาของ
ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา

3

โครงการดําเนินการปองกัน
เพื่อใหความรูเรื่องการ
และแกไขปญหาโรคขาดสาร
ควบคุมปองกันโรคขาด
ไอโอดีนอยางเขมแข็งและยั่งยืน สารไอโอดีน

4

โครงการสงเสริมการดําเนินงาน เพื่อบริการชุมชนและ
และบริหารจัดการระบบ
ประชาชน
การแพทยฉุกเฉินขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สุนัขและแมว
ในพื้นที่ตําบล
บางปลามา
ที่ไดรับ
การสํารวจ
ขึ้นทะเบียน

2561
(บาท)

55,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

55,000

55,000

55,000

2565
(บาท)

55,000

ประชาชนใน
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
ตําบลบางปลา
มามีความรูใน
การปองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
จัดตั้งศูนย
การแพทยฉุกเฉิน
ของ อบต.
บางปลามา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

สุนัขและแมวที่
สํารวจขึ้น
10
ทะเบียนไดรับ
หมูบาน การฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษ
สุนัขบาตาม
โครงการ
ครอบคลุมทั่ว
พื้นที่ตําบล
บางปลามา
๑ ครั้ง/ป ประชาชนมี
ความรูเรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน

กองสาธารณสุขฯ

จํานวน
1 ครั้ง

1 ศูนย

ประชาชนเขาถึง
ระบบการแพทย
ฉุกเฉินมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๗๙

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
หมูที่ ๑ บานยอด

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

6

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ ๑ บานยอด

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชาชน
เตานมในพื้นที่ หมูที่ ๑ ในหมูที่ ๑
บานยอด
บานยอด

5,000

5,000

5,000

7

โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ ๑ บานยอด

เพื่อใหเด็กที่อยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการที่เหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ

7,000

7,000

7,000

ประชาชน
ในหมูที่ ๑
บานยอด

ประชาชน
ในหมูที่ ๑
บานยอด

8,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอื่น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 1 บานยอด

5,000

5,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 1 บานยอด

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 1 บานยอด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๐

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
หมูที่ ๓ บานโพธิ์ศรี

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

9

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ ๓ บานโพธิ์ศรี

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชาชน
เตานมในพื้นที่ หมูที่ ๓ ในหมูที่ ๓
บานโพธิ์ศรี
บานโพธิ์ศรี

6,000

6,000

6,000

เพื่อควบคุมปองกันและ ประชาชน
แกไขปญหาโรคขาดสาร ในหมูที่ ๓
ไอโอดีนในพื้นที่ หมูที่ ๓ บานโพธิ์ศรี
บานโพธิ์ศรี

6,000

6,000

6,000

10 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน
หมูที่ ๓ บานโพธิ์ศรี

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชน
ในหมูที่ ๓
บานโพธิ์ศรี

8,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอื่น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

6,000

6,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
กองสาธารณสุขฯ
โครงการมีความรู
และ
ในการปองกัน
คณะกรรมการ
โรคมะเร็งเตานม
หมูบาน
เพิ่มขึ้น
หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

6,000

6,000

การควบคุม
และ
ปองกันโรค
ขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภ
าพ รอยละ
๘๐

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 3 บานโพธิ์ศรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
7,000

7,000

7,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้นรอยละ
๘๐

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 4 บานดาน

11 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ ๔ บานดาน

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชาชน
เตานมในพื้นที่ หมูที่ ๔ ในหมูที่ ๔
บานดาน
บานดาน

12 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน
หมูที่ ๔ บานดาน

เพื่อควบคุมปองกันและ ประชาชน
แกไขปญหาโรคขาดสาร ในหมูที่ ๔
ไอโอดีนในพื้นที่ หมูที่ ๔ บานดาน
บานดาน

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๐

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 4 บานดาน

13 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ ๔ บานดาน

เพื่อใหเด็กที่อยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการที่เหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ

ประชาชน
ในหมูที่ ๔
บานดาน

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 4 บานดาน

7,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

14 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนและ
หมูที่ 5 บานเสาธง
ผูสงู อายุ หมูที่ 5
มีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณแข็งแรง
15 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 5 บานเสาธง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชน
ในหมูที่ 5
บานเสาธง

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชาชน
เตานมในพื้นที่ หมูที่ 5 ในหมูที่ 5
บานเสาธง
บานเสาธง

16 โครงการชวยลดการติดเอดส
เพื่อชวยลดการติดเอดส
จากแมสูลูก หมูที่ 5 บานเสาธง จากแมสูลูกของ
ประชาชนในหมูที่ 5
บานเสาธง

หญิงตั้งครรภ
และหญิงวัย
เจริญพันธุ
หมูที่ 5 ตําบล
บางปลามา

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
7,000

7,000

7,000

2565
(บาท)

7,000

7,000

7,000

6,000

6,000

6,000

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 4 บานเสาธง

7,000

7,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 4 บานเสาธง

6,000

6,000

จํานวน
1 ครั้ง

หญิงตั้งครรภและ กองสาธารณสุขฯ
หญิงวัยเจริญ
และ
พันธุ หมูที่ 5
คณะกรรมการ
บานเสาธง มี
หมูบาน
ความรูแ ละวิธี
หมูที่ 4 บานเสาธง
ปองกันการติด
เอดสจากแมสูลูก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอื่น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 6
บานดอนมะเกลือ

17 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบานใน
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

ประชาชน
ในหมูที่ 6
บานดอนมะเกลือ

18 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพื้นที่
หมูที่ 6 บานดอน
มะเกลือ

ประชาชน
ในหมูที่ 6
บานดอนมะเกลือ

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 6
บานดอนมะเกลือ

19 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ

เพื่อใหเด็กที่อยูใน
ประชาชน
หมูบาน ไดรับการ
ในหมูที่ 6
บริการที่เหมาะสม และ บานดอนมะเกลือ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 6
บานดอนมะเกลือ

8,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

20 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนและ
หมูที่ 8 บานสวนหงส
ผูสงู อายุ หมูที่ 8
มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ประชาชนและ
ผูสูงอายุใน
หมูที่ 8
บานสวนหงส

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
7,000

7,000

7,000

2565
(บาท)

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 8
บานสวนหงส

21 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูที่ 8
บานสวนหงส

เพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง ประชาชน
เตานมในพื้นที่ หมูที่ 8 ในหมูที่ 8
บานสวนหงส
บานสวนหงส

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 8
บานสวนหงส

22 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ 8 บานสวนหงส

เพื่อใหเด็กที่อยูใน
หมูบาน ไดรับการ
บริการที่เหมาะสม และ
ไดรับความรูดานอาหาร
และโภชนาการ

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 8
บานสวนหงส

เด็กในหมูที่ 8
บานสวนหงส

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

23 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนและ ประชาชนและ
หมูที่ 9 บานขนมจีน
ผูสงู อายุ หมูที่ 9
ผูสูงอายุใน
หมูที่ 9 บานขนมจีน
มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณแข็งแรง

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
7,000

7,000

7,000

2565
(บาท)
7,000

จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง

การควบคุม
และปองกัน
โรคขาดสาร
ไอโอดีนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ๘๐
รอยละ 80
ของผูเขารวม
โครงการ

7,000

24 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนในหมูบาน
หมูที่ 9 บานขนมจีน

เพื่อควบคุมปองกัน
และแกไขปญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนใน
พื้นที่ หมูที่ 9
บานขนมจีน

ประชาชนในหมูที่ 9
บานขนมจีน

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

25 โครงการรณรงคและแกไข
ปญหายาเสพติด
To be number one
(ศูนยเพื่อนใจวัยรุนในชุมชน/
หมูบาน)
หมูที่ 9 บานขนมจีน

เพื่อใหประชาชน
สมาชิกชมรม
หมูที่ 9 บานขนมจีน To be number one
จํานวน 50 คน
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง
หางไกลยาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
เรื่องโรคขาดสาร
ไอโอดีนเพิ่มขึ้น

ประชาชนหมูที่ 9
บานขนมจีน
มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง
หางไกลยาเสพ
ติดและใชเวลา
วางใหเกิด
ประโยชน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 9
บานขนมจีน
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 9
บานขนมจีน
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 9
บานขนมจีน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

26 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อใหประชาชนและ ประชาชนและ
หมูที่ 10 บานหัวไผ
ผูสงู อายุ หมูที่ 10
ผูสูงอายุใน
มีสุขภาพอนามัย
หมูที่ 10บานหัวไผ
ที่สมบูรณแข็งแรง
27 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 10 บานหัวไผ

เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพื้นที่
หมูที่ 10บานหัวไผ

28 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ 10 บานหัวไผ

เพื่อใหเด็กที่อยูใน
เด็กในหมูที่ 10
หมูบาน ไดรับการ
บานหัวไผ
บริการที่เหมาะสม
และไดรับความรูดาน
อาหารและ
โภชนาการ

ประชาชนใน
หมูที่ 10 บานหัวไผ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
7,000

7,000

7,000

2565
(บาท)

6,000

6,000

6,000

7,000

7,000

7,000

7,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนและ
ผูสูงอายุมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ
แข็งแรง

6,000

6,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 10
บานหัวไผ
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 10
บานหัวไผ
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 10
บานหัวไผ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษาและ
ชวยเหลือผูอื่น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 11
บานโพนไร

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 11
บานโพนไร
กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 11
บานโพนไร

29 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
หมูที่ 11 บานโพนไร

เพื่อสืบสานโครงการ
อบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
และสงเสริมให
ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ประชาชนใน
หมูที่ 11 บานโพนไร

30 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา
ตานภัยมะเร็งเตานม
หมูที่ 11 บานโพนไร

เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพื้นที่
หมูที่ 11 บานโพนไร

ประชาชนใน
หมูที่ 11 บานโพนไร

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

จํานวน
1 ครั้ง

31 โครงการสงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแมและ
เด็กในหมูบาน หมูที่ 11
บานโพนไร

เพื่อสงเสริมใหหญิงมี ประชาชนใน
ครรภ หญิงใหนมบุตร หมูที่ 11 บานโพนไร
และเด็กทารกแรกเกิด
จนถึงอายุ 3 ป ที่อยู
ในหมูบาน ไดรับการ
บริการที่เหมาะสม
และไดรับความรูดาน
อาหารและโภชนาการ

6,000

6,000

6,000

6,000

6,000

แมมีภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
ที่ดี เด็กแรกเกิด
มีการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการไดเต็ม
ศักยภาพ
รอยละ 80

8,000

แมและเด็ก
ในหมูบาน
มีอนามัย
ที่แข็งแรง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
8,000

8,000

8,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

8,000

จํานวน
1 ครั้ง

ประชาชนใน
หมูบานมีความรู
ในการรักษา
และชวยเหลือ
ผูอื่น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 12
บานโพธิ์ศรี

32 โครงการอบรมหมอหมูบาน
ในพระราชประสงค
หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

เพื่อสืบสานโครงการ ประชาชนใน
อบรมหมอหมูบานใน หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี
พระราชประสงค และ
สงเสริมใหประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง

33 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัย
มะเร็งเตานม หมูที่ 12
บานโพธิ์ศรี

เพื่อตรวจคัดกรอง
มะเร็งเตานมในพื้นที่
หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

ประชาชนใน
หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

จํานวน
1 ครั้ง

ผูเขารวม
โครงการมีความรู
ในการปองกัน
โรคมะเร็งเตานม
เพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 12
บานโพธิ์ศรี

34 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี

ประชาชนใน
เพื่อใหเด็กที่อยูใน
หมูที่ 12 บานโพธิ์ศรี
หมูบาน ไดรับการ
บริการที่เหมาะสม
และไดรับความรูดาน
อาหารและโภชนาการ

7,000

7,000

7,000

7,000

7,000

เด็กมีภาวะ
โภชนาการ
และ
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
รอยละ ๘๐

เด็กในหมูบานมี
ภาวะโภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยที่ดี

กองสาธารณสุขฯ
และ
คณะกรรมการ
หมูบาน
หมูที่ 12
บานโพธิ์ศรี

8,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๘๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

35 โครงการเงินอุดหนุนชมรม 1) เพื่อเปนคา
อาสาสมัครสาธารณสุข
ดําเนินงานของ อสม.
(10หมูบาน)
ในเขต หมูบานละ
7,500 บาท
2) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และความเขมแข็งของ
องคกร
3) เพื่อสรางเครือขาย
การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อสม.ดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุขในเรื่อง
ตาง ๆ การบริหาร
สุขภาพเบื้องตนใน
ศูนยสาธารณสุข
มูลฐาน (ศสมช.)
ฯลฯ

2561
(บาท)

75,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

75,000

75,000

75,000

2565
(บาท)

75,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุม
อาสาสมัคร
สาธารณสุขฯ
จํานวน 10
หมูบาน

1) เกิดการ
ดําเนินงาน
เชิงรุก นําไปสู
การพึ่งตนเอง
ทางสุขภาพของ
ชุมชน
2) ระบบ
สุขภาพภาค
ประชาชน
นําไปสูการ
พัฒนาสุขภาพ
อยางมีสวนรวม
ที่ยั่งยืน
3) เกิดการ
ประสานความ
รวมมือระหวาง
ชุมชนกับองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนในการ
ปองกันและแกไขปญหา
โรคเอดส

วัตถุประสงค
เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ
ตามโครงการเสริมสราง
ความเขมแข็งฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนศูนยเฉลิม
พระเกียรติชวยเหลือ
ผูปวยเอดสและ
ผูติดเชื้อ HIV
อําเภอบางปลามา
37 อุดหนุนโครงการคาใชจาย เพื่ออุดหนุนคาใชจาย
อุดหนุนทําการ
ในการดําเนินงานจัด
ในการดําเนินงานจัด
เบิกจายงบประมาณ
กิจกรรมตาง ๆ
กิจกรรมตาง ๆ
ใหกับสวนราชการ
ตามนโยบายของรัฐบาล
ตามนโยบายของรัฐบาล ภายนอกในการ
ใหกับราชการสวนกลาง
ใหกับราชการสวนกลาง ดําเนินงานหรือการ
และราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนภูมิภาค จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่
ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ อยูในอํานาจหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล องคการบริหารสวน
ขององคการบริหาร
ที่สามารถกระทําได
ตําบลที่สามารถกระทํา สวนตําบลที่สามารถ
กระทําได ฯลฯ
ได

2561
(บาท)

20,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1 แหง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ผูปวยโรคเอดส
และผูติดเชื้อ HIV
ตําบลบางปลามา
ไดรับการดูแล
ชวยเหลือ
6
สามารถ
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
กิจกรรม/ป ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางและ
ราชการสวน
ภูมิภาคไดอยาง
เปนรูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
ของประเทศ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

38 โครงการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุม
โรคมือ เทา ปาก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1) เพื่อใหผูปกครองมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ
2) เพื่อใหครูผูดูแลเด็กมี
ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการปองกัน
โรคติดตอ
39 โครงการ “เยาวชน
1) เพื่อสรางภูมิคุมกันยา
รุนใหม รวมใจตานภัย เสพติดใหนักเรียนกอนวัย
ยาเสพติด”
เสี่ยง ไดรับรูรับทราบถึง
ปญหาและพิษภัยของยา
เสพติด
2) เพื่อสรางเครือขาย
นักเรียนในการปองกัน
และแกไขตอตานยาเสพติด
3) เพื่อพัฒนานักเรียน

ใหสามารถปองกันตนเอง

ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
4) เพื่อเสริมสรางความ

เขมแข็งใหสถานศึกษาใน
การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก, ผูปกครองและ
ผูดูแลเด็กเล็กฯ

2561
(บาท)

20,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ๑) เด็กในศูนยพัฒนา
จํานวน เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยหางไกล
1 ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

จัดกิจกรรม 1) นักเรียนมีความรู
จํานวน ความเขาใจถึงพิษภัย
ของสารเสพติด
1 ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

โรคติดตอ
๒) ครูผูดูแลเด็กและ
ผูปกครองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
โรคติดตอ

เด็ก/เยาวชน, ผูนํา 30,000
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป

30,000

30,000

30,000

30,000

สถานศึกษา
มีเครือขายนักเรียน
เครือขายผูปกครอง
ในการปองกันและ
แกไขตอตานยาเสพติด
2) นักเรียนมีภูมิคุมกัน
สามารถปองกันตนเอง
ไมเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด
3) สถานศึกษา ชุมชน
และประเทศชาติมี
ความเขมแข็ง ในการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

40 โครงการตรวจสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชน

วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนในพื้นที่
การเตรียมการใน ตําบลบางปลามา
การเฝาระวังและ (10 หมูบาน)
รักษาโรค

41 สงเสริมสุขภาพผูสูงวัยตําบล
เพื่อใหประชาชน
บางปลามา หรือ สงเสริมสุขภาพ ไดรบั ความสะดวก
ผูสูงอายุตําบลบางปลามา
โดยไมตองเดินทาง
ไปตรวจยัง รพ.
และชวยประหยัด
คาใชจาย
42 โครงการอบรมพื้นฟูความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.)

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ตรวจสุขภาพใหกับ
ประชาชนในโรคตางๆ
เชน เบาหวาน ความ
ดันโลหิต มะเร็งปาก
มดลูก มะเร็งเตานม
ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

100,000 100,000 100,000

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

อาสาสมัครสาธารณสุข 100,000 100,000 100,000 100,000
เพื่อทบทวน
บทบาทและ
ภารกิจของ อสม.
ในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนตาม
สภาพปญหา
สาธารณสุขที่
เปลี่ยนแปลงไป

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

จํานวน ประชาชนมี
1 ครัง้
สุขภาพที่ดีข้ึน
10 หมูบาน

กองสาธารณสุขฯ

50,000

จํานวน ประชาชนไดรับ
1 ครัง้
ความสะดวก
10 หมูบาน ในดานสุขภาพ

กองสาธารณสุขฯ

100,000 จัดกิจกรรม อสม. มีความรู
จํานวน ความเขาใจ
1 ครัง้
สามารถ
ถายทอด
ความรูดาน
สุขภาพแก
ประชาชน
กลุมเปาหมาย
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขฯ

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการ/กิจกรรม พัฒนา
สุขภาพ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลบางปลามา
เชน แผนงานดานการจัดซื้อ
บริการสุขภาพ แผนงานดาน
การสนับสนุนงบประมาณแก
หนวยบริการสาธารณสุข
แผนงานดานการสวางเสริม
สุขภาพโดยประชาชนและ
ชุมชนทองถิ่น แผนงานดาน
การบริหารจัดการกองทุน
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ ฯลฯ

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

44 โครงการตรวจสารพิษใน
เพื่อตรวจสุขภาพของ
รางกาย จํานวน 10 หมูบาน ประชาชนในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) ประชาชน
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
ตําบลบางปลามา
2) พัฒนา
ศักยภาพ อสม.
3) อบรมผูนํา
ชุมชน
4) มีการคัดกรอง
และปองกันโรค
ตางๆ ใหแก
ประชาชน
ฯลฯ

15 ครั้ง

ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนในเขต 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
อบต.บางปลามา

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้
จํานวน
10
หมูบาน

สามารถ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ใหมีความสุข
และมีสุขภาพ
รางกายและ
จิตใจที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

2561
(บาท)

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

45 โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

46 โครงการเฝาระวังและ
สงเสริมทันตสุขภาพเด็ก
วัยเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) เพื่อควบคุมอัตรา

เด็กกอนวัยเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม เด็กกอนวัยเรียน
จํานวน มีสขุ ภาพชอง
1 ครัง้
ปากและฟนที่ดี

กองสาธารณสุขฯ

1) เพื่อควบคุมอัตรา

เด็กวัยเรียนในพื้นที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม เด็กวัยเรียน
จํานวน มีสขุ ภาพชอง
ปากและฟนที่ดี
1 ครัง้

กองสาธารณสุขฯ

การเกิดโรคฟนผุใน
เด็กปฐมวัย
๒) เพื่อสงเสริมให
ผูปกครองและผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของ
เด็กได
การเกิดโรคฟนผุใน
เด็กวัยเรียน
๒) เพื่อสงเสริมให
ผูปกครองและผูมีสวน
เกี่ยวของสามารถดูแล
สุขภาพชองปากของ
เด็กได

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

47 โครงการสงเสริม
ทันตสุขภาพ
ในกลุมผูสูงอายุ

๑) เพื่อใหผูสูงอายุ
มีความรูเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพชองปาก
เพิ่มมากขึ้น
๒) เพื่อใหผูสูงอายุ
ไดรับบริการตรวจ
สุขภาพชองปาก

ผูสูงอายุในพื้นที่ตําบล
บางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

๑) ผูสูงอายุมี
สุขภาพชองปาก
ดีขึ้น
๒) ผูสูงอายุไดรับ
บริการตรวจ
สุขภาพชองปาก

กองสาธารณสุขฯ

48 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมปองกันโรค
ไขเลือดออก

1) เพื่อลดอัตราการ

หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

10 หมูบาน อัตราการปวยดวย

กองสาธารณสุขฯ

เพื่อสรางความ
เขมแข็งในการ
ดําเนินงานเพื่อการ
ปองกันการติดเชื้อ
โรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรค
เอดสในโรงเรียน

เด็กและเยาวชน, ผูนํา
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัดกิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

กองสาธารณสุขฯ

49 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสและ
เพศสัมพันธแกเยาวชนใน
โรงเรียน

ปวยโรคไขเลือดออก
2) เพื่อปองกันและ
หยุดการระบาดของ
โรคไขเลือดออก

โรคไขเลือดออก
ลดลงตาม
เปาหมายที่กําหนด

ผูเขารับการอบรม
สามารถเปนแกน
นําเผยแพรความรู
เรื่องโรคเอดสและ
เพศสัมพันธใน
โรงเรียนและ
ชุมชน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

ประชาชนไดรับการ
ตรวจคัดกรองเบาหวาน
ไขมันและ
ความดันฯ

กองสาธารณสุขฯ

ประชาชนไดใชน้ําที่
สะอาดและปลอดภัย
จากปญหาของ
ฟลูออไรด
ในน้ําดื่ม
ผูเขารับการอบรมมี
ความรูและทักษะใน
การปฐมพยาบาล
เบื้องตนฯ

กองสาธารณสุขฯ

50 โครงการตรวจคัด
กรองโรคเบาหวาน
ไขมัน และความดัน
โลหิตสูง

เพื่อตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวาน ไขมัน และ
ความดันลิตสูง

ประชาชนในตําบล
บางปลามา

30,000

51 โครงการแกไขปญหา
ฟลูออไรดในน้ํา

เพื่อแกไขปญหา
ฟลูออไรดที่มีคาเกิด
มาตรฐานน้ําอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน

หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลามา
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

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

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

52 โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องตน/เวชกรฉุกเฉิน
ระดับตน

เพื่อใหผูที่เขารับการ
อบรมมีความรูและ
ทักษะในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน

ผูปฏิบัติงานกูชีพ
กูภัย, ผูนําชุมชน
และประชาชน
ทั่วไป

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

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

53 โครงการฝกอบรม
อาสาฉุกเฉินชุมชน

เพื่อใหประชาชนมี
เด็กและเยาวชน,
ความรูในการชวยเหลือ ผูนาํ ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป
ปฐมพยาบาลเบื้องตน
และสามารถแจงเหตุ
หรือรายงานเหตุและ
สามารถชวยเหลือผูปวย
ฉุกเฉินได

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

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครัง้

30,000

30,000

30,000

30,000

ประชาชนมีความรู ใน
การชวยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องตนและ
สามารถแจงเหตุหรือ
รายงานเหตุและ
สามารถชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินได

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

54 โครงการรณรงคปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธใหความรู
ที่ถูกตองเกี่ยวการกําจัด
เชื้อโรคไขหวัดนกกับ
เกษตรกรและผูที่
เกี่ยวของกับการเลี้ยง
สัตวปก

55 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อปองกันและควบคุม
และแกนนําชุมชนภายใต
การระบาดของ
โครงการดานสาธารณสุข และ โรคติดตอ
การปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคติดตอ
56 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ
“หลักสูตรการสงเสริมสุขภาพ
ในชุมชนและสังคม”

อสม. สามารถบอก
ความหมายและอธิบาย
กระบวนการสงเสริม
สุขภาพของประชากร
ตามกลุมวัยได ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรมีความรู
ที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการ
กําจัดถึง
ความสําคัญ
ในการทําความ
สะอาดและ
ทําลายเชื้อโรค
ไขหวัดนก
ผูเขารับการ
อบรมมีความรู
ในการปองกัน
และควบคุมการ
ระบาดของ
โรคติดตอได

กองสาธารณสุขฯ

อสม. เขาใน
ความหมายและ
กระบวนการ
สงเสริมสุขภาพ
ฯลฯ

กองสาธารณสุขฯ

หมูที่ 1 – 12
ตําบลบางปลา
มา อําเภอบาง
ปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

อบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้ง
แกนนําสุขภาพ
จํานวน 10
หมูบาน
อบรม
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้ง
แกนนําสุขภาพ
จํานวน 10
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

57 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อปองกันและควบคุม
และแกนนําชุมชนภายใต
การระบาดของโรคไม
โครงการดานสาธารณสุขและ ติดตอ
การปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคไมติดตอ

อบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้ง
แกนนําสุขภาพ
จํานวน 10
หมูบาน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

58 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.
และแกนนําชุมชนภายใต
โครงการดานสาธารณสุขและ
การปองกันโรคในดานตางๆ
หลักสูตรการดูแลผูสงู อายุ/
ผูปวยเรื้อรัง
59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานการแพทยฉุกเฉิน

อบรมอาสาสมัคร 30,000
สาธารณสุข
(อสม.) พรอมทั้ง
แกนนําสุขภาพ
จํานวน 10
หมูบาน
30,000
ผูนําชุมชนหรือ
ประชาชนทั่วไปที่
ผานการอบรม FR

30,000

30,000

30,000

30,000

จัด
กิจกรรม
จํานวน
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ปฏิบัติงาน
การแพทย
ฉุกเฉิน
ระยะเวลา
1 ป
จัด
กิจกรรม
จํานวน
2 ครั้ง

60 โครงการสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและ
สงเสริมการฝกอบรมอาชีพ
ใหแกผูผานการบําบัด

เมื่อผานการอบรมแลว
อสม.สามารถอธิบาย
หลักการ/วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/ผูปวย
เรื้อรัง
เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพงาน
การแพทยฉุกเฉิน
เพื่อสงเสริมการบําบัด
ฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพ
ติดและสงเสริมการ
ฝกอบรมอาชีพใหแก
ผูผานการบําบัดฯ

ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติด

30,000

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

อสม. เขาใจวงจร กองสาธารณสุขฯ
การระบาดของ
โรคไมติดตอ
ที่เปนปญหาของ
ทองถิ่นไดหรือ
วงจรของปญหา
สาธารณสุข
ของพื้นที่ ฯลฯ
กองสาธารณสุขฯ
อสม. เขาใจ
หลักการและ
วิธีการในการ
ดูแลผูสูงอายุ/
ผูปวยเรื้อรัง
การปฏิบัติงาน
ดานการแพทย
ฉุกเฉินมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
ผูเสพ/ผูติดยา
เสพติดไดรับการ
บําบัดฟนฟูและ
ฝกอบรมอาชีพฯ

กองสาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๑๙๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

61 โครงการคัดกรองประชาชน
กลุมเสี่ยงเพื่อคนหาผูปวย
วัณโรคเชิงรุก

เพื่อคนหาผูปวยวัณโรค กลุมเสี่ยง
รายใหมในกลุมเสี่ยงและ วัณโรค
ทุกหมูบา น
ใหการรักษาโดยเร็ว
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

62 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุในตําบลบางปลามาให
ไดรับการดูแลและเขาถึงการ
บริการดานสาธารณสุขอยาง
เทาเทียมกัน

เพื่อใหผูสูงอายุในพื้นที่
อบต.บางปลามาไดรับ
การดูแล สามารถดูแล
สุขภาพตนเองและ
สมาชิก รวมทั้งสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณสุข
ไดอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน

กลุม/องคกร/
ชมรมผูส ูงอายุ
และประชาชน
ในพื้นที่ อบต.
บางปลามา

50,000

50,000

50,000

50,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน ประชาชนกลุม กองสาธารณสุขฯ
เสี่ยงในพื้นที่
1 ครัง้
10 หมูบาน ไดรับการตรวจ
คัดกรองหา
ผูปวยวัณโรค
ไดรับการรักษา
และลดการ
แพรกระจาย
ของโรค
50,000 จํานวน ผูสูงอายุในพื้นที่ กองสาธารณสุขฯ
อบต.บางปลามา
1 ครัง้
ไดรับการดูแล
สามารถดูแล
สุขภาพตนเอง
และสมาชิก
รวมทั้งสามารถ
เขาถึงบริการ
สาธารณสุขได
อยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน
50,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

63 โครงการการแพทย
ฉุกเฉิน

เพื่อดําเนินการ
จายเพื่อการแพทย
โครงการการแพทย ฉุกเฉิน ฯลฯ
ฉุกเฉิน ฯลฯ

64 โครงการกอสราง
อาคารศูนยการแพทย
ฉุกเฉิน

กอสรางอาคารศูนย
การแพทยฉุกเฉิน
เพื่อเปนสถานที่
ติดตอ
ประสานงาน/
ปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉิน

กอสรางอาคาร
ศูนยการแพทย
ฉุกเฉิน ของ อบต.
บางปลามา

-

-

รวม

64 โครงการ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
-

1,000,000 1,000,000

1,000,000

จํานวน
1 ครัง้

-

-

2,000,000 2,000,000

2,000,000

1 ศูนย

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

2561
(บาท)

3,405,000 3,405,000 6,405,000 6,405,000 6,405,000

-

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ระบบการแพทย กองสาธารณสุขฯ
ฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น
สามารถดําเนินการ
ตาม กฎหมาย
ระเบียบ และ
หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวของ
มีอาคาร
กองสาธารณสุขฯ
การแพทยฉุกเฉิน
เพื่อเปนสถานที่
ติดตอ
ประสานงาน/
ปฏิบัติการดาน
การแพทยฉุกเฉิน
-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๑

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.6 แผนงานเคหะและชุมช น
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
2561 2562 2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

โครงการติดตั้งชุด
ดับเพลิงเบื้องตน
แบบถังสารเคมี
ประจําหมูบาน
หมูที่ 1

เพื่อปองกันและ
ดับเพลิงเบื้องตน
กอนจะลุกลาม

ติดตั้งประจําในหมูบาน
10 จุด
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

-

-

2

โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 1

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

-

-

50,000

-

50,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

50,000 10 จุด สามารถแกปญหา
อัคคีภัยไดอยาง
ทันเวลา

250,000

5 จุด

ประชาชนไดรับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 3
4 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 4
5 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อความ
จัดซื้อกลองโทรทัศน
ปลอดภัยในชีวิต วงจรปด พรอมวาง
และ ทรัพยสิน ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

เพื่อความ
จัดซื้อกลองโทรทัศน
ปลอดภัยในชีวิต วงจรปด พรอมวาง
และทรัพยสิน
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

-

250,000

250,000

250,000

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 10 จุด

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
250,000 5 จุด ประชาชน
ไดรับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสิน
1,100,000 10 จุด ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
250,000

5 จุด

กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๓

ที่

-

2562
(บาท)

1,100,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
1,100,000

1,100,000

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 10 จุด

-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 10 จุด

-

-

-

1,100,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 10 จุด

7 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

8 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 9

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

2561
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1,100,000 10 จุด ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
1,100,000 10 จุด ประชาชน
ในหมูที่ 8
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
10 จุด ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน

กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๔

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 10
10 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 11
11 โครงการจัดซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและ
ติดตั้ง
หมูที่ 12

-

2562
(บาท)

250,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
250,000

250,000

250,000

5 จุด

เพื่อความ
จัดซื้อกลองโทรทัศน
ปลอดภัยในชีวิต วงจรปด พรอมวาง
และทรัพยสิน
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

-

250,000

250,000

250,000

250,000

5 จุด

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให
มีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

-

-

-

250,000

-

5 จุด

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อความ
จัดซื้อกลองโทรทัศน
ปลอดภัยในชีวิต วงจรปด พรอมวาง
และทรัพยสิน
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

จัดซื้อกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมวาง
ระบบและติดตั้ง
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
ประชาชน
ในหมูที่ 10
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ประชาชน
ในหมูที่ 11
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ประชาชน
ในหมูที่ 12
ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 1
13 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 3
14 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 4
15 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

700,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

700,000

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

700,000

700,000

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

700,000

700,000

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

700,000

700,000

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 6
17 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 8
18 โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 9

วัตถุประสงค
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

700,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
700,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

700,000

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

700,000

700,000

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

700,000

700,000

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๗

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

19

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 10

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

20

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 11

21

โครงการจัดซื้อระบบ
เสียงไรสายชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
หมูที่ 12

เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง
เพื่อ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ ภายใน
หมูบานไดอยาง
ทั่วถึง

รวม

21 โครงการ

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย
พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

-

จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน
จํานวน 5 จุด

-

-

-

-

700,000

700,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
700,000

700,000

2565
(บาท)

700,000

700,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

700,000

5 จุด

ประชาชน
ได รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

700,000

700,000

1 แหง

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

700,000

700,000

5 จุด

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

10,350,000 11,100,000 12,450,000 11,600,000

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๘

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณ
เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561 2562
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

อุดหนุนโครงการ
พระราชดําริ
งานพระราชพิธีรัฐพิธี
นโยบายรัฐบาลและ
นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

เพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ
งานพระราชพิธีรัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

อุดหนุน
งบประมาณ/
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน
ฯลฯ

-

200,000

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

จํานวน ประชาชนไดเขา
12 ครั้ง รวมการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ
งานพระราชพิธี
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาลและ
นโยบายกระทรวง
มหาดไทยฯลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๐๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

จัดฝกอบรมใหความรูแก
กลุมอาชีพตางๆ ในพื้นที่
อบต.

1) เพื่อให
ประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น
2) เพื่อใหสังคม
เกิดความเข็ม
แข็ง

3

แกไขปญหาการวางงาน
และสงเสริมการประกอบ
อาชีพของประชาชน
หนังสือดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว0044
ลว.8 ม.ค.52,
ดวนที่สุด ที่ มท.
0891.4/ว177
ลว.28 ม.ค.52

เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอน
ของประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

200,000
ใหการสนับสนุน
กลุมอาชีพตางๆ
ในพื้นที่ อบต. เชน
กลุมสตรี,กลุม
ผูสูงอายุ,กลุมผู
พิการ,กลุม
ผูดอยโอกาสและ
กลุมเยาวชน ฯลฯ
ในการจัดฝกอบรม
ใหความรูและ
ศึกษาดูงาน ฯลฯ
ฝกอบรมใหความรู ๑๕0,000
การประกอบอาชีพ
และศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ
ใหกับประชาชน
ฯลฯ

2562
(บาท)

200,000

๑๕0,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

200,000

200,000

จัด
ประชาชนในพื้นที่
อบรม อบต.บางปลามา
10 ครั้ง มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๑๕0,000

๑๕0,000

๑๕0,000

จัด
ประชาชนมี
อบรม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
10 ครั้ง

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

สงเสริมและสนับสนุน
ศูนยพัฒนาครอบครัว
ของ อบต.บางปลามา

5

การพัฒนาสตรีและ
เพื่อใหสถาบัน
ครอบครัว ไดแก การ
ครอบครัว
สงเสริมภาวะผูนําแกสตรี มีความเข็มแข็ง
และพัฒนาสตรี
ในดานตางๆ
(หนังสือ ที่ มท
0808.2/ว 2342
ลว.28 พ.ค.55)

เพื่อใหสถาบัน
ครอบครัวมี
ความเขมแข็ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สงเสริมศูนยพัฒนา
ครอบครัวในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อ
พัฒนาใหมีความเข็ม
แข็ง

จัดกิจกรรมใหความรู
เพื่อการพัฒนา
ครอบครัวแกประชาชน
ในพื้นที่ การเสริมสราง
สัมพันธภาพที่ดีใน
ครอบครัว การปองกัน
และแกไขปญหา
ครอบครัว การ
เสริมสรางความเข็มแข็ง
ของบทบาทสตรี การยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว และการ
ปองกันและแกไขปญหา
การมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควร การตั้งครรภ
ในวัยรุน

๕0,000

2562
(บาท)

๕0,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕0,000

๕0,000

๕0,000

จัด
สถาบันครอบครัว
กิจกรรม ในพื้นที่ อบต.
1 ครั้ง บางปลามา
มีความเข็มแข็งขึ้น

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

จัด
ประชาชนมี
กิจกรรม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1 ครั้ง

สํานักปลัด

2561
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

6

สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงระดับครัวเรือน
ระดับชุมชน และระดับ
อปท.(หนังสือ ที่ มท
0891.4/ว 1659 ลว.
24 ส.ค.53)
สงเสริมอาชีพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ผูพิการ ผูปวยเอดส

เพื่อแกไขปญหา
ความยากจน

7

8

จัดหาเครื่องใชทจี่ ําเปน
พรอมกับการใหบริการ
ตรวจสุขภาพใหกับ
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ผูพิการ ผูปวยเอดส เชน
แวนตา ยารักษาโรค
เครื่องนุงหม ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดกิจกรรม
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
จัดตั้งศูนยขาว
ชุมชน ฯลฯ

2561
(บาท)

30,000

2562
(บาท)

30,000

1) จัดหาอาชีพ ที่
30,000 30,000
เหมาะสมใหกับ
บุคคลกลุมดังกลาว
2) ฝกอบรมตาม
สาขาอาชีพ ฯลฯ
เพื่อใหบุคคล
จัดหาเครื่องใชที่
200,000 200,000
กลุมดังกลาว
จําเปน พรอมกับ
สามารถ
การใหบริการตรวจ
ดํารงชีวิตไดอยาง สุขภาพใหกับบุคคล
มีความสุข
กลุมดังกลาว ตาม
ความเหมาะสม

เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมีรายได
เพียงพอตอการ
ยังชีพ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาด
วา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม ประชาชนมี
1 ครั้ง
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

จัดกิจกรรม บุคคลกลุม
1 ครั้ง
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

200,000

200,000

200,000

จัดกิจกรรม บุคคลกลุม
1 ครั้ง
ดังกลาว
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

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

วัตถุประสงค
เพื่อเปน
ศูนยกลางการ
เรียนรูดาน
วิชาการและ
กิจกรรม
เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน
แหงชาติ
ฉบับที่ 3
(พ.ศ.25572561) ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดตั้งสภาเด็กและ 100,000 100,000
เยาวชนตามหนังสือ
ที่ สพ 0004/
ว 04826
ลว 8 มี.ค.54
30,000 30,000
จัดกิจกรรมให
ความรูเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
ฉบับที่ 3
(พ.ศ.25572561) ฯลฯ

๑1 สนับสนุนองคกรสวัสดิการชุมชน เพื่อใหองคกร สนับสนุนองคกร
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย
สวัสดิการชุมชน สวัสดิการชุมชน
ที่ มท 0891.4/ว 2502
เขมแข็ง
จํานวน 1 ครั้ง
ลว.20ส.ค.53)

100,000 100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

100,000

100,000

100,000

30,000

30,000

30,000

100,000

100,000

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 แหง

เด็กและเยาวชน
มีความรู
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

จัดกิจกรรม ประชาชนมี
1 ครั้ง ความรู มีความ
มั่นคงและมี
ความสุขในชีวิต
จากการที่มี
หลักประกันดาน
สิทธิเสรีภาพที่
ทัดเทียมกับสิทธิ
มนุษยชนสากล
1 แหง องคกรสวัสดิการ
ชุมชนเขมแข็ง
บริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑2 กิจกรรมดานการพัฒนา
สตรีและครอบครัว
(หนังสือ ที่ สพ
0037.10/ว 1896
ลว 7 เม.ย.54)

๑3 บําบัดทุกข บํารุงสุข
แบบ ABC (Area Basde
Collaborative
Research)
หนังสือดวนมาก
ที่ มท 0891.4/ว893
ลว. 30 มี.ค.55

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดกิจกรรม
100,000 100,000
เสริมสราง
ครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง และ
กิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหา
การตั้งครรภกอนวัย
อันควร
เพื่อแกไขปญหา จัดกิจกรรมจัดทํา
30,000 30,000
ความยากจนและ บัญชีครัวเรือน และ
พัฒนาความ
จัดทําแผนชุมชน
เปนอยูของ
ประชาชนโดยใช
แนวคิดพื้นที่เปน
ตัวตั้ง
เพื่อคุมครอง
พิทักษสิทธิสตรี
และสถาบัน
ครอบครัว

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

100,000

100,000

100,000

1 ครั้ง

ครอบครัวมี
ความเข็มแข็ง
อบอุนมากขึ้น

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

1 ครั้ง

ประชาชนมี
ความเปนอยูที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑4 สงเสริม สนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน
(หนังสือ ที่ มท 0891.4/
ว 856 ลว. 12 มี.ค.53)

15 โครงการสรางอาชีพ
สรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม
สนับสนุน การจัดทํา
แผนชุมชน และ
กิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุม
ประชาคมแผน
ชุมชน การพัฒนา
ผูนําชุมชน สราง
เครือขายองคกร
ชุมชน และ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผน
ชุมชนแบบบูรณา
การ เพื่อนําขอมูล
มาจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
1) เพื่อใหประชาชน
มีรายไดเพิ่มขึ้น
2) เพื่อใหสังคมเกิด
ความเข็มแข็ง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดกิจกรรมประชาคม
หมูบาน โดยมี
คาใชจายในการ
จัดซื้อ อาหาร
เครื่องดื่ม อาหารวาง
ปายประชาสัมพันธ
อุปกรณเครื่องเขียน
ฯลฯ

๔0,000

๔0,000

จัดกิจกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ ฯลฯ

15,000

15,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

๔0,000

๔0,000

๔0,000

15,000

15,000

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

จัดกิจกรรม ประชาชน
4 ครั้ง
มีความเปนอยู
ที่ดีขึ้น

จัดอบรม
10 ครั้ง

ประชาชนใน
พื้นที่ มีชีวิต
ความเปนอยูที่
ดีขึ้น

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการคาใชจายใน
การดําเนินงานหรือจัด
กิจกรรมตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐบาล
ราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคที่
อยูในอํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถกระทํา
ได หรือ โครงการแกไข
ปญหาในพื้นที่และ
ขับเคลื่อนศูนยยุติธรรม
ชุมชน หรือ โครงการ
แกไขปญหาตางๆ ของ
กระทรวงตางๆ ฯลฯ

วัตถุประสงค
๑) เพื่อคาใชจายใน
การดําเนินงานหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ
ตามนโยบายของ
รัฐบาล ราชการ
สวนกลางราชการ
สวนภูมิภาคที่อยูใน
อํานาจหนาที่ของ
องคการบริหารสวน
ตําบลที่สามารถ
กระทําได
2) เพื่อปองกัน
ปญหาอาชญากรรม
สรางความ
ปรองดอง ปองกัน
ความขัดแยงดาน
สิทธิมนุษยชน
3)ใหความ
ชวยเหลือประชาชน
ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ทําการเบิกจาย
12
งบประมาณใหกับ
กิจกรรม/ป
สวนการบริหาร
ภายในองคการ
บริหารสวนตําบล
และสวนราชการ
ภายนอกในการ
ดําเนินงานหรือการ
จัดกิจกรรมตางๆ ที่
อยูในอํานาจหนาที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลที่สามารถ
กระทําได เชน
ดําเนินงานตาม
โครงการแกไข
ปญหาในทองที่
จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนยยุติธรรมชุมชน
ตําบลบางปลามา
ฯลฯ

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
สามารถ
ขับเคลื่อน
นโยบายของ
รัฐบาล
ราชการ
สวนกลาง
และราชการ
สวนภูมิภาค
ไดอยางเปน
รูปธรรม
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม
แหงชาติของ
ประเทศ

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

17

สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไป ไดแก จัดสิ่ง
อํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ
คาจัดทําปายชื่อ
ศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไป ฯลฯ
การบริหารจัดการ
ศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไป ไดแก
คาสาธารณูปโภค
คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน
คาใชจายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยบริการคน
พิการทั่วไป คาวัสดุ
อุปกรณสํานักงาน ฯลฯ

18

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

๕0,000

๕0,000

เพื่อสนับสนุนศูนยบริการคน เพื่อสนับสนุน
พิการทั่วไป ที่ไดรับอนุญาต ศูนยบริการคน
ครั้งแรก และยังไมเคยไดรับ พิการทัว่ ไป
การสนับสนุนในการจัดสิ่ง
อํานวยความสะดวกและ
จัดทําปายชื่อศูนยบริการคน
พิการทั่วไป

50,000

50,000

เพื่อบริหาร
จัดการ
ศูนยบริการคน
พิการทั่วไป

๕0,000

๕0,000

1) สนับสนุนคา
สาธารณูปโภคชอง
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป
2) สนับสนุนคาตอบแทน
ผูปฏิบัติงานใหแก
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป
3) สนับสนุนคาใชจายใน
การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยบริการคนพิการทั่วไป
4) สนับสนุนคาวัสดุอุปกรณ
สํานักงาน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

1 ครัง้

คนพิการไดรับ
บริการที่
สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

๕0,000

1 ครัง้

เพื่อใหการ
บริหาร
ศูนยบริการคน
พิการทั่วไป
เปนไปตาม
ระเบียบของ
ศูนยบริการคน
พิการทั่วไป

สํานักปลัด

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 การจัดบริการตามภารกิจ
ของศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไป อาทิเชน ปรับ
สภาพแวดลอม ที่อยูอาศัย
หรือหองน้ําคนพิการ
ฝกอบรมอาชีพ
การสงเสริมความรู ฯลฯ

20 อุดหนุนโครงการรณรงค
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหการบริการคน
พิการทั่วไปไดรับความ
เดือดรอน และการ
ใหบริการขอมูลขาวสาร
สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน
2) เพื่อใหบริการความ
ชวยเหลือในการดํารงชีวิต
ขั้นพื้นฐาน การฟนฟู
สมรรถภาพดานอาชีพ
การฝกอบรม และการ
จัดหางานใหแกคนพิการ
เพื่อขับเคลื่อน
การดําเนินงาน
ตามแนวทาง Suphanburi
Model ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อจัดบริการตาม
ภารกิจของ
ศูนยบริการคนพิการ
ทั่วไป เปนไปตาม
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการใหการ
สนับสนุนเปนไปตาม
ระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

1 ครัง้

คนพิการไดรับ
บริการที่สะดวกและ
รวดเร็ว

สํานักปลัด

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ
เชน
ศูนยอํานวยการ
ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี
ฯลฯ

-

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ปละ
๑ ครั้ง

จังหวัดสุพรรณบุรี
สามารถระดมความ
รวมมือทุกภาคสวน
เพื่อดําเนินการ
ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ภายใตกรอบแนวคิด
“สุพรรณบุรีรวมใจ
ตานยาเสพติด”
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติด ฯลฯ

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

21 โครงการสงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแมและเด็ก

แมและเด็กในเขต
อบต.บางปลามา

22

แมและเด็กในเขต
อบต.
บางปลามา
ผูสูงอายุในเขต
อบต.
บางปลามา
ประชาชนในเขต
อบต.
บางปลามา

-

23
24

25

เพื่อเปนการ
สงเสริมสภาวะ
โภชนาการในแม
และเด็ก
โครงการเยี่ยมบานแมหลัง เพื่อเปนการ
คลอดบุตร
เยี่ยมบานแมหลัง
คลอดบุตร
โครงการเยี่ยมบาน
เพื่อเปนการ
ผูสูงอายุ
เยี่ยมบาน
ผูสูงอายุ
โครงการทําบุญ สวดมนต เพื่อเปนการ
ทุกวันพระ
สงเสริมใหมี
การทําบุญ สวด
มนต ทุกวันพระ
โครงการสรางอาชีพการ เพื่อใหประชาชน
ทําขนมสาลี่
ที่สนใจฝกทํา
ขนมสาลี่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

26 โครงการสรางอาชีพการ
ทําโดนัท

รวม

26 โครงการ

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชนในเขต
อบต.
บางปลามา

เพื่อใหประชาชน ประชาชนในเขต
ที่สนใจฝกทํา
อบต.
โดนัท
บางปลามา
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

จัด
แมและเด็กไดรับ
กิจกรรม การสงเสริม
1 ครั้ง โภชนาการ

สํานักปลัด

-

-

สํานักปลัด

-

-

-

-

-

-

-

จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง
จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง
จัด
กิจกรรม
1 ครั้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,325,000

2,525,000

2,525,000

2,525,000

2,525,000

แมและเด็กไดรับ
การเยี่ยมบานหลัง
คลอดบุตร
ผูสูงอายุไดรับการ
เยี่ยมเยือน
ที่บาน
แมและเด็กไดรับ
การสงเสริม
โภชนาการ

จัด
ประชาชนสามารถ
กิจกรรม ทําขนมสาลี่ขายได
1 ครั้ง และทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
ประชาชนสามารถ
จัด
กิจกรรม ทําโดนัทขายได
1 ครั้ง และทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น
-

-

สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๑๙

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.๑๒ แผนงานงบกลา ง
งบประมาณ
เปาหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

๒

เบี้ยยังชีพผูพิการ

เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

จายเบี้ยยังชีพ
ตามอัตรา
ที่กฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว
จายเบี้ยยังชีพ
ตามอัตรา
ที่กฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

16,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

12 ครั้ง บุคคลกลุม
ดังกลาว
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12 ครั้ง บุคคลกลุม
ดังกลาว
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

เบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส เพื่อใหบุคคล
ดังกลาวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

4

สมทบเงินเขากองทุน
ประกันสังคม

5

สมทบเงินเขากองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.)

6

เงินสํารองจาย

รวม

6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จายเบี้ยยังชีพ
ตามอัตรา
ที่กฎหมาย
กําหนดใหแก
บุคคลดังกลาว
พนักงานจาง ของ เพื่อสมทบเงิน
อบต.บางปลามา เขากองทุน
มีสวัสดิการ
ประกันสังคม
ประกันสังคม
ขาราชการ ของ เพื่อสมทบเงิน
อบต.บางปลามา เขากองทุน
มีสวัสดิการ
บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวน ขาราชการสวน
ทองถิ่น (กบท.) ทองถิ่น (กบท.)
เพื่อจัดสรรเปน
เพื่อชวยเหลือ
คาใชจายกรณี
ประชาชนใน
ฉุกเฉินหรือจําเปน กรณีฉุกเฉินหรือ
ฯลฯ
จําเปนฯลฯ
-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

จัด
พนักงานจาง ของ
กิจกรรม อบต.บางปลามา
12 ครั้ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

๒10,000

๒10,000

๒10,000

๒10,000

๒10,000

1 ครั้ง

ขาราชการ
ของ อบต.
บางปลามา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

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

สํานักปลัด

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12 ครั้ง บุคคลกลุมดังกลาว
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๑,000,000

21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000 21,400,000

ชวยเหลือ

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๑

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.3 แผนงานการศึกษ า
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

๑

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ,
จัดหาสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลนพัฒนาการเด็ก ที่
จะใชสําหรับเด็ก
ปฐมวัยศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการสนับสนุน
คาใชจายการ
บริหารสถานศึกษา
คาจัดการเรียน
การสอน (รายหัว)

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐

๒๕๕,๐๐๐ ๒๕๕,๐๐๐

3 ครั้ง

เด็กนักเรียนมี
กองการศึกษาฯ
สื่อวัสดุ อุปกรณ
และ
และเครื่องเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สงเสริม
พัฒนาการเด็ก
ไวใช

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาหนังสือเรียน

๓

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาอุปกรณการเรียน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเด็กไดมีหนังสือเรียน เด็กไดรับ
ตามนโยบายรัฐบาล
การศึกษา
เปนเวลา ๑๒ ป
ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บ
คาใชจาย
เพื่อเด็กไดมีอุปกรณ
เด็กไดรับ
การเรียนตามนโยบาย
การศึกษา
รัฐบาล
เปนเวลา ๑๒ ป
ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บ
คาใชจาย

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๓๐,๐๐๐

2 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๓๐,๐๐๐

2 ครั้ง

เด็กไดรับ
การศึกษา
เปนเวลา ๑๒ ป
ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บ
คาใชจาย
เด็กไดรับ
การศึกษา
เปนเวลา ๑๒ ป
ตั้งแตกอนวัย
เรียนจนจบ
การศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บ
คาใชจาย

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาเครื่องแบบนักเรียน

๕ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

๖ โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู
ที่สังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

วัตถุประสงค
เพื่อเด็กไดมี
เครื่องแบบนักเรียน
ตามนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็กไดรับการศึกษา
เปนเวลา ๑๒ ป
ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย
เพื่อเด็กไดมีโครงการ/ เด็กไดรับการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนเวลา ๑๒ ป
ตามนโยบายรัฐบาล
ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย
เพื่อครูไดรับการพัฒนา ครูในศูนยพัฒนา
ผูประกอบวิชาชีพครู เด็กเล็ก

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

-

๖๔,๕๐๐

๖๔,๕๐๐

-

-

30,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๔๕,๐๐๐

4 ครั้ง

๖๔,๕๐๐

๖๔,๕๐๐

5 ครั้ง

30,000

30,000

3 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กไดรับการศึกษา
กองการศึกษาฯ
เปนเวลา ๑๒ ป
และ
ตั้งแตกอนวัยเรียนจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จบการศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย
เด็กไดรับการศึกษา
กองการศึกษาฯ
เปนเวลา ๑๒ ป
และ
ตั้งแตกอนวัยเรียนจน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จบการศึกษา
ภาคบังคับ
อยางมีคุณภาพ
โดยไมเก็บคาใชจาย
ครูไดรับการพัฒนา
กองการศึกษาฯ
ผูประกอบวิชาชีพครู
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๔

ที่
๗

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

โครงการสนับสนุนคาใชจาย
การบริหารสถานศึกษา
คาอาหารกลางวัน

เพื่อเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับอาหารที่ดี
มีประโยชนตอรางกาย
ครบ ๕ หมู

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐ ๗๓๕,๐๐๐

คาอาหารเสริม (นม)

เพื่อเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม
(นม) ที่ดีมีประโยชนตอ
รางกาย

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

๑,๕๖๐,๐๐๐

โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับบรรยากาศ
การเรียนรู ไดสัมผัสกับ
สภาพจริงนอกหองเรียน
10 โครงการสลัดผัก-ผลไม
เพื่อใหเด็กรูจักการแปรรูป
ผัก ผลไมมาทําอาหารใน
รูปแบบสลัด และ
รับประทานผัก ผลไม
มากขึ้น

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

๘

๙

๑,๕๖๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑,๕๖๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

-

๗๓๕,๐๐๐

๑,๕๖๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

-

2565
(บาท)

๗๓๕,๐๐๐

๑,๕๖๐,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

5 ครั้ง

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
อาหารที่ดีมี
ประโยชนตอ
รางกายครบ
๕ หมู
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับ
อาหารเสริม (นม)
ที่ดีมีประโยชนตอ
รางกาย
เด็กรับบรรยากาศ
การเรียนรู ได
สัมผัสกับสภาพ
จริงนอกหองเรียน

กองการศึกษาฯ
และ

5 ครั้ง

ปละ
๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

เด็กรูจักการแปร
รูปผักผลไมมา
ทําอาหารใน
รูปแบบสลัด และ
รับประทานผัก
ผลไมมากขึน้

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑1 โครงการสมตําอรอยจัง

๑2 โครงการวุนแฟนซี

๑3 โครงการการทําขนมไทย
(บัวลอย)

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กในศูนย
เด็กเล็กรูจักอุปกรณและ พัฒนาเด็กเล็ก
สวนประกอบในการทํา
สมตํา และฝกทักษะการ
สังเกตสิ่งตางๆ และรูจ ัก
การเปรียบเทียบรสชาติ

2561
(บาท)
-

เพื่อเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กในศูนย
เด็กเล็กรูถึงวิธีการทําวุน พัฒนาเด็กเล็ก
และบอกรสชาติและสี
ของอาหารได

-

เพื่อใหเด็กรูจักการทํา
ขนมไทย(บัวลอย)
ไดลงมือปฏิบัติเองทําให
รูคุณคาของขนมไทย

-

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

-

-

๕,๐๐๐

2565
(บาท)
-

-

๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑ ครั้ง

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูจัก
อุปกรณและ
สวนประกอบใน
การทําสมตํา และ
สังเกตสิ่งตางๆ
และรูจักการ
เปรียบเทียบ
รสชาติ
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรูถึงวิธีการ
ทําวุนและบอก
รสชาติและสีของ
อาหารได
เด็กรูจักการทํา
ขนมไทย(บัวลอย)
ไดลงมือปฏิบัติเอง
ทําใหรูคุณคาของ
ขนมไทย

กองการศึกษาฯ
และ

๑ ครั้ง

1 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ) (บาท)

๑4 โครงการคายสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

1) เพื่อสงเสริม
เด็กในศูนย
พัฒนาการ
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง ๔ ดานของเด็ก
2) เพื่อใหเด็กเกิด
ความคิดรวบยอด คิด
แกปญหาและคิดริเริ่ม
สรางสรรค กลาคิด กลา
ทํา และกลาแสดงออก

-

๑5 โครงการอาหารคาว หวาน
สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ตระหนักถึงคุณคาและ
วิธีการทําของอาหารใน
ประเภทตางๆ
เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการสมบูรณตาม
วัย ครบทั้ง ๔ ดาน
ไดแก ดานรางกาย
อารมณ สังคมและ
สติปญญา ผานการเลน
สนามเด็กเลนสราง
ปญญา
เพื่อแจงนโยบาย และ
เสริมสรางความรู ความ
เขาใจใหตรงกันระหวาง
เด็ก ผูปกครองและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

เด็ก และ
ผูปกครอง
ในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

๑๐,๐๐๐

๑6 โครงการสงเสริมการเรียนรู
เด็กปฐมวัยทองถิ่นไทย ผาน
การเลน

๑7 โครงการปฐมนิเทศ /
ประชุมผูปกครอง ฯลฯ

2562
(บาท)

๕,๐๐๐

-

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

1) เด็กไดรับ
พัฒนาการ
ทั้ง ๔ ดานของเด็ก
2) เพื่อใหเด็กเกิด
ความคิดรวบยอด
คิดแกปญหาและ
คิดริเริ่มสรางสรรค
กลาคิด กลาทํา
และกลาแสดงออก

กองการศึกษาฯ
และ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

เด็กตระหนักถึง
คุณคาและวิธีการ
ทําของอาหารใน
ประเภทตางๆ
เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการ
สมบูรณตามวัย
ทั้ง ๔ ดาน

เด็ก ผูปกครอง
มีความรู ความ
เขาใจ ที่ตรงกัน
ในนโยบายของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ) (บาท)

๑๘ โครงการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ประชุม
คณะกรรมการการศึกษา ฯลฯ

เพื่อประชุมวางแผน
งานการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

-

๑๙ โครงการโตไปไมโกง

เพื่อพัฒนา
เด็กในศูนย
กระบวนการเรียนรูให พัฒนาเด็กเล็ก
รูจักการอยูรวมกับ
ผูอื่นและสราง
จิตสํานึกคุณธรรมของ
เด็กไมใหเห็นแกตัว
ไมเอาเปรียบผูอื่น

-

20 โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค

สงเสริมใหเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

-

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

2562
(บาท)

๕,๐๐๐

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

๕,๐๐๐

1 ครั้ง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

1 ครั้ง

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

1 ครั้ง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ
และกองการศึกษา
และ
วางแผนงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และงานการศึกษา
ในเขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา
เด็กพัฒนา
กองการศึกษาฯ
กระบวนการเรียนรู
และ
ใหรูจักการอยู
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมกับผูอื่นและ
สรางจิตสํานึก
คุณธรรมของเด็ก
ไมใหเห็นแกตัว ไม
เอาเปรียบผูอื่น
เด็กปฐมวัย
กองการศึกษาฯ
ในศูนยพัฒนา
และ
เด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๑ โครงการหัวใจนักคิด
(วิทยาศาสตรนอย)

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กรูจักคิด และ
คนควา ทดลอง เพื่อให
เกิดการเรียนรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

๒๒ โครงการพัฒนาการดาน เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ เด็กในศูนยพัฒนา
ภาษา
การเรียนรูในดานภาษา เด็กเล็ก
ที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

๒๓ โครงการพัฒนาความ
ฉลาดดานอารมณ

เพื่อใหเด็กไดรูจัก
อารมณของตนเองที่
เปนไปตาม ชวงวัย

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

24 โครงการคณิตศาสตร

เพื่อใหเด็กไดมี
ประสบการณในการ
สังเกตจําแนก
เปรียบเทียบ และ
พื้นฐานเกี่ยวกับรูปทรง
เลขาคณิตมีพื้นฐาน
ในชีวิตประจําวัน

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กรูจักคิด
และคนควา
ทดลอง เพื่อให
เกิดการเรียนรู
เด็กรับการ
เรียนรูในดาน
ภาษาที่ถูกตอง
เหมาะสมกับ
วัย
เด็กรูจัก
อารมณของ
ตนเองที่เปนไป
ตามชวงวัย
เด็กมี
ประสบการณ
ในการสังเกต
จําแนก
เปรียบเทียบ
และพื้นฐาน
เกี่ยวกับรูปทรง
เลขาคณิต
มีพื้นฐาน ใน
ชีวิตประจําวัน

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๒๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒๕ โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กาวสูอาเซียนอยางมั่นใจ

๒๖ โครงการคานิยม ๑๒ ประการ

๒๗ โครงการดอกไมเปลี่ยนสี

28 โครงการปรับเปลี่ยนนิสัย
หนูนอยคนใหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เพื่อใหเด็ก
สามารถมีทักษะ
ทางภาษา
อาเซียนและ
รูเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน
เพื่อปลูกจิตสํานึก
ที่ดีใหเด็กรูจัก
รักสถาบัน
พระมหากษัตริย

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

เพื่อใหเด็กรูจักการ เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
สังเกตการเปลี่ยนสี เด็กเล็ก
งบประมาณ
ของดอกไมและ
กลาแสดงความ
คิดเห็น

ไมใช
งบประมาณ

-

เพื่อใหเด็กได
ปรับเปลี่ยนนิสัย
พฤติกรรมของเด็ก
และอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2564
(บาท)

-

2565
(บาท)

-

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

1 ครั้ง

เด็กมีทักษะ
กองการศึกษาฯ
ทางภาษา
และ
ศู
น
ย
พ
ฒ
ั
นาเด็กเล็ก
อาเซียนและรู
เกี่ยวกับ
ประเทศ
อาเซียน
เด็กมีจิตสํานึก กองการศึกษาฯ
ที่ดีใหเด็กรูจัก
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รักสถาบัน
พระมหากษัตริย
เด็กรูจักการ
กองการศึกษาฯ
สังเกตการ
และ
เปลี่ยนสีของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ดอกไมและกลา
แสดงความ
คิดเห็น
เด็กปรับเปลี่ยน กองการศึกษาฯ
นิสัยพฤติกรรม
และ
ของเด็กและอยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
รวมกันอยางมี
ความสุข

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒๙ โครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกปญหาการนอน
“การนอนหลับยาก ในชั้น หลับยากในตอนบาย
เรียน”
ของเด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
๓๐ โครงการหนูนอยรักการ เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
อาน
นิสัยรักการอาน
สงเสริมใหเด็กมีมนุษย
สัมพันธที่ดีกับผูอื่น
๓๑ โครงการเพาะถั่วงอก
เพื่อใหเด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการเพาะ
ถั่วงอก ฝกการสังเกต
การเจริญเติบโตของถั่ว
และเรียนรูหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กรวม
โครงการวิจัย
ในชั้นเรียน
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

2 ครั้ง

32 โครงการปลูกขาวโพด

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เพื่อใหเด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการและ
ขั้นตอนการปลูก
ขาวโพด

-

-

-

-

1 ครั้ง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
สวนมากนอน
หลับ
เด็กมีนิสัยรัก
การอานมากขึ้น
และสามารถอยู
รวมกับผูอื่นได
เด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการ
เพาะถั่วงอก ฝก
การสังเกต การ
เจริญเติบโตของ
ถั่วและเรียนรู
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เด็กปฐมวัย ได
เรียนรูวิธีการ
และขั้นตอน
การปลูก
ขาวโพด

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๓๓ โครงการหองเรียนธรรมชาติ
๓๔ โครงการสื่อจากเศษวัสดุ
เหลือใช
๓๕ โครงการภาษาอังกฤษ
วันละคํา
๓๖ โครงการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
37 โครงการนักวิทยาศาสตรนอย

วัตถุประสงค
เพื่อปลูกฝงใหเด็กได
อนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อเปนการปลูกฝงให
เด็กรูจักคุณคาของเศษ
วัสดุเหลือใช
เพื่อใหเด็กมีทักษะใน
การฟง พูด อาน ได
อยางเหมาะสม
เพื่อใหเด็กมีจิตสํานึกใน
การรักษา
สภาพแวดลอม
เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรและมี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิด
จากประสบการณการ
เรียนรู

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2565
(บาท)

ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง

เด็กได
ประสบการณ
จริงในการเรียน
เด็กไดรูจัก
ประโยชนของ
วัสดุเหลือใช
เด็กมีทักษะใน
การฟง พูด
อาน ไดอยาง
เหมาะสม
เด็กมีจิตสํานึก
ในการรักษา
สภาพแวดลอม
เด็กมีทักษะ
กระบวนการ
ทาง
วิทยาศาสตร
และมีความคิด
รวบยอด
เกี่ยวกับสิง่
ตางๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ
การเรียนรู

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๓๘ โครงการพืชผักสวนครัว
หนูทําเอง

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูวิธีการ เด็กในศูนย
ขั้นตอนในการปลูกผักและ พัฒนาเด็กเล็ก
ลงมือปฏิบัติแลวเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
ผูอื่น

๓๙ โครงการปลูกผักสวนครัว

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูพืชผัก
สวนครัว รูจักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

๔๐ โครงการภูมิปญญาไทย

เพื่อใหเด็กรูจักการทําหรือ เด็กในศูนย
ประดิษฐของใชจากวัสดุ พัฒนาเด็กเล็ก
ธรรมชาติในทองถิ่น

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

41 โครงการสืบสานความดี
ประเพณีไทย

1) เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจัก เด็กในศูนย
วัฒนธรรมของทองถิ่น
พัฒนาเด็กเล็ก
2) เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจัก
ความสําคัญของทองถิ่น

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

-

-

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3 ครั้ง

เด็กเรียนรู
กองการศึกษาฯ
วิธีการขั้นตอน
และ
ในการปลูกผัก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และลงมือ
ปฏิบัติแลวเกิด
ความ
ภาคภูมิใจใน
ตนเองและ
ผูอื่น
เด็กเรียนรู
กองการศึกษาฯ
พืชผักสวนครัว
และ
รูจักเศรษฐกิจ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พอเพียง
เด็กรูจักการ
กองการศึกษาฯ
ทําหรือ
และ
ประดิษฐของ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใชจากวัสดุ
ธรรมชาติใน
ทองถิ่น
เด็กรูจักอนุรักษ กองการศึกษาฯ
สืบสาน
และ
ประเพณีไทย

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

๔๒ โครงการสงเสริม
การเรียนรูประเพณี
สารทพวน
๔๓ โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น
(กําฟา)

เพื่อสงเสริมใหเด็กได
รูจักประเพณีสารทพวน

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เพื่อสงเสริมใหเด็กได
รูจักวัฒนธรรมทองถิ่น
(กําฟา)

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

๔๔ โครงการสงเสริม
การละเลนของเด็ก

เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรูจัก เด็กในศูนยพัฒนา
การละเลนของเด็กไทย เด็กเล็ก
เชนมากานกลวย
เดินกะลา มอญซอนผา

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ เด็กในศูนยพัฒนา
การเรียนการสอน
เด็กเล็ก
ใหมีความกาวหนาและ
เด็กไดประสบการณจริง
ในการเรียนการสอน

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔๕ โครงการหนูนอยเขาวัด เพื่อใหเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมใหเด็กเขาใจ
ในพระพุทธศาสนา
46 โครงการศึกษา
แหลงเรียนรูในชุมชน

2564
(บาท)
-

-

-

-

2565
(บาท)
-

-

-

-

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1 ครั้ง
1 ครั้ง

1 ครั้ง

5 ครั้ง

1 ครั้ง

เด็กรูจัก
ประเพณี
สารทพวน
เด็กรูจัก
วัฒนธรรม
ทองถิ่น
(กําฟา)
เด็กรูจัก
การละเลนของ
เด็กไทย เชน
มากานกลวย
เดินกะลา
มอญซอนผา
เด็กมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรมให
เด็กเขาใจใน
พระพุทธศาสนา
เด็กไดเรียนรู
จาก
ประสบการณ
จริงจากแหลง
เรียนรู

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๔๗ โครงการภูมิใจทํา
(ไมกวาดทางมะพราว)

เพื่อเด็กไดรูจักภูมิ
ปญญาไทยและบริบท
ของชุมชนของตนเอง

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๔๘ โครงการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น (สานปลา
ตะเพียน)
๔๙ โครงการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่น
สําหรับเด็กปฐมวัย

เพื่อใหเด็กรูจักภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ตนเอง
เพื่อใหเด็กปฐมวัยรัก
และหวงแหน เห็น
คุณคาของภูมิปญญา
ทองถิ่น

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

50 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อใหเด็กปฐมวัยรูจัก เด็กในศูนยพัฒนา
วัฒนธรรมในทองถิ่น
อนุรักษสืบสานประเพณี เด็กเล็ก
วัฒนธรรมในทองถิ่น

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กไดรูจักภูมิ
ปญญาไทย
และบริบทของ
ชุมชน
ของตนเอง
เด็กรูจักภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ของตนเอง
เด็กปฐมวัยรัก
และหวงแหน
เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น
เด็กปฐมวัยสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
ในทองถิ่น

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๕

ที่
๕1

๕2

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเยี่ยมบานเด็ก
ปฐมวัย

วัตถุประสงค

เพื่อสานสัมพันธ
ระหวางบาน เด็ก
ผูปกครอง และครูศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
รับทราบความคาดหวัง
ของผูปกครองที่มีตอ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และทราบขอมูลเด็ก
เพื่อนํามาปรับปรุง
แกไข พัฒนาสงเสริม
เด็กไปในทิศทางที่ดี
โครงการหนูนอยมารยาทงาม เพื่อใหเด็กรูจักการทํา
ความเคารพออนนอม
ตอบุคคลอื่น

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

2562
(บาท)

ไมใช
งบประมาณ

งบประมาณ
2563
(บาท)

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

ไมใช
งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

ไมใช
งบประมาณ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็ก
กองการศึกษาฯ
ผูปกครอง
และ
และครูสาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธตอกัน
และนําขอมูล
เด็ก
มาปรับปรุง
แกไข พัฒนา
สงเสริมเด็กไป
ในทิศทางที่ดี

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กรูจักการ
ทําความ
เคารพ
รูจักออนนอม
ตอบุคคลอื่น

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๕3 โครงการวันขึ้นปใหม

1) เพื่อใหผูปกครอง
และเด็ก ไดรวม
กิจกรรมมีสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน รวมทั้งครู
2) เพื่อใหเด็กรูจัก
ประเพณี วันขึ้นปใหม
3) เพื่อใหเด็กไดรวม
อวยพรและรวม
กิจกรรมการละเลน

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๕4 โครงการวันเด็ก

เพื่อใหเด็กมีสวนรวมใน เด็กในศูนยพัฒนา
กิจกรรมงานวันเด็กให เด็กเล็ก
เด็กกลาแสดงออก และ
เขากับผูอื่นได

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

2564
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI) จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

2565
(บาท)

1) ผูปกครอง
และเด็ก ได
รวมกิจกรรมมี
สัมพันธภาพ
ที่ดีตอกัน
รวมทั้งครู
2) เด็กรูจัก
ประเพณี
วันขึ้นปใหม
3) เด็กไดรวม
อวยพรและ
รวมกิจกรรม
การละเลน
เด็กมีสวนรวม
ในกิจกรรม
งานวันเด็กให
เด็กกลา
แสดงออก
และเขากับ
ผูอื่นได

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กไดรูจัก
พระคุณของ
ครูและ
การปฏิบัติตน
กับครูไดอยาง
ถูกตอง
เหมาะสม
1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา
2) เด็กมีจิตใจ
ที่ดี

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา
2) เด็กมีจิตใจ
ที่ดี

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๕5 โครงการวันครู

เพื่อใหเด็กไดรูจัก
พระคุณของครูและการ
ปฏิบัติตนกับครูไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

๕6 โครงการวันมาฆบูชา

1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา
2) เพื่อปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก
1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา
2) เพื่อปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

เด็กในศูนยพัฒนา
ไมใช
เด็กเล็ก
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

1 ครั้ง

๕7 โครงการวันวิสาขบูชา

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๕8 โครงการถวายเทียน
วันเขาพรรษา

๕9 โครงการวันแมแหงชาติ

60 โครงการวันลอยกระทง

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก
รูจักวันสําคัญทาง
ศาสนา
2) เพื่อปลูกฝงดาน
คุณธรรม จริยธรรมใน
จิตใจ เปนรากฐานของ
คนดีใหกับเด็ก
เพื่อใหเด็กเล็งเห็น
ความสําคัญของแม ให
เด็กไดรูถึงพระคุณของ
แม ปลูกจิตสํานึกที่ดี
ใหกับเด็ก

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

1) เด็กรูจักวัน
สําคัญทาง
ศาสนา
2) เด็กมีจิตใจ
ที่ดี

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็งเห็น
ความสําคัญของ
แม ใหเด็กไดรูถึง
พระคุณของแม
ปลูกจิตสํานึกที่
ดีใหกับเด็ก

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เพื่อใหเด็กไดเห็น
เด็กในศูนยพัฒนา
คุณคาและตระหนักถึง เด็กเล็ก
ความสําคัญทาง
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย และเด็กไดฝกทํา
กิจกรรมรวมกันเปน
กลุมและฝกความ
รับผิดชอบ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กไดเห็นคุณคา
และตระหนักถึง
ความสําคัญทาง
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
และเด็กไดฝกทํา
กิจกรรมรวมกัน
เปนกลุมและฝก
ความรับผิดชอบ

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๓๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

2565
(บาท)

๖1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต

เพื่อใหเด็กไดสืบสาน
ประเพณีสงกรานต
เด็กไดรวมกิจกรรม
เสริมสรางความสามัคคี

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

๖2 โครงการคนดีศรีสุพรรณ

เพื่อฝกใหเด็กไดรูและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ตางๆ ใหเด็กมีคานิยม
ที่ดีงาม

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

๖3 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

เพื่อใหเด็กเล็กมีความรู เด็กในศูนยพัฒนา
ความเขาใจในหลักธรรม เด็กเล็ก
ของพระพุทธศาสนา
และมีคุณธรรม
จริยธรรม

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

1 ครั้ง

เด็กไดสืบสาน
ประเพณี
สงกรานต
เด็กไดรวม
กิจกรรม
เสริมสราง
ความสามัคคี
เพื่อฝกใหเด็ก
ไดรูและปฏิบัติ
ตามกฎ
ระเบียบตางๆ
ใหเด็กมี
คานิยมที่ดีงาม
เด็กเล็กมี
ความรูความ
เขาใจ
ในหลักธรรม
ของพระพุทธ
ศาสนา
และมี
คุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI) จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีนิสัยรัก
การประหยัด
และรูจักการ
ออม
รุนพี่ชวยเหลือ
รุนนอง ทําให
เกิดความรัก
ความสามัคคี
ชวยเหลือ
แบงปนซึ่งกัน
และกัน
เด็กตระหนัก
ถึงความสําคัญ
ทางพุทธ
ศาสนา
เด็กเกิดการ
เรียนรูอยาง
ตอเนื่อง
ตลอดเวลา

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๖๔ โครงการหนูนอยนักออม เพื่อฝกใหเด็กมีนิสัยรัก เด็กในศูนยพัฒนา
การประหยัดและรูจัก เด็กเล็ก
การออม

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

๖๕ โครงการพี่ชวยสอน

เพื่อใหรุนพี่ได
ชวยเหลือรุนนอง
ทําใหเกิดความรัก
ความสามัคคี
ชวยเหลือแบงปน
ซึ่งกันและกัน

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

๖๖ โครงการวันสําคัญทาง
ศาสนา

เพื่อใหเด็กตระหนักถึง เด็กในศูนยพัฒนา
ความสําคัญทางพุทธ เด็กเล็ก
ศาสนา

-

-

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ

1 ครั้ง

67 โครงการเติบโตตามวัย

เพื่อชวยใหเด็กเกิดการ เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
ใฝรูอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลาเพื่อใหเด็ก
เกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๖๘ โครงการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาระบบ
ศูนยพัฒนาเด็ก
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกันภายในศูนยและ เล็ก
พรอมรับการประเมิน
ภายนอก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
ไมใช
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๖๙ โครงการอบรม
คอมพิวเตอร
เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา

เพื่อใหครูและเจาหนาที่
สามารถใชงาน
คอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพ

ครูและ
เจาหนาที่ ใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

-

-

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

1 ครั้ง

70 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
ไดรับการฝกอบรม
เพิ่มพูนความรูสามารถ
นํามาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

พนักงานและ
ลูกจาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

5 ครั้ง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กมี
คุณภาพ
ในการจัดการ
เรียนการสอน
ครูและ
เจาหนาที่
สามารถใชงาน
คอมพิวเตอร
เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนใหมี
คุณภาพ
ครูมีศักยภาพ
และความรู
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ
และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๒

ที่ โครงการ/กิจกรรม
๗1 คาสาธารณูปโภค

๗2 คาวัสดุสํานักงาน

๗3 คาวัสดุการศึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคาไฟฟา
คาบริการสัญญาณ
อินเตอรเน็ต คาน้ําประปา
คาไปรษณีย ฯลฯ ของกอง
การศึกษาฯ และของ ศพด.
อบต.บางปลามา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕๐,๐๐๐
เพื่อจายเปน
คาไฟฟา
คาน้ําประปา
คาไปรษณีย
คาบริการ
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต
ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ กองการศึกษาฯ ๑๐๐,๐๐๐
สํานักงานของกอง
และ ศพด. ของ
การศึกษาฯ และของ ศพด. อบต.บางปลามา

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐ 12 ครั้ง มีไฟฟา
น้ําประปา
สัญญาณ
อินเตอรเน็ต ฯลฯ
ใชในการทํางาน
อยางสะดวก

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

6 ครั้ง

กองการศึกษาฯ

เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุ
การศึกษาใชใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ
อบต.บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

6 ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.
บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐

มีวัสดุสํานักงาน
ไวใชในการ
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากขึ้น
มีวัสดุการศึกษา
ไวใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๗4 คาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย

๗5 คาวัสดุดนตรี

๗6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและ
หลอลื่น

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
วัสดุ วิทยาศาสตรของ
กองการศึกษา และ
ของ ศพด.

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร
เชน สําลี
ผาพันแผล
เวชภัณฑ ฯลฯ
ไวใชในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ
จายเปนคา
วัสดุดนตรีของกอง
จัดซื้อ ฉิ่ง ฉาบ
การศึกษาฯ และของ
กรับ กลอง
ลูกซัด ขลุย
ศพด.
ฯลฯ
เพื่อจายเปนวัสดุ
จายเปนคาแกส
เชื้อเพลิงและหลอลื่น หุงตม น้ํามัน
ของกองการศึกษาฯ
ดีเซล น้ํามัน
และของศพด.อบต.บาง เบนซิล ฯลฯ
ปลามา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563
(บาท)
(บาท)
-

๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

-

-

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๐,๐๐๐

1 ครั้ง

มีวัสดุ
วิทยาศาสตรไวใช
ในศูนยฯ

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒ ครั้ง

มีวัสดุดนตรีไวใช
จัดกิจกรรม

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

1 ครั้ง

มีวัสดุเชื้อเพลิงไว
ใชในการ
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๗7 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟาและวิทยุของกอง
การศึกษาฯ และของ
ศพด.

จายเปนคา
ไมโครโฟน
ขาตั้งไมโครโฟน
หลอดไฟฟา
สายไฟฟา ฯลฯ

๗8 คาวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อจายเปนคาจัดวัสดุ
โฆษณาและเผยแพรฯลฯ
ของกองการศึกษาฯ และ
ของ ศพด.อบต.
บางปลามา
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุ
งานบานงานครัวของกอง
การศึกษาฯ และของ
ศพด.

เพื่อจายเปน
คาวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ฯลฯ

๗9 คาวัสดุงานบานงานครัว

จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว เชน
แปรง ไมกวาด
ไมถูพื้น ฯลฯ
กองการศึกษาฯ
และ ศพด. ของ
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการเรียน
การสอนใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
มีวัสดุโฆษณา
และเผยแพร
ไวใชงาน
มีวัสดุงานบาน
งานครัวไวใช
ในการ
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

80 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร ใชในการ
ปฏิบัติงาน และบริการ
ชุมชนและสังคม

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร เชน
แผนหรือจาน
บันทึกขอมูล
แปนพิมพ ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

๘1 จัดซื้อวัสดุกอสราง

เพื่อจัดซื้อวัสดุกอสราง
ในการปฏิบัติงาน
ในกองการศึกษาและ
ของ ศพด.

จัดซื้อวัสดุ
กอสราง เชน ไม
สี ปูนซีเมนต
ทราย กระเบื้อง
ฯลฯ

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

๘2 คาซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน

เพื่อจายเปนคา
ซอมแซมและ
บํารุงรักษาทรัพยสิน
ของกองการศึกษาฯ
และของ ศพด. อบต.
บางปลามา

ซอมแซมและ
บํารุงรักษา
อุปกรณตางๆ
ใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการ
ประชาชนได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ใหบริการ
ประชาชน
ไดอยางดีขึ้น
คาซอมแซม
และ
บํารุงรักษา
ทรัพยสิน

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๘3 เสริมทักษะใหกับครู/ครู
ผูดูแลเด็ก/ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก โดยสงเขารวมการ
อบรมตามหลักสูตรที่
จําเปน

เพื่อใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก มี
ผูชว ยครูผูดูแลเด็ก
ความรูความสามารถ
ผูดแู ลเด็ก (ทักษะ)
และทักษะที่ดี ในการ
จัดการสอน

๘4 สนับสนุนคาพาหนะใน
การนําเด็กของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไปสงยัง
สถานพยาบาล

เพื่อใหเด็กไดรับความ
ชวยเหลือจากอาการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยได
ทันทวงที

๘5 โครงการศึกษาดูงาน
“มหกรรมการจัด
การศึกษาทองถิ่น” /
โครงการศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการศึกษา ฯลฯ

เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กไดรับการ
ชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยได
ทันทวงที
เพื่อใหครู/ครูผูดูแลเด็ก/ ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ฯลฯ ผูชวยครูผูดูแลเด็ก
มีความรูและมี
ฯลฯ มีความรูและ
นวัตกรรมทางการศึกษา มีนวัตกรรมทาง
ใหมๆ
การศึกษาใหมๆ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐ ครั้ง ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก /
ผูดูแลเด็ก
(ทักษะ)
มีความรู
ความสามารถ
และทักษะที่ดี
ในการจัดการ
สอน
๑๐,๐๐๐ ๕ ครั้ง เด็กนักเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไดรับการ
ชวยเหลือจาก
อาการบาดเจ็บ
หรือเจ็บปวยได
ทันทวงที
๕๐,๐๐๐ ๒ ครั้ง ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ
มีความรูและมี
นวัตกรรมทาง
การศึกษาใหมๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๘6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
จริยธรรม และ
ผูชว ยครูผูดูแล
จรรยาบรรณวิชาชีพ
เด็ก ฯลฯ
ใหกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น

๘7 โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนให
สอดคลองตามมาตรฐาน
การศึกษา

เพื่อเพิ่มความรูความ
เขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนและเพิ่ม
ศักยภาพในการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
ผูชวยครูผูดูแล
เด็ก ฯลฯ

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๒๐,๐๐๐

1 ครั้ง

ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ
มีคุณธรรม
จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ใหกับ
ครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
และเพิ่ม
ศักยภาพใน
การทํางานมาก
ยิ่งขึ้น
ครู/ครูผูดูแล
เด็ก/ผูชวยครู
ผูดูแลเด็ก ฯลฯ
มีความรูความ
เขาใจในการ
จัดการเรียน
การสอนอยาง
ศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๘8 คารับรองในการ
ตอนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล

๘9 คาใชจายในการสง
พนักงานสวนตําบล
และลูกจางเขารวม
ประชุม/อบรม
เพิ่มศักยภาพในการ
ทํางานเพื่อจายเปน
คาลงทะเบียน
คาเดินทาง
คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก
ฯลฯ

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคารับรอง
ตรวจเยี่ยม ดูงาน ฯลฯ
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. เชน พิธีเปดอาคาร
ตางๆ คาใชจายในการ
รับรองตอนรับ ฯลฯ
เพื่อใหบุคลากรมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อตอนรับบุคคล
ที่มีตรวจเยี่ยม
ดูงาน ฯลฯ
กองการศึกษา
และ ศพด.
ขาราชการ/
พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง
กองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

๒๐,๐๐๐

๒ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐

๖ ครั้ง

รับรองตอนรับ
บุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยม
ดูงาน ฯลฯ
กองการศึกษา
และ ศพด.
ขาราชการ/
พนักงานสวน
ตําบล/ลูกจาง
กองการศึกษาฯ
และ ศพด.
อบต.บางปลามา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๔๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๙0 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร,คาเย็บเลม ,
คาติดตั้งไฟฟา ,
คาติดตั้งประปา ,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ เชน คา
ถายเอกสาร,คาเย็บเลม ,
คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้ง
ประปา , คาติดตั้งโทรศัพท
ฯลฯ

จายเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน
คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา ,
คาติดตั้งประปา ,
คาติดตั้งโทรศัพท
ฯลฯ

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๙1 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน้ํา

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีรางระบายน้ําไมใหน้ําขัง
รอบบริเวณศูนยฯ

ปรับปรุงราง
ระบายน้ํา
ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ครั้ง มีคาใชจาย
สําหรับ
รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ
เชน
คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม,
คาติดตั้ง
ไฟฟา ,
คาติดตั้ง
ประปา ,
คาติดตั้ง
โทรศัพท ฯลฯ
๕๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชใน
การจัดการ
เรียนการสอน

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙2 โครงการเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางปลามา

๙3 โครงการปรับปรุงตอเติม
หองน้ํา/หองอาบน้ํา/
หองอาหาร/พื้นที่ชะลาง

๙4 จัดทําปายประชาสัมพันธ
ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา

วัตถุประสงค
เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใหบริการที่
สะอาดสะดวกและ
เหมาะสมกับการจัด
กิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ) (บาท)

เทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก
หนาศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.
บางปลามา
(ตามแบบ
มาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด)
เพื่อใหเด็กนักเรียนและ ปรับปรุงตอเติม
บุคลากรทางการศึกษา หองเรียน/
ฯลฯ หองน้ํา/ หอง
หองน้ํา/
อาบน้ํา/หองอาหาร/
หองอาบน้ํา/
พื้นที่ชะลาง
หองอาหาร/
พื้นที่ชะลาง

-

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีปาย
ประชาสัมพันธ
เพื่อใชในการ
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร
ตางๆ

เพื่อใหผูปกครองได
ทราบขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธตางๆ
และศูนยฯ มีปายไวใช
ประชาสัมพันธงานใน
ศูนยฯ

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
มีพื้นที่เหมาะสม
กับการใชงาน

กองการศึกษาฯ

-

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

-

-

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มี
หองเรียน/
หองน้ํา/
หองอาบน้ํา/
หองอาหาร/
พื้นที่ชะลาง
ผูปกครองไดทราบ
ขอมูลขาวสาร
ประชาสัมพันธ
ตางๆ และศูนยฯ
มีปายไวใชงาน
ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๙5 ติดตั้งสแตนเลสดัด
หนาตาง พรอมมุงลวด

วัตถุประสงค
เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัยและ
หางไกลจากโรคติดตอจาก
ยุงลาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต.
บางปลามา ติดตั้ง
สแตนเลสและมุง
ลวดหนาตาง

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

-

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๔๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

๙6 ปรับปรุงตอเติมกั้นหอง เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เรียน/ หองกิจกรรม ศูนย มีหอ งเรียน/หองกิจกรรมไว
ใชในการจัดการเรียนการ
พัฒนาเด็กเล็ก

กั้นหอง
ผนังอลูมิเนียม

-

-

๙7 ปรับปรุงตอเติมกั้นหอง
เรียน/ หองกิจกรรม
สงเสริมพัฒนาการเด็ก

ปรับปรุงตอเติม
หองเรียน/หอง
กิจกรรมเพื่อ
สงเสริมพัฒนาเด็ก

-

-

กวาง ๔ เมตร
ยาว ๒๐ เมตร

-

-

สอน

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีหองเรียน/หองกิจกรรมไว
ใชในการจัดการเรียนการ
สอนและสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก

๙8 โครงการกอสรางที่จอดรถ เพื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีที่
จอดรถไวรองรับผูปกครอง/
ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประชาชนที่มาติดตอ
ของ อบต.บางปลามา
ประสานงาน

-

ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีความ
ปลอดภัยและ
หางไกลจาก
โรคติดตอจาก
ยุงลาย
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
มีหองเรียน
หองกิจกรรม
ใชในการจัดการ
เรียนการสอน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
มีหองเรียน หอง
กิจกรรมใชใน
การจัดการเรียน
การสอน
ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก มีพื้นที่
จอดรถที่สะดวก
และปลอดภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๒

ที่
๙9

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการการปรับภูมิทศั น เพื่อปรับภูมิทัศน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ รอบศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.บางปลามา
อบต.บางปลามา
ใหมีบรรยากาศที่
นาเรียน สะอาด
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปรับภูมิทัศนรอบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.บางปลามา

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก มีบรรยากาศ
ที่นาเรียน สะอาด
และปลอดภัย

กองการศึกษาฯ

100 ปรับปรุงตอเติมฝาเพดาน เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็ก ปรับปรุงตอเติม
เล็ก มีพื้นทีไ่ วใชใน
ฝาเพดานของศูนย
การจัดการเรียนการ พัฒนาเด็กเล็ก
สอนและสงเสริม
พัฒนาการเด็ก

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
มีพื้นที่ใชในการ
จัดการเรียนการ
สอน

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

วัตถุประสงค
1) เพื่อใชเปน
แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยดวย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV
2) เพื่อใชเปนกรอบ
แนวทางในการ
สงเสริมพัฒนา กํากับ
ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย
3) เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพเด็กแรกเกิด
0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย ครู/ผูดูแลเด็ก
มีทักษะในการดูแล
เด็กถูกตอง สราง
โอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพ
เทาเทียมกัน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้ออุปกรณตาม
โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

100,000 100,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 1 ครั้ง 1) มีแนวทางในการ
กองการศึกษาฯ
พัฒนาคุณภาพ
และ
ศู
น
ย
พ
ฒ
ั
นาเด็กเล็ก
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV
2) มีกรอบแนวทาง
ในการสงเสริมพัฒนา
กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ
ปฐมวัย
3) เสริมสราง
ศักยภาพเด็กแรกเกิด
0-5 ป มีพัฒนาการ
สมวัย ครู/ผูดูแลเด็ก
มีทักษะในการดูแล
เด็กถูกตอง สราง
โอกาสทางการศึกษา
อยางมีคุณภาพเทา
เทียมกัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

102 โครงการสงเสริมการ
เรียนรูเด็กปฐมวัย
ทองถิ่นไทย
ผานการเลน

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็ก
ปฐมวัยภายใน
ทองถิ่น มีพัฒนาการ
สมบูรณตามวัยครบ
ทั้ง 4 ดาน ไดแก
ดานรางกาย ดาน
อารมณ ดานสังคม
และดานสติปญญา
ผานการเลนสนาม
เด็กเลนสรางปญญา

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สรางสนามเด็กเลน
สรางปญญาภายใน
ทองถิ่น

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

100,000 100,000

2565
(บาท)

100,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 ครั้ง เด็กปฐมวัยภายใน กองการศึกษาฯ
และ
ทองถิ่น ไดรับการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สงเสริมและ
สนับสนุน ใหมี
พัฒนาการ
สมบูรณตามวัย
ครบทั้ง 4 ดาน
ไดแก ดานรางกาย
ดานอารมณ
ดานสังคมและ
ดานสติปญญา
ผานการเลน
สนามเด็กเลน
สรางปญญา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐3 โครงการวันเด็กแหงชาติ

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กให
ไดแสดงออกในทุกๆ
ดาน
2) เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็ก
ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของตน
รูจักหนาที่และเปนคน
ดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่ อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

๑๐๐,๐๐๐ ๑ ครั้ง 1) เด็กที่มารวมงาน

ไดแสดง
ความสามารถใน
ดานตางๆ ทําใหเด็ก
กลาคิด กลา
แสดงออกเด็ก
มีการพัฒนาดาน
ตางๆ
2) เด็กและ
ผูปกครองไดมี
กิจกรรมรวมกันและ
เปนการสรางความ
ผูกพันระหวาง
ครอบครัว

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๖

ที่
๑๐4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเยาวชนคนดีศรี
สุพรรณ

๑๐5 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหเด็กและเยาวชน
เปนคนดี มีความรู มี
ทักษะ และมีคุณลักษณะ
ที่ดี ทั้ง ๑๑ ประการ

เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

เพื่อใหเด็กนักเรียนและ
เด็กกอนวัยเรียนไดรับ
โภชนาการอาหารครบ
๕ หมู และมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๑๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

เด็กและ
เยาวชนเปน
คนดี มี
คุณลักษณะทั้ง
๑๑ ประการ

กองการศึกษาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐

3
โรงเรียน
สังกัด
สพฐ.
ในเขต
พื้นที่
อบต.

เด็กนักเรียน
มีสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง ไดรับ
โภชนาการ
อาหาร ที่ครบ
๕ หมู

กองการศึกษาฯ

บางปลามา

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑๐6

อุดหนุนโครงการสงเสริม
และพัฒนาทักษะอาน
ออกเขียนไดภาษาไทย
ในสถานศึกษา

๑๐7

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) เพื่อพัฒนาและ
นักเรียนระดับชั้น
สงเสริมนักเรียนที่มี
ประถมศึกษาปที่
ปญหาการอานออก
๑-๖
เขียนได
2) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทักษะการ
ใชภาษาไทย
3) เพื่อเปนการเผยแพร
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาไทย

2561
(บาท)

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด
สพฐ.
ในเขต
พื้นที่
อบต.

1) นักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๑-๖ ไดพัฒนา
ทักษะการเขียนและ
การอาน
2) ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาไทย
สูงขึน้
3) ครูไดเผยแพร
กิจกรรม การเรียน
การสอนภาษาไทย
1) นักเรียน ครู และ
ชุมชนมีความรัก
ความหวงแหนใน
ภาพแวดลอมของ
ทองถิ่นตน
2) นักเรียน ครู และ
ชุมชน มีจติ สํานึก
และคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิต
มีความพอเพียง พอดี
3) สามารถจัดการ
ขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมอยางมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

บางปลามา

อุดหนุนโครงการโรงเรียน 1) เพื่อใหเด็กนักเรียน เด็กนักเรียน
กองการศึกษาฯ
๒๐,๐๐๐
1
ปลอดขยะ
ไดศกึ ษาเกี่ยวกับ
โรงเรียนวัดเสาธง
โรงเรียน
สิ่งแวดลอม และ
วัดเสาธง
ปลูกฝงความรัก ความ
สังกัด
หวงแหนใน
สพฐ.
สภาพแวดลอมของ
ในเขต
ทองถิ่นตน
พื้นที่
2) เพื่อสรางจิตสํานึก
อบต.
บางปลาม
า
และคุณธรรมในดําเนิน
ชีวิต มีความพอดี
พอเพียง
3) เพื่อใหสามารถ
จัดการขยะและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมได
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๐8 อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก
และเยาวชน มีคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ดําเนินชีวิตได อยางมี
ความสุข
2) เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาใหนักเรียน

เด็กนักเรียน
โรงเรียน
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

๑๐9 อุดหนุนโครงการ
คายสนุกคิดไปกับ
คณิตศาสตร

1) เพื่อพัฒนา
ความสามารถทาง
คณิตศาสตรของ
นักเรียนใหสามารถ
แกปญหา ติดสินใจได
อยางสมเหตุสมผล
2) เพื่อฝกทักษะทาง
สังคมใหกับนักเรียน
ในการอยูรวมกัน
การทํางานรวมกัน
และการยอมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่
๑-๖

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)
๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

เด็กและ
เยาวชน
มีคุณธรรม
จริยธรรมและ
สามารถ
ดําเนินชีวิตได
อยางมี
ความสุข

กองการศึกษาฯ

-

1
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

1) นักเรียน
มีเจตคติที่ดี
ตอวิชา
คณิตศาสตร
2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
กลุมสาระการ
เรียนรู
คณิตศาสตร
ของนักเรียน
สูงขึ้น

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๕๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑10

อุดหนุนโครงการ
คายภาษาอังกฤษ

๑11

อุดหนุนโครงการ
แรลลี่วิชาการ

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหนักเรียนมี
ความรูและพัฒนาทักษะ
การฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษ
2) เพื่อใหพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร
ได(ภาษาอังกฤษ)ไดดีขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

รอยละ ๗๐ ของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่
๔ –๖ มีความรู
และมีพัฒนาการ
ในการฟง พูด อาน
เขียนภาษาอังกฤษ
ใชภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระ
การเรียนรู
ภาษาอังกฤษ๒๖๐
เพื่อเสริมทักษะ
นักเรียน
กระบวนการในดาน
ชั้นประถมศึกษา
ตางๆ ของนักเรียน เชน ปที่ ๑ ถึงนักเรียน
องคความรู ทักษะ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่
กระบวนการกลุม ทักษะ ๓ ของโรงเรียนวัด
กระบวนการคิด ทักษะ โพธิ์ศรี
การแกปญหา และ
ทักษะการนําเสนอ
ผลงาน ฯลฯ

2561
(บาท)
-

๒๐,๐๐๐

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

๒๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1
โรงเรียน
วัดเสาธง
สังกัด
สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนรอยละ
๗๐ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา
ปที่ ๔ -๖
มีความรูและ
มีพัฒนาการใน
การฟง พูด อาน
เขียนสื่อสารได

กองการศึกษาฯ

-

1
โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด
สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนรวมทํา
กิจกรรม ไดรับ
ความรูและ
ทักษะในการ
ทํางานกลุม
มีทักษะความคิด
การแกปญหา
และสามารถ
นําเสนอผลงาน
ไดอยางดี

กองการศึกษาฯ

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑12 อุดหนุนโครงการเยาวชน 1) เพื่อสรางภูมิคุมกันยา 1) นักเรียนใน
รุนใหมตานภัยยาเสพติด เสพติดใหนักเรียนกอนวัย โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
เสี่ยง ไดรับรูถึงปญหา
ทุกคนเขารับการ
และพิษภัยของยาเสพติด อบรม
2) เพื่อสรางเครือขาย
2) ประสานงาน
นักเรียนในการปองกัน
เครือขายตํารวจ
และแกไขยาเสพติด
ประสานงานใน
3) เพื่อพัฒนานักเรียนให
สามารถปองกันตนเองไม โรงเรียน

๑๑3 อุดหนุนโครงการ
คายภาษาอังกฤษ

เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพ
ติดสรางความเขมแข็งให
สถานศึกษา
1) เพื่อเปดโอกาสให
นักเรียนไดฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษตาม
อัจฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง
2) เพื่อใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณจําลองของ
คาย เพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใน
โรงเรียน
3) เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศ ความรวมมือ
ในการทํางานเชิงวิชาการ

1) จัดคาย
ภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาเขารวม
ทุกคน
2) นักเรียนได
ฝกฝนทักษะ
ภาษาอังกฤษใน
สถานการณจาํ ลอง
เพิ่มขึ้น

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1
โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนทุกคน
มีภูมิคุมกันยา
เสพติดและได
รับรูรับทราบถึง
ปญหาและพิษ
ภัยของยาเสพ
ติด

กองการศึกษาฯ

-

1
โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

1) นักเรียนได
ฝกฝนทักษะใน
สถานการณตางๆ
และเพิ่มพูนทักษะ
ภาษาอังกฤษมาก
ยิ่งขึ้น
2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3) สราง
บรรยากาศในการ
รวมงานเชิง
วิชาการของครู
อาจารยและ
นักเรียน

กองการศึกษาฯ

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๑4

อุดหนุนโครงการคาย
คุณธรรม จริยธรรม
สงเสริมคานิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ

1) เพื่อสงเสริมให
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรมและเปน
พลเมืองที่ดีของสังคม
ตามคานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ
2) เพื่อใหนักเรียนอยู
อยางมีสติและมี
พฤติกรรมอันพึง
ประสงค

115

อุดหนุนโครงการสืบสาน
ประเพณีกําฟาไทยพวน
บานโพธิ์ศรี

เพื่อสงเสริมสนับสนุน
และอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรมไทยพวน
เผยแพรวัฒนธรรมไทย
พวนอันดีงามสูอนุชน
รุนหลัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) จัดคายสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองที่
ดีของสังคมตาม
คานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ
2) รอยละ ๙๐
นักเรียนโรงเรียน
วัดโพธิ์ศรีมี
คุณธรรมจริยธรรม
และเปนพลเมืองดี
ของสังคมตาม
คานิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ

เด็กนักเรียน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
๒๐,๐๐๐

-

-

-

-

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด
สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนไดรับ
การปลูกฝง
ตามหลักของ
คนไทย ๑๒
ประการ

กองการศึกษาฯ

-

1
โรงเรียน
วัดโพธิ์ศรี
สังกัด
สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

นักเรียนสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม
กําฟาไทยพวน

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑๑6 อุดหนุนโครงการเรียนรู
สูโลกกวาง

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับ
การเรียนรูที่หลากหลาย

๑๑7 อุดหนุนโครงการ
เกษตรพอเพียง

เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรู เด็กนักเรียน
การทําเกษตรแบบพอเพียง

๑๑8 โครงการจัดอบรมเด็กและ
เยาวชนตนแบบสรรค
สรางสื่อสุพรรณบุรี หัวขอ
“คานิยม หลักของคนไทย
๑๒ ประการ”

1) เพื่อสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กใหไดแสดงออกในทุกๆดาน
2) เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
รวมเฉลิมฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํากิจกรรมกับ
ผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญของตน
รูจักหนาที่และเปนคนดีใน
สังคม

เด็กนักเรียน

บูรณาการความ
รวมมือของ
เครือขายและ
การมีสวนรวม

2561
(บาท)
-

-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

๒๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
นักเรียน
โรงเรียน รับการเรียนรู
อนุบาล ที่หลากหลาย
วัดสวนหงส
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา
1
๒๐,๐๐๐
นักเรียน
โรงเรียน รับการเรียนรู
อนุบาล
ที่หลากหลาย

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

วัดสวนหงส
สังกัด สพฐ.
ในเขตพื้นที่
อบต.
บางปลามา

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๑9

โครงการเสริมสราง
เครือขายผลิตสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กปฐมวัย

๑20

กิจกรรมดานพัฒนาเด็ก
และเยาวชน
(สําเนาหนังสือ
สพ ๐๐๒๓.๑๐/ว๘๒๖
ลว.๖ มี.ค.๕๗)

1) เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กใหไดแสดงออกใน
ทุกๆดาน
2) เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับ
ความสนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาที่และ
เปนคนดีในสังคม
1) เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ของเด็กใหไดแสดงออกใน
ทุกๆ ดาน
2) เพื่อใหเด็กและเยาวชน
ไดรวมเฉลิมฉลองใหไดรับ
ความสนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาที่และ
เปนคนดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
และการมีสวน
รวม

บูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
และการมีสวน
รวม

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการมี
สวนรวม

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือของ
เครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑2๑ โครงการจัดประกวดสื่อ
ปลอดภัยและสรางสรรค
สําหรับเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุพรรณบุรี ใน
หัวขอการสรางคานิยม
พื้นฐาน ๕ ประการ

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน
2) เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดรวมเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาที่และ
เปนคนดีในสังคม
๑22 โครงการจัดอบรมเด็กและ 1) เพื่อสงเสริม
เยาวชนตนแบบสรรค
พัฒนาการของเด็กใหได
สรางสื่อปลอดภัยและ
แสดงออกในทุกๆดาน
สรางสรรคสื่อสุพรรณบุรี 2) เพื่อใหเด็กและ
หัวขอ “การสรางคานิยม เยาวชนไดรวมเฉลิม
พื้นฐาน ๕ ประการ”
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจักหนาที่และ
เปนคนดีในสังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม

บูรณาการความ
รวมมือของ
เครือขายและ
การมีสวนรวม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

1) เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
แสดงออกในทุกๆดาน
2) เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดรว มเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุน ใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจ ักหนาทีแ่ ละ
เปนคนดีในสังคม
๑๒4 จัดประชุมคณะอนุกรรมการ 1) เพื่อสงเสริม
พัฒนาการของเด็กใหได
พัฒนาสื่อปลอดภัยและ
แสดงออกในทุกๆดาน
สรางสรรคจงั หวัด
2) เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนไดรว มเฉลิม
ฉลองใหไดรับความ
สนุกสนานรวมทํา
กิจกรรมกับผูปกครอง
3) เพื่อกระตุน ใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของตน รูจ ักหนาทีแ่ ละ
เปนคนดีในสังคม

๑23 โครงการ “ตลาดนัดสื่อดี”

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม

บูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขายและ
การมีสวนรวม

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จใน
การบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จ
ของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑๒5 โครงการ “พัฒนาการ 1) เพื่อใหเด็กไดรับ
ดานภาษา”
การปฏิบัติและการ
เรียนรูที่ถูกตองตามวัย
ที่เหมาะสม
2) เพื่อใหเด็กมีการ
เรียนรูในดานภาษาที่
ถูกตอง
3) เพื่อใหเด็กมีใจรักที่
จะเรียนรูในดานภาษา
มีความสนุกสนานใน
การเรียน
๑26

รวม

โครงการเกี่ยวกับการจัด เด็กและเยาวชน
กิจกรรมใหกับเด็กและ ไดศึกษาแหลงเรียนรู
เยาวชน
เชน ศึกษาแหลงเรียนรู
ชุมชน การฝกอาชีพ
ฯลฯ

๑๒6 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) เด็กจะไดรับ
การเรียนรูในดาน
ภาษาที่ตรงตามวัย
2) เด็กมีสุขนิสัย
ที่ดีในการอานออก
เขียนได
ไปพรอมๆ กัน
3) เด็กมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค
กลาคิด กลาทํา
เด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๒๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

1) ระดับ
ความสําเร็จ
ในการบูรณาการ
ความรวมมือ
ของเครือขาย
2) ระดับ
ความสําเร็จของ
กระบวนการ
มีสวนรวม

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑ ครั้ง

เด็กและเยาวชน

กองการศึกษาฯ

-

-

-

๒๐,๐๐๐

7,๘4๐,๐๐๐ 9,624,5๐๐ ๑4,504,5๐๐ ๑4,504,5๐๐ ๑5,444,5๐๐

ไดรับความรูจาก
แหลงเรียนรู
ชุมชน
การฝกอาชีพ
ฯลฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๗

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษา การกีฬามุงความเปนเลิศในระดับสากล
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
4.๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา ร
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

๑

โครงการคายพุทธบุตร/
โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม

1) เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน ผูเขารับ
การอบรมมีทัศนคติที่ดี
ตอพระพุทธศาสนา
2) เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน
ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝกปฏิบัติ
ตามวิ๔ แบบพุทธ
3) เพื่อปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม แกเด็กและ
เยาวชน

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
พื้นที่
อบต.บางปลามา

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

จัด
กิจกรรม
ปละ
2 ครั้ง

1) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ผูเขารับการอบรม
มีทัศนคติ ที่ดีตอ
พระพุทธศาสนา
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ผูเขารวมอบรมได
เรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิ๔
แบบพุทธ
2) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เขาถึงหลักธรรม
พระพุทธศาสนา

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๘

ที่
๒

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการจัดงานพิธีทาง
1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก
ศาสนาและประเพณีตางๆ รูจกั พิธีทางศาสนา
และประเพณีตางๆ
2) เพื่อปลูกฝงใหเด็ก
รูจักรัก ประเพณีไทย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขต
พื้นที่
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
จัด
กิจกรรม
ปละ
7
ครั้ง

1) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ผูเขารับการ
อบรมมีทัศนคติ
ที่ดีตอ
พระพุทธศาสนา
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ผูเขารวมอบรม
ไดเรียนรูและฝก
ปฏิบัติตามวิ๔
แบบพุทธ
2) เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เขาถึงหลักธรรม
พระพุทธศาสนา

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๖๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๓

โครงการเกี่ยวกับการ
จัดงานพระราชพิธีตางๆ

เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
จัด
กิจกรรม
ปละ
5 ครั้ง

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
กํานัน ผูใหญบา น
คณะครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา
ไดรวมทําบุญ
ตักบาตรถวาย
เครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร
ฯลฯ
รวมทั้งแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔

โครงการวันคลายพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพล อดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
และวันพอแหงชาติ

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

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2565
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา
ไดรวมทําบุญ
ตักบาตรถวาย
เครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร
ฯลฯ
รวมทั้งแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

5

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน
กํานัน ผูใหญบาน
คณะครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและลูกจาง
อบต.บางปลามา
แสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2565
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา
ไดรวมทําบุญ
ตักบาตรถวาย
เครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร
ฯลฯ
รวมทั้งแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๒

ที่
6

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อใหเด็ก เยาวชน
พระชนมพรรษา
และประชาชน กํานัน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ 2561
โครงการ) (บาท)

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
กํานัน
ผูใหญบาน
คณะครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

-

2562
(บาท)

50,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2565
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา
ไดรวมทําบุญ
ตักบาตรถวาย
เครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร
ฯลฯ
รวมทั้งแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็ก เยาวชน
และประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะครู
อาจารย นักเรียน
คณะผูบริหารฯ สมาชิก
สภาฯ พนักงานและ
ลูกจาง อบต.บางปลามา
แสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันพระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
50,000

50,000

2565
(บาท)

50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน กํานัน
ผูใหญบาน คณะ
ครูอาจารย
นักเรียน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา
ไดรวมทําบุญ
ตักบาตรถวาย
เครื่องราช
สักการะและจุด
เทียนชัยถวาย
พระพรและลง
นามถวายพระพร
ฯลฯ
รวมทั้งแสดง
ความจงรักภักดี
ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๔

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

อุดหนุนโครงการพระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐพิธี
นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

เพื่ออุดหนุนการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ
งานพระราชพิธี รัฐ
พิธี นโยบายรัฐบาล
และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

อุดหนุน
งบประมาณ/
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องคกรประชาชน
ฯลฯ

9

อุดหนุนโครงการแขงขันเรือ
ยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชิร
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หรือโครงการ
อุดหนุนเกี่ยวกับการแขงขัน
เรือยาวประเพณีชิงถวย
พระราชทานฯ หรือ โครงการ
อุดหนุนเกี่ยวกับการแขงขัน
เรือยาวอื่นๆ ฯลฯ

1) เพื่อเปนการ
อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีการแขงขัน
เรือยาว
2) เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมู
คณะภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน
3) เพื่อสงเสริม
กิจกรรมการ
ทองเที่ยว

1) สงเสริมการ
ทองเที่ยวและ
อนุรักษประเพณี
2) อุดหนุน
งบประมาณ/
หนวยงานราชการ
เชนที่ทําการ
ปกครองอําเภอ
และจังหวัด ฯลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

200,000

200,000

200,000

-

๕0,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

200,000 12 ครั้ง ประชาชนได
เขารวมการ
ดําเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดําริ
งานพระราชพิธี
รัฐพิธี นโยบาย
รัฐบาล และ
นโยบาย
กระทรวง
มหาดไทย ฯลฯ
ปละ ประชาชน
1 ครั้ง มีจิตสํานึก
รวมกันอนุรักษ
สืบทอด
ประเพณี
แขงเรือยาว
ไวใหอนุชน
รุนหลัง ใหเกิด
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 อุดหนุนโครงการแขงขัน
เรือยาวประเพณี /
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ
การแขงขันเรือ ฯลฯ

วัตถุประสงค
1) เพื่ออนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีการ
แขงขันเรือยาวของ
อําเภอบางปลามาใหคง
อยูตอไป
2) เพื่อสรางเสริมความ
สามัคคีในหมูคณะ และ
ความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน ประชาชน
และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) จัดการแขงขัน
เรือยาว
2) ประชาชนเกิด
จิตสํานึกรวมกันอนุรักษ
สืบทอดประเพณีแขงเรือ
ยาวไวใหอนุชนรุนหลัง
ใหเกิดความเขมแข็งใน
การอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
3) อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ
11 อุดหนุนโครงการจัดงาน 1) เพื่อเปนการสงเสริม 1) สงเสริมการทองเที่ยว
ประเพณีแหเทียนพรรษา และพัฒนาธุรกิจการ
และอนุรักษประเพณี
จังหวัดสุพรรณบุรี /
2) อุดหนุนงบประมาณ/
ทองเที่ยวจังหวัด
อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับ สุพรรณบุรี
หนวยงานราชการ เชน
ประเพณีแหเทียนพรรษา 2) เพื่อเพิ่มรายไดดาน ที่ทําการปกครองจังหวัด
ฯลฯ
สุพรรณบุรี ฯลฯ
การทองเที่ยว
3) เพื่อเปนการอนุรักษ
และสงเสริมประเพณี
เขาพรรษา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

-

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2565
(บาท)

๕๐,๐๐๐

ปละ
๑ ครั้ง

ประชาชน
มีจิตสํานึก
รวมกันอนุรักษ
สืบทอด
ประเพณี
แขงเรือยาว
ไวใหอนุชน
รุนหลัง ใหเกิด
ความเขมแข็ง
ในการอนุรักษ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

๕๐,๐๐๐

ปละ
๑ ครั้ง

ประชาชนได
เขารวมงาน
กอใหเกิด การ
อนุรักษและ
สงเสริม
ประเพณี
เขาพรรษา
และสงเสริม
การทองเที่ยว

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

12 อุดหนุนโครงการรัฐพิธี
ฯลฯ

เพื่อเปนการเทิดทูน
และปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย เปน
การแสดงความ
จงรักภักดี ตอสถาบัน
พระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศ
ทุกพระองค เปนการ
เสริมพลัง สรางความรัก
ความสามัคคี
สรางความปรองดอง
สมานฉันทของคน
ในชาติ

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน
ที่ทําการปกครอง
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ

13 อุดหนุนโครงการการจัด
งานประเพณีสงกรานต /
อุดหนุนโครงการจัดงาน
เกี่ยวประเพณีสงกรานต
ตางๆ ฯลฯ

เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวและอนุรักษ
ประเพณี

อุดหนุนงบประมาณ/
หนวยงานราชการ เชน
ที่ทําการปกครอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๕๐,๐๐๐

จัด
กิจกรรม
ปละ
5 ครั้ง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ปละ
๑ ครั้ง

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
เทิดทูน และ
ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริย
แสดงความ
จงรักภักดี ตอ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
และพระบรม
วงศานุวงศ
เสริมพลัง
ความรัก
ความสามัคคี
ความปรองดอง
สมานฉันทของ
คนในชาติ
ประชาชนได
เขารวมงาน
กอใหเกิด
การอนุรักษและ
สงเสริมประเพณี
ใหสืบทอดแกคน
รุนหลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑4 อุดหนุนโครงการสงเสริม
และอนุรักษประเพณีไทย
พวนบานโพธิ์ศรี
(ประเพณีกําฟา)

๑5 อุดหนุนโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวไทยพวนจังหวัด
สุพรรณบุรี

วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทยพวน
2) เพื่อเปนแหลงเรียนรู
และเผยแพรวัฒนธรรม
ไทยพวนอันงามสูอนุชน
รุนหลัง
3) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางสังคมที่มรี ากฐาน
มาจากวัฒนธรรม
ทองถิ่นใหมีความ
เขมแข็งและนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่อสงเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวไทยพวน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุน
งบประมาณใหกับ
กลุม ชุมชน
คณะกรรมการ
หมูบาน อสม.
ฯลฯ

อุดหนุน
งบประมาณการ
จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณี
ชาวไทยพวน
ใหชมรมไทยพวน
จังหวัดสุพรรณบุรี

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ปละ
๑ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐

-

-

๑ ครั้ง

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
อนุรักษ
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย
พวน เผยแพร
วัฒนธรรมไทย
พวนอันงามสู
อนุชนรุนหลัง
และวัฒนธรรม
ทองถิ่นมีความ
เขมแข็งและ
นําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีของ
ชาวไทยพวน

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑6 โครงการเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมวันทองถิ่นไทย

รวม

๑6 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) เพื่อระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕
2) เพื่อเปนการแสดง
ความรัก ความสามัคคี
รวมคิด รวมทํา ความ
พรอมเพรียงของหมูคณะ
3) เพื่อใหคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานสวนทองถิ่น
ไดมีการพัฒนาศักยภาพ
ทั้งดานรางและจิตใจ
สรางความสามัคคี
ในหมูคณะ

ประชาชน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวน
ตําบลและ
ลูกจาง อบต.
บางปลามา

-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๘๐๐,๐๐๐ ๑,30๐,๐๐๐ ๑,60๐,๐๐๐ ๑,50๐,๐๐๐ ๑,50๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ปละ
๑ ครั้ง

1) ประชาชน
คณะผูบริหารฯ
สมาชิกสภาฯ
พนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง
อบต.บางปลามา
ไดรวมกิจกรรม
ในวันทองถิ่นไทย
2) ไดเลนกีฬา
ออกกําลังกาย
และมีความรัก
ความสามัคคี
ภายในทองถิ่น
เดียวกันและ
ระหวางทองถิ่น

กองการศึกษาฯ

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๗๙

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาของอบต.บางปลามายุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
5.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนากา ร
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563
2564
2565
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1) เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน เด็ก เยาวชน และ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ปละ เด็ก เยาวชน
กองการศึกษาฯ
และประชาชน กํานัน
ประชาชนในเขตพื้นที่
๑ ครั้ง และประชาชน
ผูใหญบาน คณะครูอาจารย
อบต.บางปลามา
ไดเลนกีฬา
นักเรียน คณะผูบริหารฯ
และพื้นที่ใกลเคียง
ทําใหสุขภาพ
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
รางกาย
ตําบลและลูกจาง อบต.
แข็งแรง รูจัก
บางปลามา ไดเลนกีฬา
ใชเวลาวางให
ไมพึ่งพายาเสพติด
เกิดประโยชน
2) เพื่อสงเสริมสุขภาพ
อีกทั้งปญหา
พลานามัยแกประชาชนทุก
ดานยาเสพติด
เพศทุกวัยใหเลนกีฬาเพื่อ
ของชุมชนลด
สุขภาพ
นอยลง
3) เพื่อสงเสริมใหชุมชน
รูรักสามัคคี รูแพ รูช นะ
รูอภัย และมีน้ําใจนักกีฬา
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๐

๑

โครงการกีฬาตําบล
บางปลามาสัมพันธ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๒

จัดซื้ออุปกรณกีฬา

เพื่อไวใชในการจัด
เด็ก เยาวชนและ
กิจกรรม หรือไวให
ประชาชน
หมูบานไวใชในการออก
กําลังกาย และไวบริการ
ชุมชนและสังคม

๓

ซอมแซมเครื่องออกกําลังกาย เพื่อใหประชาชนไดออก เครื่องออกกําลัง
กําลังกายอยางทั่วถึง
กายมีความ
และเครื่องออกกําลัง
ปลอดภัย
กายใชงานอยาง
ปลอดภัย

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

๑๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ไดใชอุปกรณ
กีฬาในการจัด
กิจกรรมและ
ออกกําลังกาย
๓๐๐,๐๐๐ หมูบาน 1) ประชาชน
ทั้ง ๑๐ มีเครื่องออก
หมูบาน กําลังกายที่
ปลอดภัยใช
งานอยาง
ทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพ
รางกาย
แข็งแรง

๑๐๐,๐๐๐

ปละ
5 ครั้ง

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๑

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 1

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

5

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

6

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและมี
สุขภาพพลานามัย
ที่แข็งแรง

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครือ่ งออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๒

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

8 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

9 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 8

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครือ่ งออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

500,000

500,000

10 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 9

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดตั้งบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

11 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 10

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดตั้งบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

12 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กาย ติดตั้งบริเวณ
หมูบาน สามารถใหเด็ก
เยาวชน และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

-

-

500,000

500,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครือ่ งออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครื่องออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๔

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

13 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ 12

เพื่อใหประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึงและ
มีสุขภาพ
พลานามัย
ที่แข็งแรง

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณหมูบาน
สามารถใหเด็กเยาวชน
และประชาชน
ไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง

14 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 1

เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

15 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 3

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 1

-

-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 3

-

-

500,000

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

500,000 จํานวน 1) ประชาชน
1 ครั้ง มีเครือ่ งออกกําลัง
กายที่ปลอดภัยใช
งานอยางทั่วถึง
2) ประชาชน
มีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง
500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

16 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 4

17 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 5

18 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 6

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 4

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 5

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมพัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 6

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 8

20 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 9

21 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 10

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูที่ 8

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูที่ 9

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการ
ใหกับเด็ก หมูที่ 10

-

-

500,000

500,000

500,000 จํานวน เด็กไดออกกําลัง
1 ครั้ง กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

22 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 11

23 จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
หมูที่ 12

24 โครงการแขงขันกีฬา/
โครงการสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูและกีฬา
รวม

24 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

จํานวน
1 ครั้ง

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

500,000

500,000

จํานวน
1 ครั้ง

เด็กไดออกกําลัง
กายและไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

100,000

100,000

ปละ
1 ครั้ง

เด็ก เยาวชน
ประชาชน
มีความรูดานกีฬา

กองการศึกษาฯ

-

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

500,000

500,000

จัดซื้อเครื่องเลน
สนามเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 12

-

-

500,000

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
ในเขตพื้นที่
อบต.บางปลามา

-

-

100,000

เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อใหเด็กได
ออกกําลังกาย
และไดรับ
พัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย
เพื่อสงเสริมการ
เรียนรูดานกีฬา

จัดซื้อเครื่องเลน
สนามเสริมสราง
พัฒนาการใหกับเด็ก
หมูที่ 11

-

-

-

2565
(บาท)

1๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐ 10,6๐๐,๐๐๐

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๘

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไ ป
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2562 2563
2564
2565
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

เงินอุดหนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โครงการศูนย
ปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
อําเภอบางปลามา
จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อใหการอํานวยการ
ของศูนยฯ ของ
อ.บางปลามาเปนไป
ดวยความเรียบรอย

อุดหนุน
งบประมาณให
อปท./
อ.บางปลามา/
หนวยงานราชการ

-

15,000

15,000

15,000

15,000

อุดหนุน ประชาชน
1 ครั้ง ไดรับการ
ชวยเหลือ
อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๘๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

เงินอุดหนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พัฒนาสนับสนุนศูนย
รวบรวมขอมูลขาวสาร
การซื้อหรือการจาง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
อ.บางปลามา หรือ
อุดหนุนศูนย
ปฏิบัติการรวม
ในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หรือ
อุดหนุนศูนยบริการ
ประชาชน
ฯลฯ

1) เพื่อเปนศูนย
รวบรวมขอมูล
ขาวสารตลอดจน
เปนสถานที่กลาง
ในการจัดซื้อจัด
จาง
2) เพื่อเปน
สื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ
การจัดซื้อจัดจาง
ของเทศบาล/
อบต.
3) เพื่อใหการ
อํานวยการของ
ศูนยฯ ของ
อ.บางปลามา
เปนไปดวยความ
เรียบรอย
4) ประชาชน
ไดรับการ
ชวยเหลือ
5) ประชาชน
ไดรับการบริการ
อยางทั่วถึง

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุน
งบประมาณให
อปท./
อ.บางปลามา/
ที่ทําการปกครอง
ทองถิ่นอําเภอบาง
ปลามา หรือ
หนวยงานราชการ
ฯลฯ

2561
(บาท)

๑๕,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

๑๕,000

๑๕,000

2564
(บาท)

๑๕,000

2565
(บาท)

๑๕,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

อุดหนุน
1 ครั้ง

ประชาชนสามารถ
รับรูขอมูลขาวสาร
หรือประชาชน
ไดรับการชวยเหลือ
หรือประชาชน
ไดรับบริการได
อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3

เงินอุดหนุนศูนยปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อ
อุดหนุนงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามโครงการประชารัฐ
รวมใจตอสู เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอยางยั่งยืน
จังหวัดสุพรรณบุรี

1) เพื่อดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี
2) เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานดานการปองกัน
และปราบปราบ การ
บําบัดรักษาของแตละ
หนวยงานใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน
3) เพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งใหแกหมูบานและ
ชุมชน
4) เพื่อระดมความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนในพื้นที่ในการ
รวมมือกันดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุน
งบประมาณให
อปท./
อ.บางปลามา/
หนวยงาน
ราชการ

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

15,000

15,000

15,000

2565
(บาท)

15,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน ประชาชน
1 ครั้ง ไดรับการ
ชวยเหลือ
อยางทั่วถึง

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๑

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

4

รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ เชน
คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

เพื่อจายเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

จายเปน
คาถายเอกสาร,
คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท
ฯลฯ

๕00,000

๕00,000 ๕00,000

๕00,000

๕00,000

5

รายจายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ

เพื่อรับรอง หรือ
เลี้ยงรับรองของ
อบต.บางปลามา

๑00,000 ๑00,000 ๑00,000

๑00,000

๑00,000

6

ฝกอบรมใหกับผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน
พนักงานจาง ฯลฯ

เพื่อจายเปนคารับรอง
(รายจายในการรับรอง
หรือเลี้ยงรับรองของ
อปท.) พิธีเปดอาคาร
ตางๆ คาใชจายในพิธี
ทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
เพื่อให บุคลากรมี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

สงบุคลากร
ดังกลาวเขารับการ
อบรมตามตําแหนง
ตามหนาที่ ตาม
สถาบันตางๆ ทั้ง
ของรัฐ และเอกชน

900,000

900,000

900,000

2561
(บาท)

900,000

900,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2๐ครั้ง อบต.บางปลามา
มีเงินจายคาถาย
เอกสาร คาเย็บ
เลมคาติดตั้ง
ไฟฟา ประปา
และโทรศัพท
ฯลฯ ใชอยาง
สะดวก
2๐ครั้ง เพื่อใหมี
คาใชจายในการ
รับรองหรือเลี้ยง
รับรอง ในพิธี
ตางๆ

สํานักปลัด

๕๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7 โครงการคาใชจายสําหรับ เพื่อใหการปกครอง
การเลือกตั้งทั่วไปหรือ
ทองถิ่นเขมแข็ง
เลือกตั้งซอม หรือคาใชจาย
สําหรับการเลือกตั้งของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามที่กฎหมายกําหนด
หรือ จัดการเลือกตั้งทั่วไป
สําหรับการเลือกตั้งสมาชิก
และผูบริหารทองถิ่น

8 โครงการจัดซื้อพวงมาลัย
ชอดอกไม กระเชา และ
พวงมาลา ฯลฯ
9 ฝกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมพัฒนาระบบ
แรงจูงใจใหกับ ผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน พนักงาน
จาง ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดการเลือกตั้งสมาชิก 200,000 200,000
สภาทองถิ่นเปนการ
ทั่วไป หรือเลือกตั้ง
ซอม หรือคาใชจาย
สําหรับการเลือกตั้ง
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่
กฎหมายกําหนด หรือ
จัดการเลือกตั้งทั่วไป
สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิก และผูบริหาร
ทองถิ่น ฯลฯ
เพื่อใชในงานพิธีตางๆ จัดซื้อพวงมาลัย
100,000 100,000
ของ อบต.บางปลามา ชอดอกไม กระเชา
และพวงมาลา ฯลฯ
30,000
30,000
เพื่อเปนการสงเสริม 1) ประชาสัมพันธ
ใหบุคลากรของ
โครงการ
อบต. เปนผูมี
2) จัดหาวิทยากร
คุณธรรม จริยธรรม และดําเนินการ
ระบบแรงจูงใจในการ ฝกอบรม
3) ติดตามและ
ทํางาน
ประเมินผลโครงการ

งบประมาณ
2563
(บาท)
200,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

200,000

200,000

จัดการ ประชาชน
เลือกตั้ง สามารถเขามามี
2 ครั้ง สวนรวมในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

30,000

30,000

30,000

20 ครั้ง เพื่อใชงานพิธี
ตางๆ ของ
อบต.บางปลามา
จัด บุคลากรมี
กิจกรรม คุณธรรม
1 ครั้ง จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหนาที่

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

10 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคา
บํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

มีคาบํารุงรักษาและ ๒00,000
ซอมแซมฯ
กรณีจางเหมาทั้ง
สิ่งของและแรงงาน
ใหจายจากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท.
เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ
11 ใหทุนการศึกษาแก ผูบริหาร 1) เพื่อเปนการเพิ่ม 1) ประกาศรับสมัคร 900,000
สมาชิก พนักงาน พนักงาน ศักยภาพใหกับ
ใหกับบุคลากรที่
จางและประชาชนทั่วไปใน บุคลากรของ อบต. สนใจ ประชาชน
การเขารับการศึกษาตอ
2) เพื่อนําความรูที่ ทั่วไป และทําการ
ระดับ ปริญญาตรี และ
ไดมาพัฒนาอบต. คัดเลือกตามความ
3) เพื่อให
ปริญญาโท กับ
เหมาะสม
สถาบันการศึกษาที่รวมมือ ประชาชนนําความรู 2) ใหทุนการศึกษา
ที่ไดหลับมาพัฒนา ฯลฯ
กับกรมสงเสริมฯ
และสถาบันอื่นๆ ฯลฯ
ทองถิ่น
12 พัฒนาระบบ IT ให
เพื่อใหมีระบบ IT
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ๕0,000
ครอบคลุมและมี
ที่ทันสมัย ในการ
ตางๆ สําหรับ
ประสิทธิภาพ
ทํางานและบริการ ปรับปรุงและพัฒนา
ประชาชน
ระบบ IT

2562
(บาท)

๒00,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒00,000

๒00,000

๒00,000

2๐ครั้ง สามารถใชงาน

สํานักปลัด

900,000

900,000

900,000

900,000

1 ครั้ง

บุคลากร
สามารถ
นําความรูที่ได
มาพัฒนา
ทองถิ่นได

สํานักปลัด

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

10 ครั้ง

มีระบบ IT ที่
ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

ไดตามปกติ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 ทัศนศึกษาดูงานของ
ผูบริหาร พนักงานสวน
ตําบล พนักงานจาง
ลูกจาง
14 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

๑5 จัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อนําความรูใหม ๆ 1) ทัศนศึกษาดูงาน
มาพัฒนา หนวยงาน ตามสถานที่ตางๆ
2) จัดหายานพาหนะ,
อาหาร,เครื่องดื่ม,วัสดุ
และ อุปกรณที่จําเปน
ฯลฯ
เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน
ปฏิบัติงาน และ
เชน กระดาษ,หมึก,
บริการชุมชนและ
ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบ
สังคม
คําผิด,ธงชาติ,น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
ปฏิบัติงาน และ
วิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัด
บริการชุมชนและ
รัดสายไฟ, เทปพัน
สังคม
สายไฟ, สายไฟฟา,
ลําโพง,ไมโครโฟน,ขาตั้ง
ไมโครโฟน,
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

500,000 500,000

500,000

500,000

จัด
บุคลากรของ
กิจกรรม อบต.นําความรู
1 ครั้ง ทีไ่ ดกลับมา
พัฒนา
หนวยงาน

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000 ๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

สํานักปลัด

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

20 ครั้ง เพิ่ม
สํานักปลัด
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

๕0,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑6 จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

17 จัดซื้อวัสดุกอสราง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

18 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

จัดซื้อ วัสดุงานบาน ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 20 ครั้ง
งานครัว เชน หมอ,
กระทะ,กะละมัง,
แปรง, ไมกวาด,
แกวน้ํา, จานรอง,
ผงซักฟอก, น้ํายาดับ
กลิ่น,เขง,ถวยชาม,
ชอนสอม, กระจก
เงา,กระติกน้ํารอน,
กระติกน้ําแข็ง,
ถังแกส ฯลฯ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุกอสราง
เชน ไมตางๆ,คอน
คีม,ชะแลง,จอบ,สิ่ว,
เสียม,น้ํามันทาไม,
ทินเนอร,สี,ซีเมนต,
ทราย ฯลฯ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง
จัดซื้อ วัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง เชน
แบตเตอรี่ ยาง ลอ
น้ํามันเบรก หัวเทียน
ไขควง ฯลฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

สํานักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

20 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
หรือการแพทย
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง
และหลอลื่น เชน
น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน, น้ํามันจารบี,
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ 20 ครั้ง
จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทย เชน สําลี
และผาพันแผล,
เวชภัณฑ,แอลกอฮอล ,

21 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

เคมีภัณฑ,ออกซิเจน
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุโฆษณา
และเผยแพร เชน
ขาตั้งกลอง,เลนสซูม,
กระเปาใสกลอง
ถายรูป,เมมโมรี่การด,
แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ(ภาพยนตร,
วีดีโอเทป แผนซีดี),
ภาพถายดาวเทียม
ฯลฯ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัด
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

20 ครั้ง ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

22 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

23 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

๒4 จัดซื้อวัสดุการศึกษา

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย
เชน เครื่องแบบ,
เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่องหมายยศและสังกัด,ถุง
เทา,รองเทา,เข็มขัด, หมวก,
ผาผูกคอ,เครื่องแตงกาย
ชุดฝกโขนละคร
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร เชน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
แผนหรือจานบันทึกขอมูล,
อุปกรณบันทึกขอมูล,หนวย
ประมวลผล,ฮารดดิสกไดนร,
แปนพิมพ,เมาส,เมนบอรด,
เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุการศึกษา เชน
๑0,000 ๑0,000
ซื้อตําราวิชาการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

20 ครั้ง มีเครื่องแบบที่
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

20 ครั้ง มีวัสดุ
คอมพิวเตอร
ในการใช
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

สํานักปลัด

๑0,000

๑0,000

๑0,000

20 ครั้ง มีตําราใช
ปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

๒5 จัดซื้อวัสดุ
เครื่องดับเพลิง
๒6 จัดซื้อวัสดุสนาม
๒7 จัดซื้อสํารวจ

28 จัดซื้อวัสดุอื่น

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ๑00,000
เชน ถังดับเพลิง,
ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุสนาม เชน
๑00,000
เตนท,ถุงนอน,เข็มทิศ,
เปล,เตียงสนาม ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุสํารวจ เชน ๑00,000
บันไดอลูมิเนียม,
เครื่องมือแกะสลัก,
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท
ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุอื่น เชน
๕0,000
มิเตอรน้ํา – ไฟฟา
สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ
ฯลฯ

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

๑00,000 ๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000 ๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000 ๑00,000

๑00,000

๑00,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
5 ครั้ง

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
20 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
20 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน
20 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๒๙๙

ที่ โครงการ/กิจกรรม
29 จางที่ปรึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดจางที่ปรึกษาซึง่ ไม
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
เกี่ยวกับครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ หรือ เพื่อจาย
เปนรายจายอื่นๆ เชน
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา
วิจัย ประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพื่อการจัดหา หรือปารับ
ปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และ
หรือสิ่งกอสราง พัฒนา
ระบบตางๆ คาดําเนินการ
จางองคกรหรือสถาบันที่
เปนกลางเพื่อเปน
ผูดําเนินการสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับริการตาม
การประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (Local
Performance
Assessment ) ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 จัดทําแผนพัฒนากําลังคน
พัฒนาระบบกระจาย
อํานาจสูการตัดสินใจของ
พนักงานทุกระดับ

วัตถุประสงค
๑) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพ
๒) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหเปนมืออาชีพ
๓) เพื่อพัฒนาหนวยงาน
โดยใชหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑) แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผนและระบบตางๆ
๒) ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กําหนดระบบและ
แนวทางในการ
ปฏิบัติ
๓) นําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ พรอม
ติดตามประเมินผล
31 โครงการเสริมสราง
เพื่อเปนการสงเสริมให 1) ประชาสัมพันธ
มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากรของ อบต. เปน โครงการ
จริยธรรมพนักงาน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม 2) จัดหาวิทยากร
องคการบริหารสวนตําบล ระบบแรงจูงใจในการ และดําเนินการ
บางปลามา หรือฝกอบรม ทํางาน
ฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
3) ติดตามและ
พัฒนาระบบแรงจูงใจ
ประเมินผลโครงการ
ใหกับ ผูบริหาร สมาชิก
พนักงาน พนักงานจาง
ฯลฯ

2561
(บาท)

๑00,000

-

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๑00,000 ๑00,000

-

-

2565
(บาท)

๑00,000

๑00,000

-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
๑ ครั้ง

๑) ไดบุคลากร
ที่มี
ประสิทธิภาพ
๒) บริหารงาน
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

จัด
บุคลากรมี
กิจกรรม คุณธรรม
1 ครั้ง จริยธรรม
ในการปฏิบัติ
หนาที่

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

32 โครงการ Big Cleaning Day ๑) เพื่อบําเพ็ญ
ประโยชนรวมกันและ
ถวายเปนพระราชกุศล
แดสถาบัน
พระมหากษัตริย
๒) เพื่อสงเสริมให
คณะผูบริหารฯ
สมาชิก อบต.พนักงาน
สวนตําบลและ
พนักงานจาง ทําความ
สะอาด อาคารสถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศนและ
สภาพแวดลอมของที่
ทําการ อบต.ให
สะอาดตามหลัก ๕ ส.
33 โครงการ รวมพลังแหงความ เพื่อบําเพ็ญประโยชน
ภักดี
รวมกันและถวายเปน
พระราชกุศลแด
สถาบัน
พระมหากษัตริย

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

คณะผูบริหารฯ
สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
อบต.บางปลามา

คณะผูบริหารฯ
สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

จัด
๑) ไดรวมการแสดง
กิจกรรม ความจงรักภักดี
๒ ครั้ง ๒) คณะผูบริหารฯ
สมาชิก อบต.
พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
ไดรวมกันทําความ
สะอาด อาคาร
สถานที่
ปรับปรุงภูมิทัศน
และสภาพแวดลอม
ของที่ทําการ อบต.
ใหสะอาดตามหลัก
๕ ส.

สํานักปลัด

-

คณะผูบริหารฯ
จัด
กิจกรรม สมาชิก อบต.
๖ ครั้ง พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
ไดรวมแสดงความ
จงรักภักดี

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

34 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหผูบริหาร
ผูบริหารทองถิ่น
บุคลากรขององคกร มี สมาชิกสภา
ความรู ความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล
เรื่องหลักธรรมาภิบาล

35 มาตรการ "เสริมสราง
องคความรูดานการ
ตอตานการทุจริต"

เพื่อเสริมสรางองค
ความรูดานการ
ตอตานการทุจริตแก
คณะผูบริหารสมาชิก
สภา และพนักงาน
สวนตําบล
เพื่อแสดงเจตจํานง
ทางการเมืองในการ
ตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่นดวยการ
จัดทําแผนปองกันการ
ทุจริตในองคกร
ที่บริหาร

36 กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น”

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ขอมูล/องคความรูดาน
การตอตานการทุจริต ที่
นํามาเผยแพรมากวา 4
เรื่องขึ้นไป

-

-

-

-

-

1) ประกาศเจตจํานง
การตอตานการทุจริตของ
ผูบริหาร อยางนอย ๑ ฉบับ
๒) มีการประกาศ
เจตจํานงการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหารตอ
สาธารณะชน อยางนอย
1 ครั้ง
๓) แผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ๔ ป

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

60 คน ผูบริหาร บุคลากร
นําความรูตางๆ ไป
ประยุกตใชในการ
ทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4 เรื่อง ผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานฯ
มีองคความรูดาน
การตอตานการ
ทุจริต
ประกาศ การบริหารงาน
1 ฉบับ โปรงใส สามารถ
ปองกันการทุจริต
ของบุคลากร
อปท.ได

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

37 กิจกรรมการลด
1) เพื่อลดขั้นตอนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผูร ับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑) เพื่อลดขั้นตอนใน
การทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา
ใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและ
เจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสูผูใตบังคับบัญชา ซึง่
มีหนาที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ประชาชน ๑) ประชาชนไดรับ
ผูรับบริการ ความสะดวกรวดเร็ว
100 คน ในการติดตอขอรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

บริการ และมีความพึง
พอใจในการใหบริการ
ของเจาหนาที่
๒) การปฏิบัติราชการ
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัติราชการ
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่
ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความ
ศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งขึ้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

38 มาตรการการสรางความ
โปรงใสในการบริหารงาน
บุคคล

เพื่อกําหนดมาตรการ
ดานความโปรงใสใน
การบริหารงานบุคคล
ของ อบต.

39 มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติอนุญาตสั่งการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ

เพื่อใหการบริหาร
คณะผูบริหาร ปลัด
ราชการภายใตกรอบ อบต. และหัวหนาสวน
อํานาจหนาที่ตาม
ราชการ
กฎหมายเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
และเกิดประโยชน
สูงสุดแกราชการ

40 มาตรการ "จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ"

เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติ
ราชการดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต
มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี

จัดทํามาตรการดานการ
บริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1
มาตรการ

บุคลากรในองคกร
ปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัด
ขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

1
มาตรการ

-

-

2 ครั้ง

-

-

42 คน

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
การปฏิบัติงาน
บุคลากรมี
รูปแบบ ขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่
ถูกตองโปรงใส
สามารถ
ตรวจสอบได

การบริหาร
ราชการเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว เกิด
ประโยชน
สูงสุดแก
ราชการ
การปฏิบัติงาน
มีความซื่อสัตย
สุจริต เปนไป
ตามแนว
ทางการบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

41

กิจกรรมใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ได
ดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
มาตรการ "ปรับปรุงศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลา
มาใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น"

เพื่อสงเสริม สนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจา
หนวยงานภาครัฐและ
องคกรอิสระ ที่มีหนาที่
ตรวจสอบ อปท.ใหมี
ประสิทธิภาพ

มาตรการ "เผยแพรขอมูล
ขาวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย"

เพื่อใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่สําคัญ
และเขาถึงงาย

42

43

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

การตรวจสอบ ควบคุม
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.บางปลามา
จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระ
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อเผยแพรขอมูล
ศูนยขอมูลขาวสาร
ขาวสารและเพิ่ม
อบต.บางปลามา
ชองทางใหประชาชนได จํานวน 1 แหง
มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ อบต.
บางปลามา
มีขอมูลประเภทตางๆ
เผยแพรตอประชาชน
ในพื้นที่และเขาถึงได
สะดวก

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ครั้ง

มีกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หนวยงาน
ภาครัฐและ
องคกรอิสระที่มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

มีการเผยแพร
ขอมูลขาวสาร
อันเปน
ประโยชนตอ
ประชาชนอยาง
ครบถวนถูกตอง
และไมบิดเบือน
ความจริง
มีขอมูล ประชาชนหรือ
ขาวสาร ผูรับบริการ
ตางๆ
สามารถเขาถึง
เผยแพรตอ ขอมูลขาวสาร
ประชาชน ไดสะดวกมาก
มากกวา ยิ่งขึ้น
10
ประเภท

สํานักปลัด

1 แหง

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

44 มาตรการ "จัดใหมีชองทาง
ที่ประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา”

เพื่อใหมีชองทางการ
เผยแพรขอมูลที่
หลากหลาย สามารถ
เขาถึงงาย

มีชองทางในการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร
หลายหนวยงาน

45 มาตรการกําหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องรองเรียน

เพื่อเปนชองทางใน
การรับเรื่องรองเรียน
หรือรับฟงความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ
จากประชาชน

มีชองทางและกําหนด
ขั้นตอนกระบวนการใน
การรองเรียน

46 กิจกรรมประเมินผลการ
เพื่อติดตาม
ปฏิบัติราชการขององคการ ประเมินผลการปฏิบัติ
บริหารสวนตําบลบางปลามา ราชการไดอยาง
ถูกตองตามมาตรฐาน
การปฏิบัติราชการ
47 โครงการจัดทํารายงานการ เพื่อติดตามและ
ควบคุมภายใน
ประเมินการควบคุม
ภายในระดับองคกร
ของ อบต.บางปลามา

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

การปฏิบัติราชการ
เปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด

-

-

-

-

-

สวนราชการทุกสวนมี
การติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
ชองทางการ
เผยแพร
ขอมูล
ขาวสารได
อยางนอย
5 ชองทาง
3 ชองทาง

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

มีชองทางการ
เผยแพรขอมูลที่
หลากหลาย
สามารถเขาถึง
ขอมูลไดสะดวก
มากยิ่งขึ้น
ประชาชนได
รับทราบขั้นตอน
กระบวนการและ
แสดงความ
คิดเห็นผาน
ชองทางตางๆ ใน
การรองเรียน
1 ครั้ง
ปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง
เปนไปตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
ปละ 1 ครั้ง ลดโอกาสความ
ผิดพลาด ปองกัน
และลดความ
เสี่ยงตอการ
ปฏิบัติงาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

48 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน

เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมี
ประสิทธิผล

49 มาตรการสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบกํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตงตั้ง
การโอนยาย
50 กิจกรรมการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถิ่น

เพื่อใหประชาชนมีสวน มีกลไกในการ
รวมตรวจสอบ กํากับ
บริหารงานบุคคลที่
ดูแล การบริหารงาน
โปรงใส เปนธรรม
บุคคล ใหเปนไปดวย
ความโปรงใส เปนธรรม
เพื่อสรางการเรียนรูและ
ประสบการณการทํางาน
ใหกับสมาชิกสภาฯ ใหมี
ความเขาใจในการทํางาน
ตามบทบาทหนาที่

51 กิจกรรมการมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงานของสมาชิก
สภาองคการบริหารสวน
ตําบล

เพื่อเปนกลไกสําหรับ
ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของฝาย
บริหารฯ จากสมาชิก
สภาฯ

ทุกสวนราชการมีการ
ติดตาม ประเมินผล
การควบคุมภายใน

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา

-

-

-

-

-

สมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

ปละ 1 ครั้ง มีรายงานผล
การประเมินผล
การควบคุม
ภายในเสร็จตาม
กําหนดเวลา
ปละ 2 ครั้ง ประชาชนมีสวน
รวมในการ
ตรวจสอบ
กํากับ ดูแล การ
บริหาร
งานบุคคล
20 คน สมาชิกฯ มี
ศักยภาพในการ
ทํางาน เขาใจ
บทบาท หนาที่
ในการทํางาน
20 คน สมาชิกฯ เขาใจ
บทบาทหนาที่
และรวม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของ
ฝายบริหาร

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบ
เห็นการทุจริต

วัตถุประสงค

เพื่อแสดงเจตนารมณ ประชาชนในเขต
และใหประชาชนมีสวน พื้นที่
รวมในการแกไขปญหา อบต.บางปลามา
การทุจริต

53 มาตรการการสงเสริมและ เพื่อสรางแกนนํา แนว
พัฒนาเครือขายดานการ รวมและเครือขายใน
ปองกันการทุจริต
การรักษาผลประโยชน
ของทองถิ่น

รวม

53 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถาบันศึกษา และ
ภาคประชาชนใน
เขตพื้นที่
อบต.บางปลามา
-

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

6,735,000 6,765,000 6,765,000 6,765,000 6,765,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
10 หมูบาน ประชาชนเกิด
ความ
ตระหนักใน
บทบาทหนาที่
ในการรวมกัน
ปองกันและ
แกไขปญหา
การทุจริต
มีเครือขาย เกิดความ
อยางนอย รวมมือ
1 เครือขาย รวมใจ ในการ
ปองกันการ
ทุจริต
-

-

สํานักปลัด

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๐๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

3 จัดซื้อวัสดุวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น
4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนสง
5 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน เชน 100,000 100,000
เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานและบริการ กระดาษ,หมึก, ปากกา,
ยางลบ,น้ํายาลบคําผิด,
ประชาชน
น้ําดื่มสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงานฯลฯ
เพื่อใชในการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร
100,000 100,000
ปฏิบัติงานและบริการ เชน แผนบันทึกขอมูล ,
ประชาชน
อุปกรณเก็บสํารองขอมูล ,
แปนพิมพ , เมนบอรด,
เมาส ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอ
เพื่อใชในการ
500,000
ปฏิบัติงานและบริการ ลื่น เชน น้ํามันดีเซล, น้ํามัน
เบนซิน,มันเครื่องฯลฯ
ประชาชน
เพื่อใชในการ
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและ
200,000
ปฏิบัติงานและบริการ ขนสง เชน แบตเตอรี่,
ประชาชน
ยางนอก,ยางใน ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000 100,000 100,000

20 ครั้ง

มีวัสดุสํานักงานใช
ปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

กองคลัง

100,000 100,000 100,000

20 ครั้ง

มีวัสดุคอมพิวเตอร
ใชปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอ

กองคลัง

500,000 500,000 500,000

20 ครั้ง

กองคลัง

200,000 200,000 200,000

20 ครั้ง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
ใหบริการ
เพื่อเพิ่มระสิทธิภาพ
ในการทํางานและ
ใหบริการชุมชนและ
สังคมเพิ่มมากขึ้น
เพื่อใหสามารถ
ใชงานไดตามปกติ

2565
(บาท)

กองคลัง

เพื่อบํารุงรักษาและ
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา 200,000 300,000 300,000 300,000 300,000 20 ครั้ง
กองคลัง
ซอมแซมทรัพยสินให และซอมแซมอุปกรณ
สามารถใชงานไดปกติ ตางๆ ใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
6 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง เพื่อจายเปนรายจาย จายเปนคาถายเอกสาร
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง เพื่อเพิ่ม
กองคลัง
บริการ เชน คาถาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาเย็บเลม ,คาติดตั้งไฟฟา,
ประสิทธิภาพ
เอกสาร, คาติดตั้งไฟฟา, เชน คาติดตั้งไฟฟา , คาติดตั้งประปา ,
ในการปฏิบัติงาน
คาติดตั้งโทรศัพท ,
คาติดตั้งโทรศัพท,
คาติดตั้งประปา ,
คาเย็บเลม ฯลฯ
คาเย็บเลม ฯลฯ
คาติดตั้งโทรศัพท ,
คาเย็บเลม ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7

ฝกอบรมใหกับผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน
พนักงานจาง ฯลฯ

เพื่อใหบุคลากรมี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาที่

8

โครงการจางเหมา
บริการ

9

โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร
e-laas

เพื่อจางเหมาบริการ
คนงานทั่วไป ใหมา
ปฏิบัติงานใน กองคลัง
อบต.บางปลามา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานให
บรรลุผลสัมฤทธิ์

10 โครงการจัดเก็บภาษี
สํารวจภาษี และ
คาธรรมเนียมเคลื่อนที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

สงบุคลากรดังกลาวเขารับ 500,000
การอบรมตามตําแหนง
หนาที่ ตามสถาบันตางๆ
ทั้งของรัฐ และเอกชน

เพื่อจายเปนคาจางเหมา
บริการคนงานทั่วไป ใหมา
ปฏิบัติงานในกองคลัง
อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินการจัดทําระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร e-laas
เชน การเตรียมอุปกรณ
การปรับปรุงอุปกรณ
การปรับปรุงระบบใหมี
ความพรอมที่จะรองรับ
การทํางานฯลฯ
เพื่อจัดเก็บรายไดใหได ออกบริการจัดเก็บภาษี
ตรงตามเปาหมาย และ นอกสถานที่คลอบคลุมทุก
หมูบาน จํานวน 10
อํานวยความสะดวก
ตอบสนองความตองการ หมูบาน และจัดเก็บภาษี
ตางๆ ทุกภาษีฯ ที่ อบต.
ของประชาชน
สํารวจและมีขอมูล

2562
(บาท)

500,000

320,000 320,000

30,000

30,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

บุคลากร
ดังกลาว
มีความพรอม
ในการปฏิบัติ
หนาที่
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
ของกองคลัง
ไดเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

กองคลัง

500,000

500,000

500,000

20 ครั้ง

250,000

250,000

250,000

2 อัตรา

-

-

-

4 ครั้ง

200,000

200,000

10
หมูบาน

500,000 500,000 200,000

อบต.มีรายได
เพิ่มขึ้น รวมถึง
ประชาชนใน
พื้นที่ไดรับความ
สะดวกในการ
ชําระภาษี

กองคลัง

กองคลัง

กองคลัง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

11 โครงการจัดทําขอมูล
1) เพื่อเปนการเพิ่มรายได
แผนที่ภาษีและทะเบียน ของ อบต.
ทรัพยสิน
2) เพื่อใหการจัดเก็บภาษี
มีระบบที่แนนอน

12 โครงการประชาสัมพันธ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
การจัดเก็บภาษี
จัดเก็บรายไดของ อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 10
1) เสนอโครงการ
หมูบาน
2) จัดทําแผนที่แมบท
3) ขั้นตอนการคัดเลือกขอมูลที่ดิน
4) ขั้นตอนการสํารวจขอมูล
ภาคสนาม
5) ขั้นตอนการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน
6) เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยจัดทําหรือปรับขอมูล
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
และการจัดทําฐานขอมูลในการ
จัดเก็บรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน การจัดทํา
ฐานขอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ตามที่กฎหมายกําหนด และการ
เตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ฯลฯ
ประชาชนผูประกอบการสถาน
10,000 10,000 10,000 10
บริการตางๆ ในเขตพื้นที่ อบต.บาง
หมูบ าน
ปลามา ไดรับทราบขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

1) อบต.มี
รายไดเพิ่มขึ้น
2) อบต.มี
ขอมูลการ
คลังครบถวน
3) มีระบบ
การจัดเก็บ
ภาษีที่
แนนอน
ถูกตองและ
เปนธรรม

กองคลัง

อบต.สามารถ
จัดเก็บภาษีได
100% ไมมี
ผูคางชําระ

กองคลัง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
14 คาสาธารณูปโภค
คาน้ําประปา
คาน้ําบาดาล
15 คาสาธารณูปโภค
คาบริการโทรศัพท
16 คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
17 คาสาธารณูปโภค
คาบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปน
คาไฟฟา ของ อบต.
บางปลามา
เพื่อจายเปน
คาน้ําประปา
คาน้ําบาดาล ของ
อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปน
คาบริการโทรศัพท
ของ อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปน
คาไปรษณียฯลฯ ของ
อบต.บางปลามา
เพื่อจายเปนคาบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม ของ
อบต.บางปลามา

รวม

17 โครงการ

-

รวม

70 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อจายเปนคาไฟฟา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

500,000

500,000

เพื่อจายเปน คาน้ําประปา 200,000
คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาบริการ
โทรศัพท

200,000

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย

100,000

เพื่อจายเปนคาบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม

200,000

-

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

500,000

500,000

500,000

20 ครั้ง มีไฟฟาใช
อยางสะดวก

กองคลัง

200,000

200,000

200,000

200,000

20 ครั้ง มีน้ําประปา
ใชอยาง
สะดวก

กองคลัง

200,000

200,000

200,000

200,000

20 ครั้ง มีโทรศัพท ใช
อยางสะดวก

กองคลัง

100,000

100,000

100,000

กองคลัง

200,000

200,000

200,000

20 ครั้ง มีการสงขอมูล
ขาวสารทาง
ไปรษณีย
20 ครั้ง มีการสื่อสาร
และ
โทรคมนาคม
ใชอยาง
สะดวก

100,000
200,000

กองคลัง

3,950,000 4,750,000 4,060,000 4,060,000 4,060,000

-

-

-

(สํานักปลัด+กองคลัง) 10,685,000 11,515,000 10,825,000 10,825,000 10,825,000

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๓

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.4 แผนงานสาธารณสุ ข
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2

จัดซื้อวัสดุไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน
ปฏิบัติงาน และบริการ เชน กระดาษ,หมึก,
ชุมชนและสังคม
ปากกา,ยางลบ,น้ํายา
ลบคําผิด,ธงชาติ,น้ําดื่ม
สําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน
ฯลฯ
เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
ปฏิบัติงาน และบริการ วิทยุ เชน ฟวส,เข็มขัด
ชุมชนและสังคม
รัดสายไฟ, เทปพัน
สายไฟ, สายไฟฟา,
ลําโพง,ไมโครโฟน,ขา
ตั้งไมโครโฟน,
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

20 ครั้ง

มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

กองสาธารณสุขฯ

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

10 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๔

ที่ โครงการ/กิจกรรม
3 จัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และขนสง
และบริการชุมชนและ
สังคม

5 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

จัดซื้อ วัสดุงานบานงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ครัว เชน หมอ,กระทะ,
กะละมัง,แปรง,ไมกวาด,
แกวน้ํา, จานรอง,
ผงซักฟอก, น้ํายาดับกลิ่น
,เขง,ถวยชาม,ชอนสอม,
กระจกเงา,กระติกน้ํารอน,
กระติกน้ําแข็ง,ถังแกส,
ถังขยะ ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะ
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
และขนสง เชน แบตเตอรี่ ,
ยางนอก, ยางใน,
น้ํามันเบรก,หัวเทียน,
ไขควง ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

3 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการ
ชุมชนและ
สังคมเพิ่มมาก
ขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

10 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 20 ครั้ง ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ
หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล,
ความสะดวกใน
น้ํามันเบนซิน, น้ํามันจารบี
การใหบริการ
และน้ํามันเครื่อง ฯลฯ
6 จัดซื้อวัสดุ
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครัง้
ประชาชนไดรับ กองสาธารณสุขฯ
วิทยาศาสตรหรือ
และบริการชุมชนและ หรือการแพทย เชน
การบริการ
น้ํายาตางๆ, เวชภัณฑ,
การแพทย
สังคม
สะดวกมากขึ้น
เคมีภัณฑ ฯลฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๕

ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7 จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

8 จัดซื้อวัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร

เพื่อใชในการปฏิบัติงาน
และบริการชุมชนและ
สังคม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร เชน
ขาตั้งกลอง,เลนสซูม,
กระเปาใสกลองถายรูป,
เมมโมรี่การด,
แถบบันทึกเสียงหรือภาพ
(ภาพยนตร, วีดีโอเทป แผน
ซีด)ี ,ภาพถายดาวเทียมฯลฯ
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
จัดซื้อ วัสดุเครื่องแตงกาย
เชน เครื่องแบบ,
เสื้อ, กางเกง, ผา,
เครื่องหมายยศและสังกัด,ถุง
เทา,รองเทา,
เข็มขัด, หมวก,ผาผูกคอ,
เครื่องแตงกายชุดฝกโขน
ละคร ฯลฯ
1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร
เชน แผนหรือจานบันทึก
ขอมูล,อุปกรณบันทึกขอมูล,
หนวยประมวลผล,

ฮารดดิสกไดนร,
แปนพิมพ,เมาส,เมนบอรด,
เครื่องอานและบันทึกขอมูล
แบบตางๆ ฯลฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

20 ครั้ง

ประชาชน
สามารถรับรู
ขอมูลขาวสาร
เพิ่มมากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

20 ครั้ง

มีเครื่องแบบที่
ถูกตองในการ
ใสปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

20 ครั้ง

มีวัสดุ
คอมพิวเตอรใน
การใช
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

วัตถุประสงค
เพื่อดําเนินการจัดซื้อ
ภาชนะรองรับมูลฝอยฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดซื้อภาชนะรองรับ
มูลฝอยฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขฯ
300,000 500 ใบ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
50,000 ๕๐ ครั้ง เพิ่ม
กองสาธารณสุขฯ
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

300,000

300,000

300,000

300,000

11 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร เพื่อให บุคลากรมีคุณภาพ
สมาชิก พนักงาน
และมีประสิทธิภาพในการ
พนักงานจาง ฯลฯ
ปฏิบัติหนาที่

สงบุคลากรดังกลาว
50,000
เขารับการอบรมตาม
ตําแหนง ตามหนาที่
ตามสถาบันตางๆ ทั้ง
ของรัฐ และเอกชน
200,000
เพื่อจายเปนรายจายเพื่อให จายเปนคาถาย
ไดมาซึ่งบริการ เชน
เอกสาร คาเย็บเลม
คาติดตั้งไฟฟา,
ติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
ติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
ติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

50,000

50,000

50,000

12 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ
13 คาบํารุงรักษาและ
เพื่อจายเปนคาบํารุง รักษา
ซอมแซม
และซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

10 ครัง้

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

10 ครัง้

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯกรณี
จางเหมาทั้งสิ่งของ
และแรงงานใหจาย
จากคาใชสอย
สวนกรณีที่ อปท.
เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ

200,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
15 โครงการซอมแซมรถ
เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
มูลฝอย

วัตถุประสงค
เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย
ฯลฯ ของ.อบต.บางปลามา
เพื่อใหรถเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย ใชงานไดเปนปกติ และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บ
ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอย

16 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
ไปราชการ
เดินทางไปราชการภายใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร
เพื่อจายเปนคาประกันภัย
17 คาประกันภัยรถยนต
รถยนตฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

เพื่อจายเปน
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
คาบริการไปรษณีย
ดําเนินการซอมแซม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
รถเก็บ ขน สิ่ง
ปฏิกูลมูลฝอย
ใหสามารถใชงานได
เปนปกติ และมี
ประสิทธิภาพ
ในการเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
กองสาธารณสุขฯ
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
อบต.บางปลามา
ทําประกันภัยรถยนต 30,000
เชน รถบริการ
การแพทยฉุกเฉิน
ฯลฯ

30,000

30,000

30,000

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

10 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

1 ครั้ง

รถเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
มีประสิทธิภาพ
ในการเก็บ ขน

กองสาธารณสุขฯ

10 ครั้ง

เพิ่มระสิทธิภาพ
ในการทํางาน
มากขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

1 ครัง้

เพื่อใหเกิดความ
คุมครองเวลา
เกิดอุบัติเหตุ
ตางๆ

กองสาธารณสุขฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

18 กิจกรรมการลด
1) เพื่อลดขั้นตอนใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน
๒) เพื่ออํานวยความ
สะดวกและตอบสนอง
ความตองการของ
ประชาชน
๓) เพื่อรับฟงและสํารวจ
ความคิดเห็นของ
ประชาชนผูร ับบริการ
๔) เพื่อปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ใหบริการประชาชน

รวม

18 โครงการ

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

๑) เพื่อลดขั้นตอนใน
การทํางานขององคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามาใหสั้นลง
๒) ประชาชนในพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบลบางปลามา
๓) ประชาชนนอกพื้นที่
และประชาชนทั่วไป
๔) พนักงานและ
เจาหนาที่องคการ
บริหารสวนตําบลบาง
ปลามา
๕) ผูบังคับบัญชามอบ
อํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ และ
การปฏิบัติราชการใดๆ
ไปสูผูใตบังคับบัญชา
ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการเรื่องนั้น
โดยตรง
-

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)
-

2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000 2,205,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ผูรับ
บริการ
50 คน

๑) ประชาชนไดรับ
ความสะดวกรวดเร็วใน
การติดตอขอรับบริการ
และมีความพึงพอใจใน
การใหบริการของ
เจาหนาที่
๒) การปฏิบัตริ าชการ
มีความคลองตัว และ
บุคลากรมีความ
กระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๓) การปฏิบัตริ าชการ
มีความสอดคลองกับ
นโยบายปฏิรูประบบ
ราชการ
4) ทําใหภาพลักษณ
ขององคการบริหาร
สวนตําบลบางปลามา
เปลี่ยนไปในทิศทางทีด่ ี
ขึ้นและทําใหประชาชน
มีความศรัทธาตอคณะ
ผูบริหารมากยิ่งขึ้น

กองสาธารณสุขฯ

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๑๙

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

1

จัดซื้อวัสดุสํานักงาน

2

จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและ
วิทยุ

เพื่อใชในการ
100,000
จัดซื้อ วัสดุสํานักงาน
ปฏิบัติงาน และบริการ เชน กระดาษ,หมึก,
ปากกา,ยางลบ,น้ํายาลบ
ชุมชนและสังคม
คําผิด,ธงชาติ,น้ําดื่ม
สําหรับบริการประชาชน
ในสํานักงาน ฯลฯ
เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุไฟฟาและวิทยุ 50,000
ปฏิบัติงาน และบริการ เชน ฟวส,เข็มขัดรัด
ชุมชนและสังคม
สายไฟ, เทปพันสายไฟ,
สายไฟฟา,ลําโพง,
ไมโครโฟน,
ขาตั้งไมโครโฟน,
แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ

100,000

100,000

100,000

100,000

20 ครั้ง

มีวัสดุสํานักงาน
ใชปฏิบัติงาน
อยางเพียงพอ

กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

20 ครั้ง

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
และสามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๐

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20 ครั้ง

มีวัสดุกอสรางไว
ใชงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ความเหมาะสม
ในการทํางาน
เพิ่มประสิทธิ์ภาพ
ในการทํางานและ
การบริการชุมชน
และสังคมเพิ่มขึ้น
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกใน
การใหบริการ

กองชาง

3

จัดซื้อวัสดุ
กอสราง

เพื่อนํามาใชใน
งานตางๆ ที่
เหมาะสมและ
จําเปน

จัดซื้อวัสดุกอสราง เชน
ไมตางๆ น้ํามันทาไม ทินเนอร
ฯลฯ

4

จัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนสง

5

จัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิง
และหลอลื่น

6

จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร

เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชนและ
สังคม
เพื่อนํามาใชใน
งานตางๆ ที่
เหมาะสมและ
จําเปน

จัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและ
500,000 500,000 500,000 500,000 20 ครั้ง
ขนสง เชน แบตเตอรี่, ยางนอก,
ยางใน, น้ํามันเบรก,
หัวเทียนและไขควง ฯลฯ
จัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและ
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 20 ครั้ง
หลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล,
น้ํามันเบนซิน,น้ํามันจารบีและ
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร เชน
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 20 ครั้ง
สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช สัตว พันธุพืช ปุย
วัสดุเพาะชํา อุปกรณในการ
ขยายพันธุพืช เชน ใบมีด เชือก
ฯลฯ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

เพิ่มประสิทธิ์ภาพ
ในการทํางานและ
การบริการชุมชน
และสังคมเพิ่มขึ้น

กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร

8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร
ปฏิบัติงาน และบริการ เชน อุปกรณบันทึก
ชุมชนและสังคม
ขอมูล เทปบันทึกขอมูล
หัวพิมพ หรือแถบพิมพ
สําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร ฯลฯ
จัดซื้อวัสดุสํารวจ
เพื่อนํามาใชในงาน
จัดซื้อวัสดุสํารวจ
สํารวจตางๆ ที่
เชน เทปวัดระยะ
เหมาะสมและจําเปน บันไดอลูมิเนียม
เครื่องมือแกะสลัก
เครื่องมือดึงสายโทรศัพท
ฯลฯ

9

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใชในการ
จัดซื้อ วัสดุโฆษณาและ
ปฏิบัติงาน และบริการ เผยแพร เชน กระดาษ
ชุมชนและสังคม
เขียนโปสเตอร พูกัน สี
ฟลม เมมโมรีการดฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000

20,000

20,000

2565
(บาท)

50,000

50,000

50,000

90,000

90,000

90,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

20,000

10 ครั้ง

เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน และ
บริการชุมชน
และสังคม

กองชาง

50,000

50,000

5 ครั้ง

สามารถ
ปฏิบัติงาน
ไดเร็วขึ้น

กองชาง

90,000

90,000

1 ครั้ง

มีครุภัณฑ
สํารวจไวใชงาน
เพื่อความ
สะดวกและ
เหมาะสมกับ
ชิ้นงาน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 จางที่ปรึกษา

วัตถุประสงค
เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของ อบต.

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

จัดจางที่ปรึกษาซึง่ ไม
เกี่ยวกับครุภัณฑ หรือ
สิ่งกอสรางหรือไมไดมาซึ่ง
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
เชน คาจางบริหารจัดการ
ระบบตางๆ ฯลฯ

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

100,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
100,000

100,000

2565
(บาท)

100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

4 ครั้ง

เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
สามารถ
ใหบริการชุมชน
และสังคมเพิ่ม
มากขึ้น

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

11 คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม

เพื่อจายเปน
คาบํารุงรักษาและ
ซอมแซม เพื่อให
สามารถใชงานได
ตามปกติ ฯลฯ

12 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ เชน คาถาย
เอกสาร, คาเย็บเลม,
คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

เพื่อจายเปนรายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เชน คาติดตั้งไฟฟา,
คาติดตั้งประปา,
คาติดตั้งโทรศัพท
ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

มีคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมฯ กรณีจาง
เหมาทั้งสิ่งของและ
แรงงาน ใหจายจาก
คาใชสอย สวนกรณีที่
อปท. เปนผูดําเนินการ
ซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเอง ฯลฯ
จายเปนคาถายเอกสาร
คาเย็บเลม ติดตั้งไฟฟา,
ติดตั้งประปา,
ติดตั้งโทรศัพท ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

2๐ ครั้ง สามารถใชงาน
ไดตามปกติ

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2๐ ครั้ง อบต.บางปลามา
มีเงินจายคา
ถายเอกสาร
คาเย็บเลม
คาติดตั้งไฟฟา
ประปา และ
โทรศัพท ฯลฯ
ใชอยางสะดวก

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

13 ฝกอบรมใหกับผูบริหาร
สมาชิก พนักงาน
พนักงานจาง ฯลฯ

เพื่อให บุคลากรมี
คุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาที่

14 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล
หมูที่ 5

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
ระบบประปา
บาดาล หมูที่ 5
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานของ
ระบบประปา
บาดาล หมูที่ 6

15 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล
หมูที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สงบุคลากรดังกลาวเขารับ
การอบรม
ตามตําแหนง ตามหนาที่
ตามสถาบันตางๆ ทั้งของ
รัฐ และเอกชน
อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล
หมูที่ 5 ตามมาตรฐาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา
บริเวณประปาบาดาล
หมูที่ 6 ตามมาตรฐาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2๐ ครั้ง บุคลากร
ดังกลาวมีความ
พรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่

กองชาง

-

200,000

-

-

-

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

200,000

-

-

-

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

16 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 1

เพื่อประโยชนของ อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประชาชน
ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 1

-

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

17 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 3

เพื่อประโยชนของ อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ประชาชน
ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 3

-

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

11

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

11

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

18 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 4

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

19 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 5

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

20 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 6

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

21 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 8

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

22 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 9

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

11

11

11

11

11

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
อุดหนุนงบประมาณโครงการ

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 4

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณโครงการ

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 5

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

อุดหนุนงบประมาณ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 6 เริ่มจากบาน
นายทุง คลายลอย ถึงบาน
นายสมปอง ทองตัน
ติดตั้งเสาไฟฟา
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณโครงการ
ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 8
ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณโครงการ

ขยายเขตไฟฟา หมูที่ 9

ตามมาตรฐานการไฟฟาสวน
ภูมิภาค

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

500,000

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

-

600,000

-

-

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

500,000

500,000

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

23 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 10

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

24 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 11

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

25 อุดหนุนสวนราชการ
โครงการขยายเขตไฟฟา
หมูที่ 12

เพื่อประโยชน
ของประชาชน

รวม

25 โครงการ

11

11

11

-

2562
(บาท)

500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)
500,000

500,000

ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณ

-

500,000

500,000

ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
อุดหนุนงบประมาณ

-

500,000

500,000

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนงบประมาณ

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูที่ 10

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูที่ 11

โครงการขยายเขต
ไฟฟา หมูที่ 12

2561
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

500,000

500,000

1 แหง

มีระบบไฟฟาใช
อยางมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

-

-

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตามมาตรฐานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค

-

-

3,310,000 4,760,000 7,210,000 8,410,000 8,410,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๗

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๗ แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมช น
งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
เปาหมาย
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

11

1 สงเสริมความรูเรื่อง
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้งแกประชาชน
(หนังสือ ที่ ลต (สพ)
0704/ว 227
ลว.23 ก.พ.53)

2 อบต.เคลื่อนที่

1) เพื่อใหประชาชนรูถึง
สิทธิหนาที่ ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
2) เพื่อใหประชาชน
ตระหนักในการมีสวนรวมใน
การปกครองทองถิ่น
3) เพื่อใหประชาชนมีความรู
ในการเลือกตั้งผูบริหาร
ทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถิ่น
เพื่อบริการประชาชนในดาน
ตางๆ

จัดฝกอบรมใหความรูแก
๕0,000
ประชาชน โดยเชิญวิทยากร จาก
กกต.สุพรรณบุรีและสวนราชการ
ที่เกี่ยวของมาใหความรู ในเรื่อง
สิทธิและหนาที่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย,
การมีสวนรวมในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น, การเลือกตั้งผูแทน
ไปทําหนาที่ใน อปท.

๕0,000

๕0,000

๕0,000

๕0,000

1 ครั้ง

จัด งาน อบต.เคลื่อนที่บริการ
ประชาชนโดยมีกิจกรรมตางๆ
เชน จัดหางาน , จัดเก็บภาษี, ให
ความรูในเรื่องตางๆ ฯลฯ

๓0,000

๓0,000

๓0,000

๓0,000

10 ครั้ง

๓0,000

บุคลากร
สามารถนํา
ความรูที่ไดมา
พัฒนาทองถิ่น
ได

สํานักปลัด

มีระบบ IT
สํานักปลัด
ที่ทันสมัยไวใช
งานและ
บริการ
ประชาชน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

3

รณรงคปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
แบบบูรณาการระดับ
พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
(ศตส.จ.สพ.) หรือ
โครงการรวมพลัง
แผนดินเพื่อเอาชนะยา
เสพติดอยางยั่งยืน
ฯลฯ

รวม

3 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

อุดหนุนงบประมาณใหกับ
1) เพื่อดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหา ศตส.จ.สุพรรณบุรี หรือ
ยาเสพติดตามนโยบาย หนวยงานราชการ ฯลฯ
รัฐบาล และ มท.
2) เพื่อดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร 5 รั้ว
๓) เพื่อระดมความ
รวมมือจากทุกภาคสวน
ในพื้นที่ในการรวมมือกัน
ดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
-

-

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

5๐,000

13๐,000

13๐,000

13๐,000

13๐,000

13๐,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
อุดหนุน ศูนยฯ
1 ครั้ง ดังกลาวมี
ความพรอมใน
การปฏิบัติงาน
ที่มี
ประสิทธิภาพ

-

-

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๒๙

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ า
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค (ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564 2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

๑

กอสรางตอเติม
สํานักงานที่ทําการ
อบต. หรือ หองครัว
หรือหองเก็บพัสดุ ฯลฯ

เพื่อมีสถานที่มี
สถานที่ๆ
ไดมาตรฐาน
พรอมใหบริการ
ประชาชน

กอสรางตอเติม
สํานักงานที่ทํา
การ อบต. หรือ
หองครัว หรือ
หองเก็บพัสดุ
ฯลฯ
(ตามแบบ
มาตรฐานที่
อบต.กําหนด)

๑,๕๐0,000

๑,๕๐0,000

๑,๕๐0,000

๑,๕๐0,000 ๑,๕๐0,000

3 ครั้ง

ที่ทําการ อบต.มี
สถานที่ๆ ได
มาตรฐาน พรอม
ใหบริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑,๐๐0,000

1 ครั้ง

สามารถปองกัน
และแกไขปญหา
ภัยแลงในพื้นที่
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด

๒,๐๐0,000

๒,๐๐0,000

1 ครั้ง

นักทองเที่ยวและ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
สบายในการใช
หองสุขา
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด

๔,๕๐๐,๐๐๐

๔,๕๐๐,๐๐๐

-

-

-

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๒

ปรับปรุง ตอเติม
ดัดแปลงรถบรรทุกน้ํามัน
ใหเปนรถบรรทุกน้ํา

เพื่อใหมี
รถบรรทุกน้ํา
สําหรับปองกัน
และแกไขปญหา
ภัยแลงในพื้นที่

ปรับปรุง ตอเติม ๑,๐๐0,000 ๑,๐๐0,000
ดัดแปลง
รถบรรทุกน้ํามัน
ที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก
ปภ.จังหวัดให
เปนรถบรรทุก
น้ํา

๑,๐๐0,000

๑,๐๐0,000

๓

ปรับปรุง ตอเติม ดัดแปลง เพื่อบริการสุขา
รถบัสโดยสารใหเปนรถ
เคลือ่ นที่ในจุดที่
สุขาเคลื่อนที่
มีประชาชนและ
นักทองเที่ยว
จํานวนมากและ
บริเวณที่จัดงาน
ตางๆ

ปรับปรุง ตอเติม ๒,๐๐0,000 ๒,๐๐0,000
ดัดแปลงรถบัส
โดยสารที่ไดรับ
การสนับสนุน
จาก ปภ.จังหวัด
ใหเปนรถสุขา
เคลื่อนที่

๒,๐๐0,000

๔,๕๐๐,๐๐๐

รวม

๓ โครงการ

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๔,๕๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๑

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.๑2 แผนงานงบกลา ง
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ที่ โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค (ผลผลิตของ
2561
2562 2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

รวม

สมทบเงินเขากองทุน
เพื่อใหประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพใน
สุขภาพอนามัยที่ดี
ระดับทองถิ่น (หนังสือ
สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ที่
สปสช.37/ว 0193 ลว.
31 ก.ค. 2552)
โครงการ

-

สมทบเงินเขา
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ

-

200,000

200,000 200,000 200,000

200,000

1 ครั้ง

ประชาชนมี
สวัสดิการในดาน
การรักษาพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น

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

200,000

-

-

กองสาธารณสุขฯ

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๒

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
2561 2562 2563 2564 2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11

11

11

1

โครงการซอมแซมถนน
หินคลุก
หมูที่ 1

เพื่อให
ประชาชน
มีถนนที่ได
มาตรฐานใชใน
การคมนาคม

ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมูบาน
1) ถนน คสล.ถึงบานนายชูศักดิ์ มณีอินทร
2) ถนนบานนายชูศักดิ์ มณีอินทร ถึงบาน
นิภาวรรณ ทองชุบ
3) บานนายชูศักดิ์ มณีอินทร ถึงบานนาย
โสภณ เขียวสะอาด
4) ถนน คสล. ถึงบานนางทองคํา
แชมโสภา
5) ถนน คสล. ถึงบานนายเสงี่ยม พันธุไผ
6) ถนน คสล.ถึงบานนายผอง นิ่มอนงค
7) ถนน คสล. ถึงบานนางเจริญ เกตุสุกทน
8) ถนน คสล.ถึงบานนางสํารวล
แสงกระจาง

-

-

800,000 800,000 800,000

31
สาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ในหมูที่ 1
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
9) ถนน คสล.ถึงบานน.ส.รั่นทม ดวงมาลา
และนางบังอร ดวงมาลา
10) ถนน คสล. ถึงบานน.ส.ขวัญตา คัมพญา
11) ถนน คสล. ถึงบานนายดํารง กองทวี
12) ถนน คสล. ถึงบานนายประยุทธ
คลายสุบรรณ
13) ถนน คสล. ถึงบานนางทองดี พิกุลทอง
14) ถนน คสล. ถึงบานมาลัย ศรีพิทักษ
15) ถนน คสล. ถึงบานกุงนิ่ม เทียนปญจะ
16) ถนน คสล. ถึงบานนายคะเนย โภคา
17) ถนน คสล. ถึงบานนางเครือวัลย
ศรีสุวรรณ
18) ถนน คสล. ถึงบานนางพรพิมล มาณพ
19) ถนน คสล. ถึงบานมุกดา ทองคําเจริญ
20) ถนน คสล. ถึงบานนายชาญ
อินทรพิพัฒน
21) ถนน คสล. ถึงบานนายจําแลง ครุฑใจกลา
22) ถนน คสล. ถึงบานกฤษณะ อุปการะ
และนางสาวลํายอง พรอมพันธ
23) ถนน คสล. ถึงบานนางสงัด รักหญาแวน

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
24) ถนน คสล. ถึงบานนายนภดล
วรรณะประเสริฐ
25) ถนน คสล. ถึงบานนิลพงษ คงสุกใส
ถึงบานนางละเมียด ยิ้มประเสริฐ
26) ถนน คสล. ถึงบานนางดอกไม
พูนสําราญ
27) ถนน คสล. ถึงบานนางสําราญ
ยิ้มประเสริฐ
28) ถนน คสล. ถึงบานนางกิจจา ธีรวดี
29) ถนนเชื่อมทางถึงโพธิ์เฮาทรีสอรท
30) ปากทางถึงบานนางพันธพัฒน
ปุนสุวรรณ
31) ถนน คสล. ถึงบานนายมาโนช รุงแสง
ปริมาณงาน ตามแบบที่ อบต. กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก
หมูที่ 1

วัตถุประสงค
1) เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน
2) เพื่อการระบาย
น้ําทิ้งของชาวบาน
ไดคุณภาพที่ดีขึ้น
ไมขังและตื้นเขิน
3) เพื่อได
ประโยชน ลดการ
เดือดรอนของ
ชาวบานในชวงน้ํา
ทวม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จากบริเวณหนาบานนางนันทนา
ยิ้มประเสริฐ ถึงบริเวณบานนายสมชาย
เกตุมณี ระยะทางประมาณ 100 เมตร
ความกวาง 4.00 เมตร
พรอมไหลทาง 50 เซนติเมตร (พรอมปาย
บอกรายละเอียดโครงการ จํานวน 1 ปาย)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

2565
(บาท)

500,000 500,000 500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 1 มีถนน
พรอมวางทอ
ระบายน้ําพรอม
บอพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก ที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงใน
ดานตางๆ มี
ความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

3 โครงการซอมแซมถนน 1) เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ลงหินคลุก
ใหมีคุณภาพที่ดี
หมูที่ 1
และไดมาตรฐาน
2) เพื่อใชในการ
ลําเรียงพืชผลและ
เครื่องมือทางการ
เกษตร
3) ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยใน
ทรัพยสินและชีวิต
ของผูใชถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการ
ลงหินคลุก หมูที่ 1
สายที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่นา
นายพยงค คงสุกใส ถึง บริเวณที่
นานายสมชัย อัยราวงศ
ความกวาง 3.00 เมตร
ความยาว 100 เมตร
ความกวาง 2.50 เมตร
ความยาว 1,130 เมตร
สายที่ 1.1 เริ่มจากที่นา
นายสุพชัย อินทรพิพัฒน ถึง
บริเวณที่นานางจริยา น้ําคาง
ความกวาง 2.30 เมตร
ความยาว 185 เมตร
สายที่ 1.2 เริ่มจากที่นา
นายพยงค คงสุกใส ถึงบริเวณที่
นานายประพจน ชูศรี
ความกวาง 3.00 เมตร
ความยาว 1,020 เมตร
ความกวาง 2.70 เมตร
ความยาว 58 เมตร
ความกวาง 2.40 เมตร
ความยาว 702 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

1,000,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
2
สาย

ประชาชนใน
หมูที่ 1
มีถนน ที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ มี
ความ
ปลอดภัยและ
สะดวกขึ้น

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการวางทอน้ําทิ้ง
ขนาดทอ ∅ 0.60
เมตร พรอมบอพัก
หมูที่ 1

วัตถุประสงค

เพื่อระบายน้ําทิ้ง
ในหมูบานไปได
สะดวก
ไมทวมขัง สงกลิ่น
เหม็น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 2 เริ่มจากที่นา
นายพยงค คงสุกใส ถึง บริเวณที่
นานายนพดล พันธุเทียน
ความกวาง 2.40 เมตร
ความยาว 1,850 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
เริ่มจากบริเวณบาน
นายวิเชียร ชาวเขื่อนขัน ถึง
บริเวณแมน้ําทาจีน
ขนาดทอ Ø 0.60 เมตร
ความยาว 150 เมตร
พรอมบอพัก คสล.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

465,000

465,000

2565
(บาท)

465,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1
สาย

1) ลดปญหา
น้ําทวมขังใน
ซอยภายใน
หมูบาน
2) ชาวบานไม
ตองเดินลุยน้ํา
ขังในชวง
ฝนตก
3) ลดปญหา
น้ําทวมขังและ
เนาเหม็น

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการถมดิน พรอม
บดอัดบริเวณศาล
เจาพอหัวหนา
หมูที่ 1

6 โครงการขุดลอกวัชพืช
กําจัดในคูคลองสงน้ํา
ในพื้นที่การเกษตร
หมูที่ 1

วัตถุประสงค
เพื่อปรับภูมิทัศน
และยกระดับพื้น
ศาลใหสงู กวาพื้น
ถนน เพื่อเหมาะ
แกการเคารพบูชา
กราบไหว และ
ความสวยงามของ
หมูบาน
1) เพื่อใหการสง
และการระบายน้ํา
ในพื้นที่การเกษตร
ไดดี
2) ปองกันน้ําทวม
ขังในพื้นที่
การเกษตร
3) การระบายน้ํา
ลงสูแมน้ําได
รวดเร็วขึ้น

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณรอบตนไทรและศาลเจาพอ
หัวหนา พื้นที่ประมาณ 1 งาน
ความสูงเทาระดับถนน คสล.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

สายที่ 1 เริ่มจากบริเวณบาน
นายชูศักดิ์ มณีอินทร ถึง บริเวณ
ที่นานายสมชัย อัยราวงษ
(คลองขอม)
สายที่ 2 เริ่มจากบริเวณ ถนน
3318 ถึง บริเวณที่นานางสะอาด
แกวภมร (คลองตาแกว )
สายที่ 3 เริ่มจากบริเวณที่นา
นายสมชัย อัยราวงษ ถึงที่นา
นายประพต ชูศรี
(คลองดอนหลังวัดรอเจริญ)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
-

260,000

260,000

260,000

1
แหง

บริเวณศาล
เจาพอหัวหนา
มีภูมิทัศนที่ดี
และสะดวก
แกการกราบ
ไหวของ
ประชาชน

กองชาง

-

-

300,000

300,000

300,000

3
สาย

1) ทําใหได
ปริมาณน้ําที่
เพียงพอตอ
การเกษตร
2) ลดปญหา
น้ําทวมใน
พื้นที่ทาง
การเกษตร
ไดมากขึ้นใน
ฤดูฝน
3) ทําใหการ
ระบายน้ําลงสู
แมน้ําไดเร็ว
และมี
ประสิทธิภาพ

กองชาง

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๓๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

7 โครงการปรับปรุงระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพ
รางระบายน้ํา
ระบบน้ํา
หมูที่ 1
ทางการเกษตรใหมี
คุณภาพที่ดีและได
มาตรฐาน
8 โครงการปรับปรุงพื้นที่
สาธารณะดอนโพธิ์สูง
หมูที่ 1

เพื่อที่จะสามารถนํา
พื้นที่สาธารณะมาใช
ประโยชนตอทาง
ราชการไดในอนาคต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
วางทอพรอมวางบอพัก
ระยะทางยาวประมาณ 100
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

ถมดินพรอมลงหินคลุก
ความสูง ตามระดับ BM
ขนาดพื้นที่ 1 งาน
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
9 โครงการปรับปรุงเสริม 1) เพื่อยกระดับ
จากบริเวณหนาบานที่นา
ถนนคอนกรีต
คุณภาพของถนนใหมี นายสมชาย เกตุมณี ถึง
เสริมเหล็ก
คุณภาพที่ดีและได
บริเวณบานนางสาวกัลญาณี
หมูที่ 1
มาตรฐาน
เปาสมบัติ ระยะทางประมาณ
2) เพื่อการระบายน้ํา 100 เมตร
ทิ้งของชาวบานได
ความกวาง 4.00 เมตร
คุณภาพที่ดีขึ้น ไมขัง พรอมไหลทาง 50 เซนติเมตร
และตื้นเขิน
(พรอมปายบอกรายละเอียด
3) เพื่อไดประโยชน โครงการ จํานวน 1 ปาย)
ลดการเดือดรอนของ ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
ชาวบานในชวงน้ําทวม กําหนด

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1) ชวยบรรเทาภัย
แลงในฤดูที่ขาดน้ํา
2) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
น้ําทวม
มีพื้นที่ที่สามารถ
นํามาใชไดใน
อนาคต

กองชาง

-

-

300,000

300,000

300,000

1
แหง

-

-

500,000

500,000

500,000

1
แหง

-

-

500,000

500,000

500,000

1
สาย

ประชาชนในหมูที่
1 มีถนนพรอมวาง
ทอระบายน้ํา
พรอมบอพัก
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ มีความ
ปลอดภัยและ
สะดวกขึ้น

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

10 โครงการกอสรางถนน
เสริมดินพรอมลงหิน
คลุก
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

11 โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุกพรอมปรับ
เกลี่ย
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เสริมดินพรอมลงหินคลุก
เริ่มจากบริเวณบาน
นางสมสินทร แสงพันตา ถึง
บริเวณบานนายจํารัส พิมพมีลาย
เปนถนนกวาง 3.5 เมตร
ยาวตามพื้นที่ และมีไหลทางตาม
สภาพปจจุบัน
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
1) เริ่มจากบานนางเนย ธานี ถึง
ที่นานายเสนห รอดโฉมฉิน
กวาง 3.5 เมตร
ยาว 2,250 เมตร
2) เริ่มจากที่นา
นางบุญทัน หมื่นชนะ ถึง ที่นา
นายสหัส ฤทธิพร
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 320 เมตร
3) เริ่มจากที่นานางจรัส
เปน ใจชวย ถึง ที่นา
นางสาวสมคะนึง เขตวงษ
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 200 เมตร

2561
(บาท)

400,000

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

-

-

1,331,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

ประชาชนใน
หมูที่ 3 มีถนน
ที่ไดมาตรฐาน
ในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

-

8
สาย

ประชาชนใน
หมูที่ 3 และ
หมูที่ 12 มี
ถนน
ที่ไดมาตรฐาน
ในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

1,331,000

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) เริ่มจากบาน
นางสุวรรณา ตันติศิริวัฒน 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) เริ่มจากที่นา
นายนิคม พันธุแตง ถึง
ที่นานายพิกุล พันธุศรี
กวาง 3.00 เมตร
ยาว 500 เมตร
7) เริ่มจากบานนายทองเหมาะ คงวัง
ถึง ที่นานายเกษม พันธุศรี
กวาง 3.50 เมตร ยาว 3,350เมตร
8) เริ่มจากที่นานายสุพจน พันธุจบสิงห
ถึง ที่นานายเฉลิม นาคลําภา
กวาง 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ
ตัวชี้วัด
2561 2562 2563 2564 2565
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการเปลี่ยนทอเมน
ประปาในหมูบาน
ขนาด ∅ 3 นิ้ว ยาว
2,204 เมตร
หมูที่ 3

วัตถุประสงค
1) เพื่อใหน้ําประปา
มีคุณภาพ และได
มาตรฐาน
2) เพื่อใหประชาชน
มีน้ํา อุปโภค-บริโภค
ที่สะอาด และ
ปลอดภัย
3) เพื่อความ
เหมาะสมกับ
ระยะเวลาการใชงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 1 จากบาน
นายจําลอง พรอมพิมพ ถึง
บานนางแตงออน สุขเกษม
ยาว 1,038.1 เมตร
สายที่ 2 จากบาน
นางแจ หมวดคูณ ถึง
บานนายประสาน ฮองกุล
ยาว 401.3 เมตร
สายที่ 3 จากบาน
นายเกษม 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)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

440,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
4
สาย

1) ประชาชนมี
น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ที่
สะอาด และ
ปลอดภัย
2) ประปา
หมูบาน มี
คุณภาพมากขึ้น

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการกอสรางประตู 1) เพื่อปองกันอุทกภัย
เปด - ปดน้ํา 3 จุด
จากน้าํ ทวม
หมูที่ 3
2) เพือ่ ในชวงแลงจะได
มีน้ําใชในการเกษตร
เทาที่ไดสํารองไว
๓) เพื่อใชประโยชนใน
เวลาที่น้ํามากเกินไป
หรือ ชวงที่ตองเก็บน้ําไว
กอน

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

14 โครงการกอสรางถนน
คสล. พรอมเสริมดิน
หมูที่ 3

เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่นา
นายบุญทัน นอยบุฟผา ถึง
นางพันทวี แยมเสียง
กวาง 3.50 เมตร
ยาว 140 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของถนน ใหมีคุณภาพ
ที่ดี และไดมาตรฐาน

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

390,000

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

1
แหง

390,000

1
สาย

๑) ประชาชนมี
น้ําใชในการทํา
การเกษตร
อยางเพียงพอ
๒) ชวยบรรเทา
ภัยแลง
๓) ชะลอภัย
แลงและปองกัน
อุทกภัยในฤดู
น้ําหลาก
ประชาชนในหมู
ที่ 3 มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการกอสรางถนน

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากบานนางเนย ธานี ถึง
ที่นานางสุพัตรา มวลเสียงใส
กวาง 3 ม. ยาว 250 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

16 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีต
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน ใหมี
คุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากบานนางดารณี
วงจันทร ถึงที่บาน
นายประเทือง ฮองกุล กวาง
3.5 เมตร ยาว 500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

คสล. หมูที่ 3

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

600,000

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

300,000

300,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

-

1
สาย

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน ใหมี
คุณภาพที่ดี
และได
มาตรฐาน

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน ใหมี
คุณภาพที่ดี
และได
มาตรฐาน

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

17 โครงการวางทอระบาย 1) เพื่อปองกัน
น้ําพรอมบอพัก คสล. น้ําทวมขัง
หมูที่ 3
ในชุมชน
2) เพื่อใหการ
ระบายน้ําเปนไป
อยางสะดวก
รวดเร็ว
18 โครงการปรับปรุง
เพื่อยกระดับ
ถนนลาดยางเปลี่ยนผิว คุณภาพของถนน
จราจรเปนคอนกรีต
ใหมีคุณภาพที่ดี
เสริมเหล็ก
และไดมาตรฐาน
หมูที่ 3

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาด ∅ 0.60 เมตร
พรอมบอพัก
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
ดําเนินการลอกผิวจราจร
ลาดยางเปลี่ยนเปนถนน
คสล. 1) เริ่มจากบริเวณ
บาน น.ส.ทัศนีย ฮองกุล ถึง
บาน น.ส.สุรัญญา ทูธง กวาง
4 เมตร ยาว 280 เมตร
2) เริ่มจากที่นายประเทือง
ฮองกุล ถึงนานายนิคม
พันธุแตง กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

1,000,000

1,500,000 1,500,000

-

1,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

1,500,000

2
สาย

ประชาชนใน
หมูที่ 3 มี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชนใน
หมูที่ 3 มี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการกอสรางเสริม
ถนนดิน พรอมลงหิน
คลุก
หมูที่ 3

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนนใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากที่นา
นายบุญสง กีรติจันทากุล ถึง
นานายวรากร ปอมพิมพ
พรอมฝงทอตอถนนเดิม

20 โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค
หมูที่ 3

เพื่อประชาชนมีลาน
เอนกประสงค
ไวประกอบกิจกรรม
ตางๆ

โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงค หมูที่ 3
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

500,000

500,000

500,000

500,000

1
แหง

-

-

-

500,000

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 3
มีถนนที่ได
มาตรฐาน ใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 3
มีลาน
เอนกประสงค
ไวใชประกอบ
กิจกรรม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

21 โครงการขุดลอกลําราง เพื่อสงน้ําระบายน้ํา
คลองสงน้ํา ระบายน้ํา ปองกันอุทกภัยและ
7 สาย ในพื้นที่
ภัยแลง
หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
เริ่มจากบริเวณบานนายแสวง
หนูใจหาญ ถึง บริเวณทีบ่ าน
นายประเสริฐ ประทีปทอง สภาพ
ปจจุบัน ปากบน กวาง 2 เมตร
ปากลาง กวาง 1.40 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 2,000 เมตร
ตองการขุดลอกใหมี
ขนาดปากบน กวาง 2 เมตร
ปากลาง กวาง 1 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยาว 2,000 เมตร
2) โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ํา 1 ซาย 2 ขวา
(คลองบางกะผล)
เริ่มจากบริเวณบาน
นายเชา นิลแสง ถึง เขตติดตอ
ตําบลวัดดาว
(บานน.ส.ละออ แชมชืน่ )
สภาพปจจุบันปากบน
กวาง 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)
-

2562
(บาท)

700,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

700,000

700,000

2565
(บาท)

700,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
7
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 4
มีคลองสงน้ํา
ที่ไดมาตรฐาน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา เริ่มจาก
บริเวณที่สวนนายอุไร อิสอาด ถึง
เขตติดตอเทศบาลตําบลบางปลามา
(บริเวณที่นา น.ส.ทองสุก ดวงจันทร)
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1.4 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 1,100 เมตร ตองการขุดใหมี
ปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลาง กวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
4) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ําเริ่มจาก
บริเวณที่นานายสหัสทัย อินทขันตี ถึง
บริเวณที่สวนนายศักดิ์ศรี เฟองฟูลอย
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1.40 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 400 เมตร
ตองการขุดใหมีขนาดปากบน
กวาง 2 เมตร ปากลางกวาง 1 เมตร
ลึก 1.20 เมตร ยาว 400 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๔๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ําเริ่มจาก
บานนายวิชิต แกวสุขใส ถึง คลองวัดทุง
(คลองเรือ) และที่นา นายสุมล แสนใจงาม
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร
ยาว 1,400 เมตร ตองการขุดลอกใหมี
ขนาดปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 1,400 เมตร
6) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
เริ่มจากบริเวณที่นานายมานพ
เอมสมบูรณ ถึง บริเวณที่บอ
นางบานเย็น ดวงจันทร
สภาพปจจุบันปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1.40 เมตร
ลึก 0.60 เมตร ยาว 1,100 เมตร
ตองการขุดลอกใหมีขนาด
ปากบนกวาง 2 เมตร
ปากลางกวาง 1 เมตร ลึก 1.20 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

22 โครงการกอสรางถนน เพื่อยกระดับ
คสล.
คุณภาพของถนน
หมูที่ 4
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) โครงการขุดลอกลํารางสงน้ํา
(คลองวัดทุงหรือคลองเรือ) เริ่มจาก
บริเวณบานนางบานเย็น ดวงจันทร
ถึง บริเวณที่บอนางบานเย็น
ดวงจันทร สภาพปจจุบัน
ปากบนกวาง 5 เมตร
ปากลางกวาง 3.90 เมตร
ลึก 1 เมตร ยาว 1,000 เมตร
ตองการขุดลอกคลองใหมีขนาด
ปากบนกวาง 5 เมตร
ปากลางกวาง 3 เมตร ลึก 2 เมตร
ยาว 1,000 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
เริ่มจากบริเวณบาน
นางสาวคมขํา เอมสมบูรณ ถึง
บานนางระเบียบ ศรพรหม
กวาง 3.00 ม.
ยาว 106 เมตร
ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

500,000

2564
(บาท)

500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
2565
(KPI)
จะไดรับ
(บาท)

-

1
สาย

ประชาชนใน
หมูที่ 4 มี
ถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

23 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบริเวณบาน
นายสงา อินทขันตี ถึง
บานนายบุญมี พิมใจใส
(สภาพเดิมเปนถนนกวาง
3.00 เมตร ยาว 105 เมตร
ตองการสรางถนน คสล.
กวาง 3 เมตร ยาว 150 เมตร
หนา 0.15 เมตร)
ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

252,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่
ไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

24 โครงการซอมแซมถนน
ลงหินคลุก
จํานวน 11 สาย
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
คันกั้นน้ําใหมี
คุณภาพที่ดี และ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายประสาท แกววิชิต ถึงบริเวณ
ที่สวนนายปรีชา แสนปญญา
กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณทายบอ
นายสิน ถึง บริเวณบอ
นางบานเย็น ดวงจันทร
กวาง 3 เมตร ยาว 1,126 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายจําลอง วงษเสถียร ถึง
บริเวณบานนางพิกุล มวลเสียงใส
กวาง 3 เมตร ยาว 2,000 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณ
บานนายวิชิต แกวสุกไส
ตรงขามไทยชินวัฒน ถึง
บริเวณบานนางสวาท แจมทิม
กวาง 3.00 ม. ยาว 1,278 เมตร
หนา 0.10 เมตร กวาง 5 เมตร
ยาว 99 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

2,500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
11
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 4
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) เริ่มจากบริเวณ
บานนายอุทัย ศรพรหม ถึง
บริเวณบานนายเปา เจริญยศ
กวาง 3 เมตร ยาว 102 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณบาน
นายแสวง หนูใจหาญ ถึง บริเวณบาน
นายประเสริฐ ประทีปทอง กวาง 3 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
7) เริ่มจากบริเวณที่นา
น.ส.ทองสุก ดวงจันทร ถึง บริเวณที่สวน
นายอุไร อิสสะอาด กวาง 2.50 เมตร
ยาว 795 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
8) เริ่มจากบริเวณที่บาน
น.ส.คมขํา เอมสมบูรณ ถึง บริเวณบาน
นางระเบียบ ศรพรม กวาง 3 เมตร
ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณบอนายสมชาย สารถี ถึง
บริเวณหนองน้ําลาดโตนด
(ฝงซายคลอง 2 ซาย 1 ขวา)
กวาง 3 เมตร ยาว 2,600 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 4

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

10) เริ่มจากบริเวณบาน
นายตุม เพชรคนชม ถึง บริเวณหนองน้ํา
ลาดโตนด (ฝงขวาคลอง 2 ซาย 1 ขวา)
กวาง 3 เมตร ยาว 2,800 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
11) เริ่มจากบริเวณบาน
นางยวนจิต เจี่ยตระกูล ถึง บริเวณ
ที่นานายสุมล แสนใจงาม กวาง 3 เมตร
ยาว 655 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
เพื่อยกระดับ
เริ่มจากบริเวณที่นา
คุณภาพของถนน นายบุญมี พิมพใจใส ถึงเขตติดตอคัน
ใหมีคุณภาพที่ดี คลองชลประทาน กวาง 4.00 เมตร
และไดมาตรฐาน ยาว 99 เมตร ไหลทางตามสภาพ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

257,400

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

-

-

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 4
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการซอมแซม
ถนน ลงหินคลุกพรอม
สาดเกลี่ยภายใน
หมูบาน จํานวน 12
สาย
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพที่ดีและ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณบานนาง
สมบูรณ ชางเผือก ถึง บริเวณ
ถนนศูนยราชการแหงที่ 2
ระยะทาง 800 เมตร
กวาง 3 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายประจวบ รอดโฉมฉิน ถึง
บริเวณคลองควาย
ยาว 2,436 เมตร
กวาง 3 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายสํารวย ศรีพิทักษ ถึง
บริเวณที่นานายลําดวน ฉิมวัย
ยาว 700 เมตร
กวาง 3 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายอินทร ปนมณี ถึง
บริเวณเขตติดตอ หมูที่ 3
ยาว 800 เมตร
กวาง 3 เมตร

2561
(บาท)

1,302,000

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

1,302,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
12
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) เริ่มจากบริเวณที่นานายนิยม ดิษฐวุฒิ ถึง
บริเวณที่นานายสมชาย ปานสุวรรณ
ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณที่นา
นายเสงี่ยม อินทรสุริยวงศ ถึง
บริเวณที่นานายสังวาล อินประสาท
ยาว 250 เมตรกวาง 3 เมตร
7) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึง บริเวณบานนางรุงเรือง ตั้งมหันธนานันท
ยาว 450 เมตร กวาง 3 เมตร
8) เริ่มจากบริเวณบานนายสนั่น
มีบุญรอด ถึง บริเวณบานนายนวล
แกววิชิต ยาว 100 เมตร กวาง 3 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณบานนายเรือง
ทองมา ถึงบริเวณบานนางพลอย
นิ่มอนงค ยาว 600 เมตร กวาง 3 เมตร
10) เริ่มจากบริเวณที่นา
นางสําเนียง พรอมพิมพ ถึง
บริเวณที่นาครูสง กีรติจันทรากุล
ยาว 700 เมตร กวาง 3 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการกอสรางถนน
เสริมดิน โดยการวาง
ทอระบายน้ํา ที่เหลือ
บางสวนในรองน้ําเดิม
พรอมลงหินคลุกและ
สาดเกลี่ย
หมูที่ 5
28 โครงการกอสราง ถนน
คสล.
หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
11) เริ่มจากบริเวณคอสะพาน คสล.
หนาวัดเสาธง ถึง บริเวณเขตติดตอ
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
เริ่มจากบานนางบุญยืน ปนสุขุม
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

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

500,000

-

-

-

1
สาย

-

-

1,700,000

-

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

29 โครงการขุดลอก
คลองสงน้ําลาด
คอนกรีต จํานวน 3
สาย ภายในพื้นที่
หมูที่ 5

วัตถุประสงค
เพื่อรักษา
สภาพแวดลอม
และ
ทําใหน้ําไหลเวียน
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
2 ซาย 1 ขวา ถึงบริเวณบาน
นายพล นิ่มอนงค ยาว 550 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณบาน
นางบุญยืน ปนสุขุม ถึง
บริเวณบานนางพยูน อินทรรจนา
ยาว 360 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณบาน
นายสนั่น มีบุญรอด ถึง บริเวณหลัง
โรงเรียนวัดเสาธง ยาว 100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

300,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
3
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๕๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

30 โครงการขุดลอกคูสง น้ํา เพื่อรักษา
ภายในหมูบาน (คูดิน) สภาพแวดลอม
หมูที่ 5
และ
ทําใหน้ําไหลเวียน
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณบาน
นางสมบุญ ชางเผือก ถึงบริเวณ
คลองควาย ยาว 3,215 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณบานนางบุญยืน
ปนสุขุม ถึง บริเวณคลองควาย
ยาว 3,000 เมตร
3) เริ่มจากบริเวณบานนายพล
นิ่มอนงค ถึง บริเวณที่นานาย
สมบัติ ไชยยะ 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 บริเวณ
บานนายทองเหมาะ มานพ
ยาว 500 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

500,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
6
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีภาพแวดลอม
ที่ดี และทําให
น้ําไหลเวียนได
สะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

31 โครงการปรับปรุงเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพของ
ถนนดิน พรอมลง
ถนนใหมีคุณภาพ
หินคลุก
ที่ดแี ละไดมาตรฐาน
หมูที่ 5

32 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
บอพัก คสล.
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ ปองกัน
การเกิดอุทกภัย และ
ปองกันปญหาน้ําทวมขังใน
ฤดูฝน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เริ่มจากบริเวณบาน
นางพยูร อินทรรจนา ถึง
บริเวณถนน คสล.เดิม
ระยะทาง 100 เมตร
กวาง 4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
เริ่มจากบาน
นางสุมาลี กลิ่นหอมเลิศ
ถึง บริเวณบาน
นายจํารัส นิ่มอนงค
ระยะทาง 200 เมตร
Ø 0.60 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561 2562
(บาท) (บาท)
-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

1,400,000

700,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีภาพแวดลอม
ที่ดี และทําให
น้ําไหลเวียนได
สะดวก

กองชาง

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีน้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

33 โครงการปรับปรุงถนน
เสริมดินลงหินคลุก
พรอมสาดเกลี่ย
หมูที่ 5

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของถนนใหมีคุณภาพ
ที่ดีและไดมาตรฐาน

เริ่มจากบริเวณบานนางสมบุญ
ชางเผือก ถึงบริเวณถนนศูนย
ราชการแหงที่ 2 ระยะทางยาว
800 เมตร กวาง 3.50 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

34 โครงการฝงทอระบายน้ํา เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
พรอมบอพักฝาปด-เปด ใชในการเกษตรอยาง
หมูที่ 5
เพียงพอ ปองกัน
การเกิดอุทกภัย และ
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังในฤดูฝน

เริ่มจากบานนางปราณี แกววิชิต
ถึง บริเวณคลองดาด สิ้นสุดที่
บานนายเทพ เล็กทิมทอง
ระยะทาง 300 เมตร
ทอ Ø 0.80เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561 2562
(บาท) (บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

-

1,960,000

-

-

-

-

1,050,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

1
สาย

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสง
ในดานตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีน้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

35 โครงการกอสราง
ทอระบายน้ําทิ้ง พรอม
บอพัก ฝาปด – เปด
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
ใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ และปองกัน
การเกิดอุทกภัย

เริ่มจากบาน
นายพิษณุ อินทรรจนา
ถึง บริเวณคลองดาด
ระยะทาง 200 เมตร
ทอØ 0.80 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

36 โครงการกอสรางประปา
หมูบาน แบบบาดาล
ขนาดใหญ พรอมถมดิน
และวางทอเมนระบบ
ประปา บริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา หรือ
กอสรางประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ
ความจุ 30 ลบ.ม.
หมูที่ 5 บานเสาธง

1) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ
เชื่อมโยงและ
สอดคลองกันระหวาง
แผนพัฒนาสามป
และงบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่ง
สามารถนําโครงการ
ไปดําเนินการไดทันที
เมื่อไดรับงบประมาณ
2) เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นและการขยาย
จํานวนของประชากร
ที่จะใชน้ําในการ
อุปโภคและบริโภค
อยางพอเพียงใน
อนาคต

บริเวณที่ทําการ อบต.
บางปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

3,500,000

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

700,000

3,500,000

-

-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีน้ําใชใน
การเกษตร
อยางเพียงพอ
และปลอดภัย
จากปญหาเกิด
อุทกภัย
1
ประชาชน
โครงการ ในหมูที่ 5
มีระบบประปา
ใชที่ได
มาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

37 โครงการขุดลอกคลอง
พรอมฝงทอบางจุด
ทุกสาย
หมูที่ 6

เพื่อรักษา
สภาพแวดลอม
และทําใหน้ํา
ไหลเวียนได
สะดวก

38 โครงการซอมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมทั้งหมด
11 สาย
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพ
ของถนน ใหมี
คุณภาพที่ดี
และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยางถึงบริเวณ
ที่นานายทองสุข รัตนบูชา
ปากกวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 889 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณวัดโพธิ์ลังกา
ถึงบริเวณที่นานายประสิทธิ์ แกววิชิต
ปากกวาง 3 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร
ยาว 1,800 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
1) เริ่มจากบริเวณสะพานบาน
ดอนมะเกลือ ถึง บริเวณประตูน้ํา
ดอนบาน กวาง 3 เมตร ระยะทางยาว
1,300 เมตร
2) เริ่มจากบริเวณบานนายสมศักดิ์ ถึง
บริเวณถนนลาดยาง กวาง 2.70เมตร
ระยะทางยาว 60 เมตร
3) เริ่มจากเริ่มจากบานนายแดน พันธุ
ถึง ที่นานายตอย พันธุทับทิม กวาง
2.00 เมตรระยะทางยาว 206 เมตร
4) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึงบริเวณบานนายจําเนียร กวาง 2.70
เมตร ระยะทาง ยาว 90 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

-

500,000

-

-

350,000

350,000

2564 2565
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

-

2
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

-

-

11
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน ถึง
บริเวณบานนายเสริม กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 275 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึง บริเวณบานนายสุเทพ กวาง 2.70เมตร
ระยะทางยาว 125 เมตร
7) เริ่มจากบานดําเนิน แกวภมร ถึง
บานนายแสวง พันธุชัย ยาว 75 เมตร
กวาง 2.50 เมตร
8) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณ
บานนายเฟอง กวาง 2.70 เมตร
ระยะทางยาว 50 เมตร
9) เริ่มจากบริเวณถนนลาดยาง ถึง
บริเวณบานนางกิ่งแกว ปานสมสวย
กวาง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร
10) เริ่มจากบริเวณนานายบุญชู
ถึง บริเวณบานนายมานะ แกววิชิต
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 40 เมตร
11) เริ่มจากบานนายหวาย พรอมพิมพ ถึง
บานนายสมเกียรติ เรือนเพ็ชร
กวาง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการวางทอ
ระบายน้ําทิ้งใน
หมูบาน
หมูที่ 6

วัตถุประสงค

40 โครงการปรับปรุง
ถนนเสริมดินพรอม
ลงหินคลุก
หมูที่ 6

๑) เพื่อใหมี
ชองทางระบาย
น้ําฝนและน้ําทิ้ง
๒) เพื่อปองกันน้ํา
ทวมขังในหมูบาน
๓) เพื่อใหระบบ
การไหลเวียนของ
น้ําสะดวกยิ่งขึ้น
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

41 โครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล.
บอพัก คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากบริเวณบานนางชะลอ ชางเผือก
ถึงบริเวณบาน นางสงัด นิลวรรณ
ทอ Ø 0.80 ม. ระยะทาง 200 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

ปรับปรุงถนนเสริมดินพรอมลง
หินคลุก และวางทอระบายน้ํา
เสนผานศูนยกลาง 1.00 ม.
เริ่มจากทางลาดยางสายคันคลอง
ชลประทาน 2 ซาย 1 ขวา
ที่นานายจําเนียร โพธิ์กลิ่น
กวาง 4 เมตร ยาว 60 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
เริ่มจากบานนางเดือน เกิดสมนึก ถึง
บานนายนพดล พันธุเทียน ระยะทาง
105 เมตร ทอ ∅ 0.60 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

620,000

1
สาย

-

250,000

250,000 250,000 250,000

1
สาย

-

-

600,000 600,000 600,000

1
สาย

ทําใหไมเกิดน้ํา
ทวมขังและ
ระบบการไหล
ของน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้นสามารถ
ปองกัน
การเกิด
อุทกภัยได
ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

42 โครงการซอมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมทั้งหมด
4 สาย
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1)เริ่มจากบริเวณนานายสงวน ถึง บริเวณ
นานายวิระ สุขสําราญ กวาง 2.70 เมตร
ยาว 300 เมตร
2)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึง บริเวณนานภดล (ในลาด)
กวาง 3.00 เมตร ยาว 1,143.7 เมตร
3)เริ่มจากบริเวณนานายเพี้ยน ถึง
บริเวณนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 776 เมตร
4)เริ่มจากบริเวณทางเขาวัดโพธิ์ลังกา ถึง
บริเวณถนนคสล. (หลังประปาหมูบาน)
กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,200 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

450,000

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
4
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

43 โครงการซอมแซม
ถนนลงหินคลุกภายใน
หมูบาน รวมทั้งหมด
8 สาย
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึงบริเวณไรดาบพจน (สายดงตาล)
กวาง 3.00 เมตร ยาว 810 เมตร
2)เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ถึงบริเวณ
นานายเบิ้ม กาลวัย กวาง 2.70 เมตร
ยาว 50 เมตร
3)เริ่มจากบริเวณคลองชลประทาน
ถึงบริเวณบาน นายวิจิตร
คลองชลประทาน กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 268 เมตร
4)เริ่มจากบริเวณนานายชอบ ยิ้มประเสริฐ
ถึงบริเวณบานนายมงคล ศรีสุวรรณ
กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 175 เมตร

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

2565
(บาท)

470,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
8
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

5) เริ่มจากบริเวณบอ นายพิษ
สุขเรือน ถึงบริเวณที่นานายประเสริฐ แกววิชิต
กวาง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 159 เมตร
6) เริ่มจากบริเวณนานางวิตมินต
ถึงนานางวิตมินต กวาง 3.00 เมตร
ยาว 244 เมตร
7) เริ่มจากบริเวณที่นาบริเวณนา
นางวันเพ็ญ ถึงนานายเบิ้ม กวาง 3.00 เมตร
ยาว 45 เมตร
8) เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงบริเวณ
นานายทองสุข รัตนบูชา กวาง 5.00 เมตร
ยาว 889 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๘

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

44 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

1)เริ่มจากบานนายสํารวย ศรีพิทักษ ถึง
ถนนหลวงหมายเลข 3318
ยาว 1,185 เมตร กวาง 4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

45 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

46 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และ
ไดมาตรฐาน

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

3,846,000

-

1)เริ่มจากบานนายมงคล ศรีสุวรรณ
ถึงบานนายชะลอ แกววิชิต
ยาว 155 เมตร กวาง 3.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

-

-

-

1)เริ่มจากบานนายดําเนิน ถึง
บานนายแสวง พันธุชัย ยาว 75 เมตร
กวาง 2.50 เมตร
2)เริ่มจากบานนายสํารวม แกวภมร ถึง
บานนายสุเทพ แกวภมร ยาว 80 เมตร
กวาง 3.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

-

-

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

350,000

-

1
สาย

-

350,000

2
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๖๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

47 โครงการกอสรางกําแพง เพื่อยกระดับ
กันดิน
คุณภาพชีวิต
หมูที่ 6
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

โครงการกอสรางกําแพงกันดิน
ความยาวประมาณ 62 เมตร
เริ่มจากบานอาทิต เงินเรือนโรจน
ถึง นายกิตติ แผนสมบรูณ
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

48 โครงการกอสรางประปา เพื่อยกระดับ

ระบบประปาบาดาล
ขนาด 20 ลบ.ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

บาดาล 20 ลบ.ม.
หมูที่ 6

คุณภาพชีวิต
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

2561
(บาท)
-

3,500,000

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

-

-

300,000

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

3,500,000

-

-

-

1
โครงการ

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีระบบ
ประปาใชที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๐

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

49 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
(พรอมเสริมพื้นทาง)
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากบานนายอนุสรณ กําลังเสือ 700,000
ถึงโคงบานพักคนงาน ยาว 115 ม.
กวาง 3.50 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

50 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลงไหลทาง
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เริ่มจากโคงโรงงาน ถึง ถนนใหญ
ยาว 140 ม. กวาง 3.50 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

780,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 8
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 8
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

51 โครงการเสริมดิน
ลงไหลทางถนนใน
หมูบาน
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

ถนนในหมูบาน ยาว 600 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

52 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมลงไหลทาง
หมูที่ 8

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

53 โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 9

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

เริ่มจากซอยบานนายวิมล นิ่มอนงค
กวาง 3.00 ม. ยาว 120 ม. หนา 50 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

-

-

-

1) เริ่มจากหนาบาน
นางวชิราภรณ โพธิ์กระจาง ถึง
บานนายชัยชาญ จอมซื่อตรง
จุดละ 1 ม. กวาง 3 ม. รวม 4 จุด
2) เริ่มจากบานนางวาสนา แกววิชิต
ถึงบานนายอดิเทพ รัตนโชติชัยฤทธิ์
กวาง 3 ม. ยาว 29 ม.
3) เริ่มจากบานนายอุดม จอมซื่อตรง
ถึงบานนางวาสนา แกววิชิต
กวาง 3 ม. ยาว 30 ม.

-

-

-

2565
(บาท)

500,000 500,000 500,000

570,000 570,000

-

1,685,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
สาย

1
สาย

7
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 8
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 8
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๒

โครงการ/
วัตถุประสงค
ที่
กิจกรรม

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4) เริ่มจากบานนายโกวิทย รูปสวยดี
ถึงบานนายโชคชัย ปอมพิมพ
กวาง 3.00 ม. ยาว 100 ม.
5) เริ่มจากบานนางสังวาล เกตุสุวรรณ
ถึงบานนางเนื้อทิพย 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

54 โครงการ
ซอมแซม
ถนน
ลงหินคลุก
หมูที่ 9

1) เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
ถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน
2) เพื่อใชในการ
ลําเรียงพืชผล
และเครื่องมือ
ทางการเกษตร

สายที่ 1 เริ่มจากบริเวณที่นา
นายสมหมาย สุขขาวงศ ถึงนานายโกวิทย รูปสวยดี
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทาง 2,570 เมตร
สายที่ 2 เริ่มจากถนนสายสุพรรณ – เกาหอง
(3318)
ที่นานายสมหมาย สุขขาวงศ ถึง
ที่นานายเชื้อ เขียวดี
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

-

-

700,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

7
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีถนน
ที่ไดมาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
มีความปลอดภัย
และสะดวกขึ้น

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
3) ทําใหเกิดความ
ปลอดภัยในทรัพยสิน
และชีวิตของผูใชถนน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 3 เริ่มจากถนนหลัก (สาม
แยก) ถึง
ที่นานายโกวิทย รูปสวยดี
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทาง 800 เมตร
สายที่ 4 เริ่มจากบริเวณสามแยก
เขตติดตอ หมูที่ 1 และหมูที่ 9
บริเวณที่นา
นายปรีชา สุขเรือนถึงบานนาย
เสกสรร จันทนผา ความกวางโดย
เฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร
สายที่ 5 เริ่มจาก
บานนางสมนึก แกววิชิต ถึง
บานายอํานาย เขียวสะอาด
ความกวางโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
ระยะทาง 104 เมตร

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
สายที่ 6 เริ่มจาก
บานนายอํานวย เขียวสะอาด ถึง
บานนายสมชาย เณรแกว
ความกวางโดยเฉลี่ย 2.50 เมตร
ระยะทาง 66 เมตร

55 โครงการกอสรางทอ
ระบายน้ํา พรอมบอพัก
และฝาปด คสล.
หมูที่ 9

1) เพื่อปองกัน
น้ําทวมขังในชุมชน
2) เพื่อใหการระบาย
น้ําเปนไปอยางสะดวก

สายที่ 7 เริ่มจากบานนายวันชัย
สุริยแสง ถึงนายวันชัย สุริยแสง
ความกวางโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 180เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

กอสรางทอระบายน้ํา คสล.
ขนาด ∅ 1.00 เมตร
พรอมบอพัก ความยาวตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

700,000

-

-

2565
(บาท)

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1
น้ําไมทวมขัง
โครงการ พืน้ ที่

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

56 โครงการถมดิน
ถมดินเพื่อกอสราง
ขางศาลาเอนกประสงค ศาลาเอนกประสงค
พรอมลงหินคลุก
พรอมลงหินคลุก
หมูที่ 9

โครงการถมดินเพื่อกอสรางศาลา
เอนกประสงค รูปแบบตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต. กําหนด

57 โครงการเทลาน
เพื่อประชาชนไดใช
ลานทํากิจกรรมตางๆ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางศาลาเอนกประสงค
หมูที่ 9

โครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 9
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
500,000

-

-

500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีศาลา
เอนกประสงค
ไวใชการจัด
กิจรรมตางๆ

กองชาง

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขางศาลา
เอนกประสงค
ไวใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

58 โครงการกอสราง
โดมขางศาลา
เอนกประสงค
หมูที่ 9

วัตถุประสงค
เพื่อกอสรางโดม
ขางศาลา
เอนกประสงคและ
ประชาชนไดใช
โดมทํากิจกรรม
ตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการกอสรางโดมขางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 9
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563 2564
(บาท) (บาท)
-

-

2565
(บาท)

1,000,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 9
มีโดมขางศาลา
เอนกประสงค
ไวใชการจัด
กิจรรมตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๗

ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

59 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน
หมูที่ 10

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ
ที่ดีและได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน จํานวน 3 สาย
ปริมาณงานตามแบบที่ อบต.กําหนด
1) เริ่มจากบานนางสอิ้ง ปาลพันธุ
ถึงประตูน้ําลาดโพธิ์ 1,500 เมตร
2) เริ่มจากที่นา
นางบัวเรียม นุชบางเคียม ถึง
นานายบูญสง แกววิชิต
ระยะทาง 1,400 เมตร
3) เริ่มจากถนนลาดยาง 3318
ถึงนานายแบน แกววิชิต
ระยะทาง 1,300 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

800,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
3
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

60 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 10

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนนให
มีคุณภาพ
ที่ดีและไดมาตรฐาน

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เริ่มจากถนนลาดยาง 3318
บริเวณที่นานายบูญสง แกววิชิต ถึง
เขตติดตอหมูที่ 6 บานดอนมะเกลือ
ขนาดความกวาง 4.00 เมตร
ยาว 430 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต. กําหนด

61 โครงการปรับปรุง
เสริมถนน คสล.
พรอมเสริมบอพัก
และหินคลุกไหลทาง
หมูที่ 10

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

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

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2561
(บาท)

2562
(บาท)
-

1,340,000

-

-

-

-

633,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

1
สาย

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๗๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

62 โครงการลงหินคลุก
จํานวน 7 สาย
หมูที่ 10

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1) เริ่มจากนานายสํารวย ถุงทอง
ถึงนานายพะยอม เกิดสมนึก
ยาว 600 ม. กวาง 3.00 ม.
2) เริ่มจากที่นานายสํารวย ถุงทอง
ถึงบานนายสุจินต 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 ยศศักดิ์ศรี
ถึงนานายแล ยาว 1,600 ม.
กวาง 3.00 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

1,152,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
7
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

63 โครงการสรางถนน
คสล. พรอมฝงทอ
หมูที่ 10

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ
ที่ดี และได
มาตรฐาน

64

เพื่อใหประชาชนมี
ถนนที่ไดมาตรฐาน
ใชใน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนหินคลุก
ภายในหมูบาน 4 สาย
หมูที่ 10

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มตั้งแต บานนางสะอิ้ง ปาลพันธุ
ถึงที่นานายทองเจือ รัตนบูชา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

1) จากนานางอรุณ แสนณรงค
ถึงนานายแบน แกววิชิต
2) จากนานายบุญธรรม คชาชัย
ถึงประตูน้ําลาดโพธิ์
3) จากนานายพะยอม เกิดสมนึก
ถึงประตูน้ําลาดโพธิ์
4) จากนานางบัวเรียม นุชบางเคียม
ถึงนางพวงชมพู มณีอินทร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
65 โครงการกอสราง
มีอาคารไวเก็บวัสดุ อาคารเก็บวัสดุ
อาคารเก็บวัสดุ
ที่จําเปนและ
(แบบเคลื่อนที่)
(แบบเคลื่อนที่)
เหมาะสม
ขนาดตามแบบมาตรฐาน
หมูที่ 11
ที่อบต.กําหนด
66 โครงการปรับปรุงศาลา เพื่อใหประชาชน กอสรางรั้วรอบศาลารวมใจ
รวมใจ
ในพื้นที่ไดใชศาลา พรอมทั้งทําตะแกรงกันนก
หมูที่ 11
ตามแบบมาตรฐานที่อบต.
รวมใจที่ได
มาตรฐาน
กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

800,000

-

500,000

-

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

1
สาย

800,000

800,000

4
สาย

-

-

-

1
แหง

500,000

-

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ
ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

มีอาคาร
ไวเก็บวัสดุ
ที่จําเปนและ
เหมาะสม
ประชาชนไดใช
ศาลารวมใจที่
ไดมาตรฐาน

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

67 โครงการกอสรางรั้ว
เพื่อรักษาความ
พรอมถมดินลงหินคลุก ปลอดภัยในทรัพยสิน
บริเวณประปาหมูบาน ของทางราชการ
หมูที่ 11
68 โครงการเทพื้น คสล.
พรอมเครื่อง
ออกกําลังกาย ขาง
หองเก็บของใหม
(ศาลารวมใจ)
หมูที่ 11

เพื่อมีสถานที่ติดตั้ง
เครื่องออกกําลังกาย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
กอสรางรั้วพรอมถมดิน
ลงหินคลุก บริเวณประปา
หมูบาน หมูที่ 11
บานนายประคอง สวางแสง
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด
บริเวณขางหองเก็บของใหม
(ศาลารวมใจ) หมูที่ 11
กวาง 7 เมตร ยาว 12 เมตร
หนา 0.15 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

500,000

-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

1
แหง

มีรั้วรอบบริเวณ กองชาง
ประปาหมูบาน
หมูที่ 11

80,000

-

1
แหง

หมูที่ 11
มีสถานที่ออก
กําลังกาย

-

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

69 โครงการทําคันกั้นกัน
รถตกถนน พรอมทาสี
สะทองแสง
(ตรงสามแยกคุม ๑)
หมูที่ 11

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) แผนเหล็กกันทางตรง 3 ทอน
ความยาวทอนละ 4.33 เมตร
หนากวาง 30 เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร
2) แผนเหล็กกันทางโคง 1 ทอน
ความยาวทอนละ 4.33 เมตร
หนากวาง 30 เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร
3) แผนเหล็กขอตอปลายโคง
1 ทอน ความยาว 78เซนติเมตร
หนากวาง 30 เซนติเมตร
หนา 2 มิลลิเมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

งบประมาณ
2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

-

2565
(บาท)

200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 11
มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสงใน
ดานตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

70 กอสรางประตู
เปด - ปดน้ํา 4 จุด
หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนมี
น้ําใชในการเกษตร
อยางเพียงพอ และ
ปองกันการเกิด
อุทกภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

กอสรางประตู
กองชาง
เปด-ปดน้ํา
จํานวน 4 จุด
จากคลอง
ชลประทานสง
น้ํามาสายใน
หมูบาน พรอม
โครงสราง
เหล็ก จุดที่ 1
คลอง
ชลประทาน Ø
0.40 ม.
(สะพานปูน)
จุดที่ 2 หนา
โรงเรียนวัด
โพธิ์ศรี Ø
0.60 ม. จุดที่
3 ที่ทําบุญ
หลังบานนาง
บุษกร ทอง
จันทร Ø
0.60 ม. จุดที่
4 คลอง
ชลประทาน
หนาบานนาง
มันฑนา คุณ
กะมุต Ø 0 ม.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๔
กอสรางประตูเปด-ปดน้ํา จํานวน 4 จุด
จากคลองชลประทานสงน้ํามาสายใน
หมูบาน พรอมโครงสรางเหล็ก
จุดที่ 1 คลองชลประทาน Ø 0.40 ม.
(สะพานปูน)
จุดที่ 2 หนาโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี Ø 0.60 ม.
จุดที่ 3 ทีท่ ําบุญหลังบานนางบุษกร
ทองจันทร Ø 0.60 ม.
จุดที่ 4 คลองชลประทาน หนาบาน
นางมันฑนา คุณกะมุต Ø 40 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

-

-

500,000

-

-

4
จุด

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

71 ขุดลอกคลอง
พรอมเสริมคันดิน
ภายในหมูบานทุกสาย
7 สาย
หมูที่ 11

เพื่อรักษา
สภาพแวดลอม
และทําใหน้ํา
ไหลเวียน
ไดสะดวก

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขุดลอกคลอง 7 สาย พรอมเสริม
คันดิน ภายในหมูบานตลอดแนว
1) เริ่มจากบริเวณศาลารวมใจ ถึง
บริเวณโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี หมูที่ 12
2) เริ่มจากบริเวณบานนายทองเจิม ถึง
บริเวณคลองสงน้ําชลประทานหนาบาน
นางบุษกร ทองจันทร
3) เริ่มจากบริเวณบานนายจําเปน
แสงสวาง ถึง บริเวณเขตติดตอวัดดาว
ติดบานนายสัมพันธ สวางแสง หมูที่ 11
4) เริ่มจากหนาบานนายสายันห
ฉายสุวรรณ ถึงบริเวณหนาบาน
นายเฉลา แกวสุวรรณ
(เสนถนนไปวัดโพธิ์ตะควน)
ติดตําบลวัดดาว
5) เริ่มจากที่หนาบานนายสําราญ
แสงสวาง ถึงที่นานายไชยรัตน แกววิชิต
(ติดตําบลวัดดาว)
6) เริ่มจากนานายระพิน ศรีสุวรรณ ถึง
ที่นานายวิเชียร เขตวงษ
7) เริ่มจากนานายชอน จันทา ถึง
ที่นานายเสนห อินทรแชมนอย
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

700,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
7
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 11
มีสภาพ
แวดลอมที่ดี
และทําใหน้ํา
ไหลเวียนได
สะดวก

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

72 โครงการซอมแซมถนน
โดยลงหินคลุก
ในหมูที่ 11 ทุกสาย
หมูที่ 11

วัตถุประสงค
เพื่อแกไขปญหา
ความเดือดรอนของ
ประชาชนในการ
เขาพื้นที่การเกษตร
และที่อยูอาศัย
ของประชาชนใน
พื้นที่ ต.บางปลามา
และ ต.วัดดาว

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2561
(บาท)

1,820,000
1) ซอมแซมถนนโดยลงหินคลุก
เสนหนองปลาตื่น เริ่มจากทางผาน
หนาบานนางมันทนา คุณกะมุต
ถึงที่นานายสํารวย กาญจนะ
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 1,324 ม.
2) เสนหนองปลาตื่นเริ่มจากที่นา
นายซอน จันทา ถึงที่นานายเสนห
อินทรแชมชอย กวาง 3 ม.
ระยะทางยาว 650 ม.
3) เสนเริ่มจากบานพักนายวิเชียร
แกววิชิต ถึงที่นานายเสงี่ยม เอี๊ยะศิริ
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 1,329 ม.
4) เริ่มจากบาน
นายสายัณห ฉายสุวรรณ
(คลองชลประทานฝงซายมือ) ถึง
ที่นาผูใหญเสถียร จานสิบสี
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 2,300 ม.
5) เริ่มจากที่นานายทับ เกตุวงษ
(คลองชลประทานฝงขวามือ) ถึง
ที่นานายบุญทรง นาคลําภา
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 2,300 ม.

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)
-

-

-

2565
(บาท)

1,820,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
11
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 11
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๖

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
6) เริ่มจากบานนายปรีชา ระทาง
(คลองชลประทานฝงซายและขวา)
ถึงที่นานายตุม ม.4 (ฝงซาย)
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 435 ม.
7) เริ่มจากคันคลองชลประทาน
(ฝงซาย) ถึงที่นา นายกมล ดวงจันทร
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 200 ม.
8) บริเวณเสนหนองกระเดื่อง เสนแยกซายมือ
เริ่มจากทีน่ า นายระพิน ศรีสุวรรณ ถึง
ที่นานายวิรัตน แกววิชิต
กวาง 3 ม.ระยะทางยาว 290 ม.
9) เริ่มจากที่นานางวรรณศรี ขันโส ถึง
ที่นานายประคอง สวางแสง
กวาง 3.00 ม. ระยะทางยาว 366 ม.
10) เริ่มจากบานนายบุญมี โสมภีร
ไปสุดเขต ม.12 ถึง ที่นานายเสงี่ยม เฮี๊ยะศิริ
กวาง 3 ม. ระยะทางยาว 2,550 ม.
๑๑) เริ่มจากที่นานายสมเกียรติ สารภี
ถึง ที่นา นายซอน จันทา
กวาง 3 เมตร ระยะทางยาว 1,031 เมตร
(เปนถนนคันคลอง เขต หมูที 4 บานดาน)
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

73 โครงการซอมแซม
เพื่อประชาสัมพันธขอมูล
ปรับปรุงเสียงตามสาย ขาวสารตางๆ ภายใน
ในหมูบาน สายนอก หมูบานไดอยางทั่วถึง
สายใน หมูที่ 11

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เปลี่ยนสายเมนใหมทั้งหมด
2,350 เมตร
สาย DROP WIRE
ขนาด 2x0.90 SQMM
หรือ จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน จํานวน 5 จุด

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท)

700,000

-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1 แหง

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

74 โครงการซอมแซมถนน เพื่อยกระดับ
คุณภาพของ
พรอมลงหินคลุก
หมูที่ 12
ถนนใหมี
คุณภาพที่ดีและ
ไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
๑) เริ่มจากที่นา นายสอน อินทขันตี
ถึง บริเวณที่ดินฟารมไก
นายเมงฮั้ว ลิ้มประพันธศิลป
ความกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร
2) เริม่ จากที่นา นายวรพล จันทา
ถึง ที่นานายสุพจน พันธุจบสิงห
ความกวาง 3 เมตร ยาว 1,500เมตร
3) เริ่มจากที่นาน.ส.ละออ เศรษฐมนตรี ถึง
ที่นานายสมสวน กางกั้น
ความกวาง 3 เมตร ยาว 850 เมตร
4) เริ่มจากที่นา นายวรพล จันทา
ถึง ที่นานายพุฒ ชาวโพธิ์หลวง
ความกวาง 3 เมตรยาว 600 เมตร
5) เริ่มจากที่นานายประเทือง ฮองกุล
ถึง ที่นานายเสนอ วงศจันทร
ความกวาง 3 เมตรยาว 800 เมตร
6) เริ่มจากบานนายสาย อวนมินทร
ถึงที่นานายซอน จานสิบสี
ความกวาง 3 เมตร ยาว 1,200 เมตร

2561
(บาท)
-

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)
-

1,200,000

2564 2565
(บาท) (บาท)
-

-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
8
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๘๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

75 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
โดยลอกของเดิมออก
แลวกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน
หมูที่ 12

วัตถุประสงค

๑) เพื่อใหการ
คมนาคมมีความ
สะดวก ลด
อุบัติเหตุ
๒) เพื่ออํานวย
ความสะดวก
ใหกับผูที่มาจาก
ตางจังหวัด
เพื่อศึกษาดูงาน
๓) ประชาชน
หมูที่ 12 และ
หมูอื่น ใชเปน
เสนทางสัญจร
ขนสงผลผลิตได
สะดวก ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
7) เริ่มจากบาน นายบุญเลิศ ทาศรี
ถึงบานนายสมเกียรติ คุณกะมุท
ความกวาง 3 เมตร ยาว 600 เมตร
8) เริ่มจากที่นานายบุญมี โสมภีร
ไปสุดเขตหมูที่ 12 ถึง
ที่นานางเสงี่ยม เฮี๊ยะศิริ
ความกวาง 2.30 เมตร ยาว 2,430 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด
1) เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร ถึง
บานนายสังเวียน 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

2561
(บาท)

งบประมาณ
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
2562
2563 2564 2565
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)

2,000,000

3 สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๐

ที่

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

76 โครงการปรับปรุงเสริม
ถนนดิน พรอมลงลูกรัง
และหินคลุก
หมูที่ 12

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

1) เริ่มจากที่นานายไพศาล ถาวร ถึง
2) ที่นานายมงคล พรอมพิมพ
สภาพเดิม ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 1,510 เมตร
สภาพใหม ถนนกวาง 4 เมตร
ยาว 1,510 เมตร
สูงโดยเฉลี่ย 1 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

77 โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมูที่ 12

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

1) เริ่มจากบานนางสุทิน ดากะบุศย
ถึงบานนายทองมี แสงพันตา
ระยะทาง 50 ม. กวาง 4 ม.
๒) เริ่มจากบานนายอั่น โสมภีร ถึง
คลองชลประทาน ระยะทาง 300 ม.
กวาง 4 ม.
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

2,567,000

-

1,200,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

2
สาย

-

2
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสง
ในดานตางๆ
เสนทางเขา
หมูบานเฉลิม
พระเกียรติฯ
ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐาน
ในการคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

78 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
โดยลอกของเดิมออก
แลวกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน
หมูที่ 12

วัตถุประสงค

๑) เพื่อใหการคมนาคม
มีความสะดวกลด
อุบัติเหตุ
๒) เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูที่มาจาก
ตางจังหวัด เพื่อศึกษา
ดูงาน
๓) ประชาชน หมูที่ 12
และหมูอื่น ใชเปน
เสนทางสัญจรขนสง
ผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ
79 โครงการปรับปรุง
๑) เพื่อใหการคมนาคม
ซอมแซมถนนลาดยาง มีความสะดวกลด
โดยลอกของเดิมออก อุบัติเหตุ
แลวกอสรางถนน
๒) เพื่ออํานวยความ
คอนกรีตเสริมเหล็กแทน สะดวกใหกับผูที่มาจาก
หมูที่ 12
ตางจังหวัด เพื่อศึกษา
ดูงาน
๓) ประชาชน หมูที่ 12
และหมูอื่น ใชเปน
เสนทางสัญจรขนสง
ผลผลิตไดสะดวก ฯลฯ

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1)เริ่มจากบานนางมวน ชวยสังวร
ถึงบานนายสังเวียน พรอมพิมพ
ความกวาง 4.50 เมตร ยาว
768 เมตร

1)เริ่มจากบาน
นางดารณี วงศจันทร
ถึงบานนางสายทอง ศรีทอง
ความกวาง 4 เมตร
ยาว 650 เมตร

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

2,600,000

-

-

2,000,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 12
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

80

โครงซอมแซม ปรับปรุง เพี่อประชาชนไดใช จุดที่ 1 ขนาดกวาง 12 เมตร
ตอเติมลานตากขาว
ลานทํากิจกรรมตางๆ ยาว 30 เมตร
หมูที่ 12
หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ไมนอยกวา 360
ตารางเมตร
จุดที่ 2 ขนาดกวาง 12 เมตร
ยาว 30 เมตร
หนา 0.15 เมตร
มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา
360 ตารางเมตร
โครงการลอกคลอง
เพื่อประชาชนมีน้ําใช จากหนองขาวบูด ถึง
หมูที่ 12
เพื่อการเกษตร
โคกงูเหา ระยะ 2 กิโลเมตร

81

รวม

*หมายเหตุ

81 โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

-

-

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

120,000

100,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
แหง

เพื่อประชาชน
ไดมีลานตาก
ขาวใชและ
เพื่อไวใชทํา
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

-

1
แหง

เพื่อให
ประชาชน
ไดมีน้ําใชใน
การอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

กองชาง

11,479,400 19,752,000 25,502,000 27,156,000 21,214,000

-

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.01 - ผ.06 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.02
หรือนําโครงการที่เพิ่มเติมมาใสในแบบ ผ.02

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๓

สวนที่ 3
แบบ ผ.02/1
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพื่อการแขงขันทางการคาและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ
เพื่อการบริโภคและการสงออก
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธ า
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค (ผลผลิตของ
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

รวม

กอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา เพื่อกอสรางสถานี ม.1 และ ม.4
สูบน้ําดวยไฟฟา ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
1 โครงการ

-

-

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

2
เกษตรกรมีน้ําใช
หมูบาน ในการทํา
การเกษตร

-

-

สํานักปลัด

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๕

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.บางปลามา ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
6.4 แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2563
2564
2565
(KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ)
(บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

รวม

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อใหมีรถเก็บ ขน
ดําเนินการจัดซื้อ
(แบบอัดทาย)
สิ่งปฏิกูลมูลฝอย
รถบรรทุกขยะ
และเพิ่มประสิทธิภาพ (แบบอัดทาย)
ในการเก็บขนสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย

1 โครงการ

-

-

-

-

3,000,000 3,000,000

3,000,000

จัดซื้อรถ
บรรทุก
ขยะ
(แบบ
อัดทาย)
จํานวน
1 คัน

มีรถเก็บ ขน
สิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการเก็บขน
สิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย

กองสาธารณสุขฯ

-

-

3,000,000

3,000,000

-

-

-

3,000,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๖

2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
งบประมาณ
เปาหมาย
ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
ที่
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค
2561 2562 2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)
จะไดรับ
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)
(บาท)
11

11

11

11

1

โครงการกอสรางฝายกันน้ํา
พรอมประตูปด – เปดน้ํา
สําหรับสูบน้ํา
เขา – ออก
หมูที่ 1

เพื่อปองกันอุทกภัย
จากน้ําทวมและภัย
แลงเมื่อน้ําขาด
แคลน

กอสรางฝายกั้นน้ํา
ปากคลองตาแกว
ดานทิศตะวันออกของ
ถนนลาดยาง 3318
บริเวณบาน
นางพยงค บุญพันธ กับ
รานอาหารภูริญาณ
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

-

-

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

1
แหง

1) ปองกันและ
ลดการทวมของ
น้ําในพื้นที่
การเกษตร
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
น้ําทวม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๗

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

2

โครงการขยายพื้นที่ทําเขื่อนกั้น
ตลิ่งพังหนาวัดรอเจริญ
(เพิ่มเติม)
หมูที่ 1

เพื่อปองกันน้ําทวม
เขาพื้นที่การเกษตร
และที่อยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพังใน
ฤดูแลง

ทําตอจากโครงการ
เขื่อนวัดรอเจริญ
บริเวณบาน
นางบุญชู
ยิ้มประเสริฐ
ถึง บริเวณ
เขตวัดบานสูตร
ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

3

โครงการกอสรางหองน้ํา
สาธารณะเพื่อการทองเที่ยว
ระดับสากล บริเวณวัดรอเจริญ
ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
หมูที่ 1

เพื่อรับรอง
ประชาชน และ
นักทองเที่ยว

กอสรางหองน้ํา
๑ แหง
ตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
-

30,000,000

30,000,000 30,000,000

1
แหง

สามารถ
ปองกันน้ําทวม
เขาพื้นที่
การเกษตรและ
ที่อยูอาศัยและ
ปองกันตลิ่งพัง
ในฤดูแลงได

กองชาง

-

-

5,000,000

5,000,000

1
แหง

มีหองน้ํา
เพียงพอตอ
ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว

กองชาง

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

5,000,000

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

4

โครงการกอสราง
พิพิธภัณฑ
สัตวน้ําพื้นบาน
ต.บางปลามา
อ.บางปลามา
จ.สุพรรณบุรี
หมูที่ 1

เพื่อรับรอง
ประชาชน และ
นักทองเที่ยว

5

โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมถมดิน
บริเวณคลองตลาดแกว
หมูที่ 1

เพื่อหาแนวภัยแลง กอสรางสถานีสูบ
เมื่อน้ําขาดแคลน พลังงานแสงอาทิตย
หรือพลังงานไฟฟา
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

กอสรางพิพิธภัณฑ
๑ แหง
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)
-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1
แหง

มีพิพิธภัณฑ
สัตวน้ํา
พื้นบานเพื่อให
ประชาชน
และ
นักทองเที่ยว
ไดศึกษาสัตว
น้ําพื้นบาน

กองชาง

-

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

1
แหง

1) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดู
ที่ขาดน้ํา
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนน้ํา

กองชาง

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๓๙๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

โครงการกอสรางระบบ
ประปาบาดาล
หมูที่ 1

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหกับ
ราษฎร
หมูที่ 1
และหมูที่ 9
ไดมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีมีมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

แบบประปาบาดาล
ขนาดใหญ ความจุ
20 ลบ.ม. หมูที่ 1
และ หมูที่ 9
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

3,000,000 3,000,000

2565
(บาท)

3,000,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1
แหง

ราษฎรหมูที่ 1
และหมูที่ 9
ไดมีระบบ
ประปาบาดาล
ที่ดีมีมาตรฐาน
ไวใชใน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๐

ที่
7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง
หมูที่ 3

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดี
และไดมาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) เริ่มจากบริเวณ
บาน น.ส.ทัศนีย
ฮองกุล ถึงบาน
นางสาวสุรัญญา ทูธง
กวาง 4 เมตร
ยาว 280 เมตร
2) เริ่มจากที่นาย
ประเทือง ฮองกุล ถึง
ที่นานายนิคม พันธุแตง
กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,100 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

4,400,000

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
2
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 3
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

8

โครงการกอสรางเขื่อน
ปองกันน้ําทวม
พรอมประตู
ปด – เปดน้ํา
หมูที่ 4

เพื่อปองกัน
อุทกภัยจากน้ํา
ทวมและภัยแลง
เมื่อน้ําขาดแคลน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

กอสรางคลองคลองเรือ
ดานขางวัดทุงอุทุมพร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

-

2565
(บาท)

2,500,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
แหง

1) ปองกันและ
ลดการทวมของ
น้ําในพื้นที่
การเกษตร
2) ชวยบรรเทา
ภัยแลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
3) ทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร
ไมเสียหายจาก
น้ําทวม

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๒

ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 4

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ
ที่ดี และได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เริ่มจากบริเวณที่นา
นายประสาท แกววิชิต
ถึง บริเวณที่สวน
นายปรีชา แสนปญญา
(คันกั้นน้ําชลประทาน
1 ซาย 2 ขวา)
สภาพเดิมถนนลูกรัง
หินคลุก กวาง 5-6 เมตร
ตองการกอสรางถนน
คสล. สูง 0.50 เมตร
ผิวจราจร กวาง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหลทางตาม
สภาพ ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

7,750,000

7,750,000

2565
(บาท)

7,750,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ
1
สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๓

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

10 ขุดลอกหนองน้ํา
ลาดโตนด
หมูที่ 4

เพื่อเปนการ
บรรเทา
ภัยแลง และ
ปองกันอุทกภัย
ใหกับเกษตรกรใน
พื้นที่

บริเวณหนองน้ําลาดโตนด
เนื้อที่ประมาณ 25-0-85
ไร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

11 โครงการกอสราง
ทางขามคลองแทน
สะพานไม
หมูที่ 4

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพ
ที่ดี และได
มาตรฐาน

ถมดิน ฐานกวาง 10 ม.
ยาว 20 ม. สูง 3 เมตร
ผิวจราจร กวาง 6 เมตร
ที่คลอง 1 ซาย 2 ขวา
บริเวณที่นา นายบุญทัน
ดวงจันทร พรอมวางทอ
Ø 1 เมตร จํานวน 12
ทอน
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2562
(บาท)
-

6,000,000

6,000,000

6,000,000

1
แหง

ประชาชนมีน้ํา
ใชในการทํา
การเกษตรอยาง
เพียงพอ และ
ปองกันอุทกภัย
ใน
ฤดูน้ําหลาก

กองชาง

-

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

1
สาย

ประชาชนในหมู
ที่ 4 มีถนนที่ได
มาตรฐานในการ
คมนาคมขนสง
ในดานตางๆ

กองชาง

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

2561
(บาท)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

12 โครงการกอสรางสะพาน เพื่อยกระดับ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
คุณภาพของถนน
หมูที่ 4
ใหมีคุณภาพ
ที่ดี และได
มาตรฐาน

13 โครงการกอสรางสถานี
สูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย
พรอมถมดิน
บริเวณคลองตลาดแกว
หมูที่ 4

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ขามคลอง 2 ซาย 1 ขวา
บริเวณที่นา
นายอุดม ดวงจันทร
เพื่อเชื่อมตอกับ
ทางสาธารณะไปบรรจบ
ทางหมายเลข 3351
ผิวจราจรกวาง 4 เมตร
ยาว 9 เมตร
ทางเทากวาง 1 เมตร
พรอมราวสะพาน คสล.
สูง 0.90 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
เพื่อหาแนวภัยแลง กอสรางสถานีสูบพลังงาน
เมื่อน้ําขาดแคลน แสงอาทิตย หรือพลังงาน
ไฟฟา
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

3,500,000 3,500,000

6,300,000

3,500,000

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

1
แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 4
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

3,500,000

1
แหง

1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนน้ํา

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๕

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

14 โครงการกอสรางฝาย
ชะลอน้ํา จํานวน 2 จุด
หมูที่ 5

เพื่อปองกัน
บริเวณคลองชลประทาน
ปญหาอุทกภัย และ 1 ซาย 2 ขวา
บรรเทาปญหาภัยแลง หนาวัดเสาธง
จํานวน 2 จุด
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

15 โครงการปรับปรุง
เสริมถนนดิน
พรอมลงหินคลุก
หมูที่ 5

เพื่อยกระดับคุณภาพ เริ่มจากที่นา
ของถนนใหมีคุณภาพ นางสําเนียง ฤทธิ์กัณโต
ที่ดีและไดมาตรฐาน ถึง ที่ครูสง กีรติจันทรากูล
ยาว 700 เมตร
กวาง 3 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

-

2562
(บาท)

7,000,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)
-

2
แหง

-

-

4,480,000

-

-

1
สาย

2561
(บาท)

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1) ชวย
บรรเทาภัย
แลงในฤดูที่
ขาดน้ํา
2) ทําใหผล
ผลิตทาง
การเกษตร
ไมเสียหาย
จากการขาด
แคลนน้ํา
ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๖

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

16 โครงการกอสราง
ถนน คสล.
หมูที่ 5

เพื่อยกระดับ
คุณภาพของถนน
ใหมีคุณภาพที่ดีและ
ไดมาตรฐาน

17 โครงการกอสราง
ถนน คสล.
หมูที่ 5

เพื่อใหประชาชน
กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5
มีถนนที่ไดมาตรฐาน สาย คลองชลประทาน 2
ใชในการคมนาคม ซาย 1 ขวา ฝงซาย
เริ่มจากบริเวณสะพานวัด
เสาธงถึงเขตติดตอ เทศบาล
ตําบลบางปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

เริ่มจากสะพานหนาวัดเสา
ธง ถึงบริเวณเขตติดตอ
ตําบลบานแหลม ระยะทาง
ยาว 6,600 เมตร กวาง 4
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)
-

-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

20,000,000

2565
(บาท)
-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
1
สาย

1 สาย

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวก
ปลอดภัยขึ้น
มีความสะดวก
ในการสัญจร

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๗

ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการกอสราง
ประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดใหญ
พรอมถมดิน และวาง
ทอเมนระบบประปา
บริเวณที่ทําการ
อบต.บางปลามา หรือ
กอสรางประปาหมูบาน
แบบบาดาลขนาดใหญ
ความจุ 30 ลบ.ม.
หมูที่ 5 บานเสาธง

วัตถุประสงค
1) เพื่อแสดง
ความสัมพันธ
เชื่อมโยงและ
สอดคลองกัน
ระหวางแผนพัฒนา
สามปและ
งบประมาณรายจาย
ประจําป ซึ่ง
สามารถนําโครงการ
ไปดําเนินการได
ทันทีเมื่อไดรับ
งบประมาณ
2) เพื่อรองรับการ
เพิ่มขึ้นและการ
ขยายจํานวนของ
ประชากรที่จะใชน้ํา
ในการอุปโภคและ
บริโภคอยาง
พอเพียงในอนาคต

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
บริเวณที่ทําการ อบต.
บางปลามา
ตามแบบมาตรฐานที่ อบต.
กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

3,500,000 3,500,000

-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1
โครงการ

ประชาชน
ในหมูที่ 5
มีระบบประปา
ใชที่ได
มาตรฐาน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๘

ที่

โครงการ/กิจกรรม

19 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 6

20 โครงการปรับปรุง
ซอมแซมถนนลาดยาง
สายหัวลาด
หมูที่ 6

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อยกระดับคุณภาพ 1)เริ่มจากถนนลาดยาง
ของถนนใหมีคุณภาพ ถึงบาน
ที่ดีและไดมาตรฐาน นายสนิท ยิ้มประเสริฐ
กวาง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 66 เมตร
๒) เริ่มจากบาน
นางมะนาว ถึงบานนางกี๋
กวาง 3.50 เมตร
ระยะทางยาว 120 เมตร
๓) เริ่มจากประตูน้ํา ถึง ที่
นานายสินธุ แกววิชิต
กวาง 3.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,300
เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
เพื่อยกระดับคุณภาพ เริ่มจากบริเวณโรงเหล็ก
ของถนนใหมีคุณภาพ ถึงบริเวณที่นา
ที่ดีและไดมาตรฐาน นายสุชิน กาลวัย
กวาง 5 เมตร
ยาว 1,064 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

-

3,846,000 3,846,000

-

4,229,000 4,229,000 4,229,000

-

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
(KPI)
จะไดรับ

-

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

4,229,000

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

หนวยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๐๙

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

21 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใชในการจัด
เอนกประสงค หรือ
กิจกรรมตางๆ
ศูนยการเรียนรู (โดม)
หมูที่ 6
22 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง
หมูที่ 6

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บริเวณวัดโพธิ์ลังกา
กวาง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
สูง 9 เมตร
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด
เพื่อยกระดับ
เริ่มจากบริเวณที่นา
คุณภาพของถนน นายสํารวย ศรี
ใหมีคุณภาพที่ดี พิทักษ ถึง ถนน
และไดมาตรฐาน หลวงหมายเลข
3318 (เสนศูนย
ราชการแหงที่ 2
กวาง 5 เมตร
ยาว 1,185 เมตร
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

1
แหง

ประชาชน
มีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

-

5,925,000 5,925,000 5,925,000 5,925,000

1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๐

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

23 โครงการกอสรางประปา เพื่อยกระดับคุณภาพ ระบบประปาบาดาล
บาดาล 20 ลบ.ม.
ชีวติ ใหมีคุณภาพที่ดี ขนาด 20 ลบ.ม.
หมูที่ 6
และไดมาตรฐาน
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
24 โครงการกอสรางถนน
คสล.
หมูที่ 6

เพื่อยกระดับคุณภาพ เริ่มจากบานนายสํารวย
ของถนนใหมีคุณภาพ ศรีพิทักษ
ที่ดีและไดมาตรฐาน ถึงถนนหลวงหมายเลข
3318 ยาว 1,185
เมตร กวาง 4 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

3,500,000

3,500,000

-

-

-

3,846,000

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1
ประชาชน
โครงการ ในหมูที่ 5
มีระบบประปา
ใชที่ได
มาตรฐาน
1
สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 6
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๑

ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 สรางคันกั้นน้ํา
ริมแมน้ําทาจีน
ตลอดแนวหมูที่ 9

วัตถุประสงค
เพื่อลดปญหาดินทรุด
ลงแมน้ําทาจีนและ
เพิ่มความปลอดภัย
ของชาวบานที่อาศัย
อยูริมแมน้ําทาจีน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

สรางคันกั้นน้ํา
ริมแมน้ําทาจีน
ตลอดแนวหมูที่ 9
ระยะทาง 850 เมตร

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1 หมูบาน เพื่อลดปญหา
ดินทรุด
ลงแมน้ําทาจีน
และเพิ่มความ
ปลอดภัย
ของชาวบาน
ที่อาศัยอยู
ริมแมน้ําทาจีน

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๒

ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการสรางโดม
ที่ลานเอนกประสงค
บริเวณศาลารวมใจ
หมูที่ 10

วัตถุประสงค
เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

บริเวณที่ศาลารวมใจ
กวาง 12 เมตร
ยาว 32 เมตร
สูง 6 เมตร
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2,880,000

2,880,000

2565
(บาท)

2,880,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

1 แหง

ประชาชน
ในหมูที่ 10
มีสถานที่จัด
กิจกรรมตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๓

ที่ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

27 โครงการกอสราง
ถนนลาดยาง
จํานวน 2 สาย
หมูที่ 11

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของ
ประชาชนในคมนาคม
เขาพื้นที่การเกษตร
และที่อยูอาศัย ของ
ประชาชนในพื้นที่ ต.
บางปลามา และ ต.
วัดดาว

28 โครงการสรางศูนย
เครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล พรอม
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
รถไถขนาดเล็ก รถไถ
ขนาดกลางทอสูบน้ํา
พรอมอุปกรณทาง
การเกษตรทุกชนิด
หมูที่ 11

เพื่อใหประชาชนมี
ศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบาน
และตําบล พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตรตางๆ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

1) เริ่มจากบานพักนาย
วิเชียร แกววิชิต ถึงที่นา
นายเสงี่ยม เอี๊ยะศิริ
กวาง 5.00 เมตร
ระยะทางยาว 1,329 ม.
2) เริ่มจากคันคลอง
ชลประทานฝงขวามือเขา
ทางฟารมไกอูทอง จากที่
นานายทับ เกตุวงษ ถึง
ที่นา นายบุญทรง นา
คลําภา ระยะทาง
2,300 เมตร กวาง
5.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานที่
อบต.กําหนด
สรางศูนยเครื่องจักรกล
การเกษตรหมูบานและ
ตําบล พรอมจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ํา รถไถขนาดเล็ก
รถไถขนาดกลาง
ทอสูบน้ํา พรอมอุปกรณ
ทางการเกษตรทุกชนิด
หมูที่ 11

2561
(บาท)
-

-

งบประมาณ
2562 2563
2564
(บาท) (บาท)
(บาท)
-

-

9,200,000

2565
(บาท)

-

-

5,000,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
หนวยงาน
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

-

2 สาย

ประชาชน
ในหมูที่ 11
มีถนนที่ได
มาตรฐานใน
การคมนาคม
ขนสงในดาน
ตางๆ

กองชาง

-

1
แหง

ประชาชน
หมูที่ 11
มีศูนย
เครื่องจักรกล
การเกษตร
หมูบานและ
ตําบล พรอม
อุปกรณทาง
การเกษตร
ตางๆ

กองชาง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๔

ที่

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

29 โครงการกอสราง
อาคารเอนกประสงค
(ประเภทโดม)
หมูที่ 12

รวม

29 โครงการ

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

เพื่อใหประชาชน กอสรางอาคาร
ไดมีพื้นที่ในการ เอนกประสงค
ใชประโยชน
ณ บริเวณที่ตั้งศาลา
ประชาคม
ขนาดความกวาง
ประมาณ 16.00
เมตร
ขนาดความยาว
ประมาณ 20.00
เมตร
ตามแบบมาตรฐาน
ที่ อบต.กําหนด
-

-

2561
(บาท)
-

2562
(บาท)
-

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
-

1,500,000

2565
(บาท)

1,500,000

7,000,000 77,400,000 135,456,000 165,284,000 129,784,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา
หนวยงาน
(KPI)
จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
1
แหง

ประชาชนได
รับรูขาวสาร
อยางทั่วถึง

กองชาง

-

-

-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๕

สวนที่ 3
แบบ ผ.03
บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

2

แผนงานบริหารงานทั่วไป

3

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
สํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อ ครุภัณฑสํานักงาน เชน
เครื่องปรับอากาศ,โตะทํางาน
โตะประชุม โตะอเนกประสงค
โตะอาหาร เกาอี้ เกาอี้ทํางาน
เครื่องโทรสาร เครื่องดูดฝุน
เครื่องปรับอากาศ เครื่องปมน้ํา
อัตโนมัติ ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
จัดซื้อ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ยานพาหนะ ขนสง เชน รถยนตนั่ง
และขนสง รถดับเพลิง รถจักรยานยนต
รถบรรทุกน้ํา เครื่องยนต
รถสุขาเคลื่อนที่ รถโมปูน
ลูกพวงสําหรับรถบรรทุกสิบลอ
เรือ หองสุขาเคลื่อนที่
กลองติดรถยนต ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
การเกษตร รถไถ เครื่องตัดวัชพืช
เครื่องสูบน้ํา ฯลฯ

2561
(บาท)

500,000

2562
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000 ๑๐,๐00,000

สํานักปลัด

๑00,000

500,000

2565
(บาท)

สํานักปลัด

๑00,000

500,000

2564
(บาท)

500,000

๑00,000

500,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๗

ที่

แผนงาน

4

แผนงานบริหารงานทั่วไป

5

แผนงานบริหารงานทั่วไป

6

แผนงานบริหารงานทั่วไป

7

แผนงานบริหารงานทั่วไป

8

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร
เชน เครื่องตัดหญาไหลทาง
ติดทายรถฟารมแทรกเตอร
เปนเครื่องตัดหญา
แบบยื่นขาง สามารถติดตั้ง
และปลดออกไดงาย
โดยสามารถติดตั้งกับแกนยก
3 จุด ของรถฟารมแทรกเตอร
รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานที่ อบต.กําหนด
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
วิทยุ
เชน โทรทัศน เครือ่ งขยายเสียง
ลําโพง ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
เผยแพร เชน โทรทัศนวงจรปด
ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร
เผยแพร เชน กลองถายรูป
และกลองถายวีดีโอ ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบาน
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน
งานครัว
ครัว เชน เครื่องกรองน้ํา
ถังตมน้ําไฟฟาดิจิตอล
เครื่องตัดหญา ตูเย็น
ไมโครเวฟ เตาแกส
ผามานพรอมอุปกรณ ฯลฯ

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

600,000

600,000

600,000

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

๒00,000

สํานักปลัด

2561
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๘

ที่
๙

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป

11 แผนงานบริหารงานทั่วไป

12 แผนงานบริหารงานทั่วไป

13 แผนงานบริหารงานทั่วไป
14 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

คาครุภัณฑ ครุภัณฑเครื่องดับเพลิง จัดซื้อครุภัณฑเครื่องดับเพลิง
เชน รถดับเพลิง ชุดดับเพลิง
ถังดับเพลิง ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ
Multifunction แบบฉีดหมึก
(Inkjet) ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน มอนิเตอร เครื่องพิมพ
Multifunction ชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องคอมพิวเตอรเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุค
มอนิเตอร สํารองไฟฟา ขนาด
800 VA ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน เครื่องสแกนสําหรับเก็บ
เอกสารงานทั่วไป ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
เชน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader)
ฯลฯ

2561
(บาท)
๕,00๐,๐๐๐

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐ ๕,00๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

สํานักปลัด

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

๑00,000

สํานักปลัด

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สํานักปลัด

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

สํานักปลัด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๑๙

ที่

แผนงาน

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑอื่น เชน
หองสุขาเคลื่อนที่ ฯลฯ
รวม

*หมายเหตุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕0๐,๐๐๐

๕0๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)
๕0๐,๐๐๐

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕0๐,๐๐๐

๕0๐,๐๐๐

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

16,880,000 16,880,000 17,380,000 17,380,000 17,380,000

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03
หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น
และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๐

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

2

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

3

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

4

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

5

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

6

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

7

แผนงานบริหารงานทั่วไป

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ตูเหล็กชนิด 2 บานเปด ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ตูเหล็กชนิดบานเลื่อน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ชั้นวางเอกสาร ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
เกาอี้พนักงาน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน
ขนาด 36,000 BTU ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซี.ซี.
ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบิ้ลแค็บ
1 คัน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน กลองติดรถยนต ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562 2563 2564
(บาท)
(บาท) (บาท)

2565
(บาท)

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กองคลัง

32,000

32,000

32,000

32,000

32,000

กองคลัง

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

กองคลัง

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

กองคลัง

-

-

50,000

50,000

50,000

กองคลัง

900,000

900,000

-

-

-

กองคลัง

-

-

10,000

10,000

10,000

กองคลัง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๑

ที่

แผนงาน

8

หมวด

แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป
9 แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป
10 แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป
11 แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป
12 แผนงานบริหารงาน คาครุภัณฑ
ทั่วไป

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน
เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน
เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน
เครื่องพิมพ ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เชน
เครื่องสํารองไฟฟา ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
เชน จัดซื้ออุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) ฯลฯ
รวม
รวม (สํานักปลัด+กองคลัง)

*หมายเหตุ

2561
(บาท)

50,000

2562
(บาท)

50,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

-

-

-

50,000

50,000

50,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

50,000

50,000

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองคลัง

5,000

5,000

5,000

5,000

กองคลัง

1,142,500

252,500

-

1,137,500

252,500

กองคลัง

252,500

18,017,500 18,022,500 17,632,500 17,632,500 17,632,500

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03
หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น
และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๒

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

๑

แผนงานการศึกษา

๒

แผนงานการศึกษา

๓

แผนงานการศึกษา

๔

แผนงานการศึกษา

๕

แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
สํานักงานของกองการศึกษาฯ
และ ศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
งานบานงานครัว
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อครุภัณฑ
เผยแพร
โฆษณาและเผยแพร เชน
(เครื่องโปรเจคเตอร)
เครื่องโปรเจคเตอร ฯลฯ
ของกองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพื่อจัดซื้อเครื่องโทรสาร
ไวใชในการติดตอปฏิบัติงาน
(เครื่องโทรสาร)
ของศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
(คอมพิวเตอร)
เชน เครื่องคอมพิวเตอร
ปริ้นเตอร เครื่องสํารองไฟฟา
เครื่องสแกน อุปกรณอานบัตร
แบบอเนกประสงค
(Smart Card Reader) ฯลฯ

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
2563
(บาท)
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๓

ที่

แผนงาน

๖

แผนงานการศึกษา

๗

แผนงานการศึกษา

8

แผนงานการศึกษา

9

แผนงานการศึกษา

10

แผนงานการศึกษา

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปรับ
อากาศ)

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
(เครื่องปรับอากาศ) ไวใช
ในการปฏิบัติงานและ
บริการชุมชนและสังคม
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษาของกอง
การศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
การศึกษาของกอง
การศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
เชน DLTV ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
และขนสง
ยานพาหนะและขนสงของ
กองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑไฟฟา
วิทยุ
และวิทยุของกอง
การศึกษาฯ และศพด.
อบต.บางปลามา

2561
(บาท)

2562
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

482,000

482,000

482,000

482,000

482,000

กองการศึกษาฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๔

หมวด

ประเภท

๑1 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร

๑2 แผนงานการศึกษา

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑการศึกษา
(เครื่องเลนสนาม)

๑3 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๑

๑4 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๓

๑5 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๔

ที่

แผนงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ
482,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
โฆษณาและเผยแพรของ
กองการศึกษาฯ และ
ศพด. อบต.บางปลามา
เพื่อจัดซื้อเครื่องเลนสนาม
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ใหเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
กายติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๑
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
๕๐๐,๐๐๐
กายติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๓
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
๕๐๐,๐๐๐
กายติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๔
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๕

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

๑6 แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๕

๑7 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๖

๑8 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๘

๑9 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๙

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๕
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๖
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๘
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๙
สามารถใหเด็ก เยาวชน
และประชาชนไดออก
กําลังกายอยางทั่วถึง

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๖

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

20 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๑๐

๒1 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๑๑

๒2 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑกีฬา
เครื่องออกกําลังกาย
หมูที่ ๑๒

๒3 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒4 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๑
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๓

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๑๐
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๑๑
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ติดตั้งบริเวณ หมูที่ ๑๒
สามารถใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดออกกําลังกาย
อยางทั่วถึง
จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ 1
จัดซื้อเครื่องเลนสนาม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๓

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

2565
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐

-

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๗

ที่

แผนงาน

๒5 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒6 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒7 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒8 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๒9 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
30 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๔
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๕
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๖
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๘
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๙
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๑๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๔
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๕
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๖
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๘
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ ๙
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ 1๐

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

-

-

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๘

ที่

แผนงาน

๓1 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
๓2 การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๑๑
คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เครื่องเลนสนาม
หมูที่ ๑๒

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อเครื่องเลนสนามเสริม
เสริมสรางพัฒนาการใหกับ
เด็ก หมูที่ 1๑
เพื่อใหเด็กๆ ในหมูที่ ๑๒
มีเครื่องเลนสนามเสริมสราง
พัฒนาการเด็กที่ปลอดภัย
รวม

*หมายเหตุ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

4,434,000 5,552,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

15,052,000

15,052,000 15,052,000

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03
หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น
และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๒๙

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่
1
2

แผนงาน
แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข

3

แผนงาน
สาธารณสุข

4

แผนงาน
สาธารณสุข

5

แผนงาน
สาธารณสุข

หมวด

ประเภท

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ
(แบบอัดทาย)
จัดซื้อรถกูชีพพรอมวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้ออุปกรณติดตามดวย
และขนสง
ดาวเทียม GPS Tracker กับ
รถเก็บ ขน ขยะ ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางปลามา
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
และขนสง
ขนสง เชน กลองติดรถยนต
ฯลฯ
คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
เชน จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ
ระบบVHF/FM ชนิดมือถือ
5 วัตต กลองโทรทัศนวงจรปด
ฯลฯ

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

3,00๐,๐๐๐

3,00๐,๐๐๐ 3,00๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ

-

-

2,00๐,๐๐๐

2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ

-

15,๐๐๐

15,๐๐๐

-

-

10,000

-

-

2,00๐,๐๐๐

-

10,000

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

-

กองสาธารณสุขฯ

10,000

กองสาธารณสุขฯ

2,00๐,๐๐๐ 2,00๐,๐๐๐

กองสาธารณสุขฯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๐

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6 แผนงานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

7 แผนงานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร

8 แผนงานสาธารณสุข

คาครุภัณฑ คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ

*หมายเหตุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2561
(บาท)

2562
(บาท)

จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เชน
จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุระบบ
VHF/FM ชนิดประจําที่ 40 วัตต
พรอมอุปกรณรับสัญญาณ ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
จํานวน ๑ เครื่อง ฯลฯ
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง
รถบรรทุกขยะ เชน เปลี่ยนปะปุ
เปลี่ยนตูบรรทุกขยะ ฯลฯ

-

-

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐

20๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

-

-

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐

6๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

-

-

50๐,๐๐๐

50๐,๐๐๐

50๐,๐๐๐ กองสาธารณสุขฯ

รวม

-

15,000

7,785,000

7,770,000

7,770,000

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03
หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น
และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๑

แบบ ผ. 03

บัญชีครุภัณฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ที่

แผนงาน

1

แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

2

แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑสํานักงาน

3

4
5
6
7
8

หมวด

ประเภท

แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน
แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง
คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
ตูเก็บเอกสารชนิดตูทึบ และ
ตูกระจกพรอมฐานรองตู ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
เกาอีส้ ํานักงาน ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เชน
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
ชนิดแขวน ขนาดไมนอยกวา
40,000 บีทียู ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถบรรทุก (ดีเซล) ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถดับเพลิง ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน รถบรรทุกน้ํา ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน จี พี เอส ติดรถสิบลอ
ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง เชน กลองติดรถยนต ฯลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
2564
(บาท)
(บาท)

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

กองชาง

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

กองชาง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

กองชาง

-

-

-

900,000

900,000

กองชาง

-

-

-

2565
(บาท)

10,000,000 10,000,000 10,000,000

2,500,000 2,500,000 2,500,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

2,500,000

กองชาง

-

10,000

10,000

10,000

10,000

กองชาง

-

10,000

10,000

10,000

10,000

กองชาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๒

ที่
9

แผนงาน

หมวด

แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน

10 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน
11 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน
12 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน
13 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
และขนสง
ขนสง เชน รถสุขาเคลื่อนที่
ฯลฯ
ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อรถพวงลากจูงบรรทุก
และขนสง
ขนาดบรรทุกไมนอยกวา 5 ตัน
ครุภัณฑกอสราง
จัดซื้อครุภัณฑกอสราง เชน
รถขุดดิน ขนาด 5 แรง ฯลฯ
ครุภัณฑยานพาหนะ จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและ
และขนสง
ขนสง เชน รถโมปูนและลูกพวง
สําหรับรถบรรทุกสิบลอ ฯลฯ
ครุภัณฑการเกษตร

14 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน

ครุภัณฑการเกษตร

15 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน

ครุภัณฑการเกษตร

16 แผนงานเคหะและ คาครุภัณฑ
ชุมชน

ครุภัณฑการเกษตร

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง
160BAR 2400W
ทอสายยาง 10 เมตร

จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
รถไถ (เฉพาะตัวโครงรถ
ไมรวมเครื่องยนต) ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
เครื่องสําหรับขุดหลุมเพื่อที่จะ
ปลูกตนไม ฯลฯ
จัดซื้อครุภัณฑการเกษตร เชน
เครื่องผลักดันน้ําระบบไฮโดรลิค
ฯลฯ

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

9,000,000

-

100,000

-

-

-

กองชาง

1,700,000

-

-

-

-

กองชาง

-

900,000

900,000

900,000

900,000

กองชาง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

กองชาง

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

กองชาง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

กองชาง

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

กองชาง

2564
(บาท)

2565
(บาท)

9,000,000 9,000,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๓

ที่

แผนงาน

หมวด

17 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

18 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
19 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
20 แผนงานเคหะและ
ชุมชน
21 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

23 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ
คาครุภัณฑ

ประเภท

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

ครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อ ครุภัณฑโฆษณาและ
50,000
50,000
50,000
เผยแพร
เผยแพร เชน กลองถายภาพ
ระบบดิจิตอล ฯลฯ
ครุภัณฑโรงงาน
จัดซื้อครุภัณฑโรงงาน เชน
30,000
30,000
30,000
สวานเจาะกระแทก ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
50,000
50,000
50,000
เชน เครื่องคอมพิวเตอร ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
50,000
50,000
50,000
เชน โนตบุก ฯลฯ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซื้อ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
20,000
20,000
20,000
เชน เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
(Inkjet Printer) ฯลฯ
ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อครุภัณฑอื่น เชน
๘,๐00,000 ๘,๐00,000 ๘,๐00,000
เตนทแบบโคง (Roof Curve)
หนากวาง 24 เมตร ยาว 48
เมตร โครงสรางอลูมิเนียม
ทั้งหมด ดานใตผาใบสีเทาออน
ดานนอกสีขาว
มาตรฐานสากลผูผลิต ฯลฯ
ครุภัณฑอื่น
จัดซื้อครุภัณฑอื่น เชน เตนท
200,000 200,000
ฯลฯ

2564
(บาท)

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

50,000

กองชาง

30,000

30,000

กองชาง

50,000

50,000

กองชาง

50,000

50,000

กองชาง

20,000

20,000

กองชาง

๘,๐00,000 ๘,๐00,000

200,000

200,000

กองชาง

กองชาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๔

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

29 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

30 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

31 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 1
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 3
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 4
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 5
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 6
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 8
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 9
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 10

2561
(บาท)

2562
(บาท)

-

-

-

-

งบประมาณ
2563
(บาท)
-

2564
(บาท)
-

2565
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

250,000

กองชาง

250,000

กองชาง

-

250,000

250,000

250,000

250,000

กองชาง

-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

กองชาง

-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

กองชาง

-

1,100,000

1,100,000

1,100,000

1,100,000

-

-

-

1,100,000

-

-

250,000

250,000

250,000

250,000

กองชาง
กองชาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๕

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

32 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

33 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

34 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

35 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

36 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

37 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

38 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 11
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
พรอมวางระบบและติดตั้ง
หมูที่ 12
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้งภายใน
หมูบาน หมูที่ 1
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 3
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 4
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 5
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 6
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 8

2561
(บาท)

2562
(บาท)

งบประมาณ
2563
(บาท)

-

-

-

-

250,000

250,000

2564
(บาท)

250,000

250,000

2565
(บาท)

250,000
-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองชาง
กองชาง

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๖

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

40 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

41 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

42 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

43 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุ

44 แผนงานเคหะ
และชุมชน

คาครุภัณฑ

ครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิง

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 9
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 10
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 11
จัดซื้อระบบเสียงไรสาย
ชุดลูกขาย พรอมติดตั้ง
ภายในหมูบาน หมูที่ 12
ติดตั้งชุดดับเพลิงเบื้องตน
แบบถังสารเคมี
ประจําหมูบาน หมูที่ 1
รวม

*หมายเหตุ

2561
(บาท)

700,000

2562
(บาท)

700,000

งบประมาณ
2563
(บาท)

700,000

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

2564
(บาท)

2565
(บาท)

700,000

กองชาง

700,000

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

-

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

700,000

700,000

700,000

700,000

กองชาง

50,000

50,000

50,000

กองชาง

700,000
-

-

12,707,500 23,677,500 42,627,500 44,877,500 44,027,500

1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
และกําหนดใหแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประกอบดวย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03
2. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอมูลเดิมที่อยูใหแบบ ผ.08 ของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) นํามาลงในแบบ ผ.03
หรือนําครุภัณฑเฉพาะที่อยูในโครงการพัฒนาที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น
และเปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับโครงการรายจายตามแผนงานที่เปนรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
วิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ไมตองนํามาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ๔๓๗
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล

- 439 สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 แกไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนสวนการบริหารที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของ
คณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริ หารทองถิ่น
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ง ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ขอ ๓0 องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดโดยมีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของ
งานที่จะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพื่อเสนอผูบริหาร
(2) ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4) ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดําเนินการหรือรวมดําเนินการติ ดตามและประเมินผล รายงานผลการ
ดําเนินการซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผล
เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถิ่น
(5) ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น ใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวั น นับแตวัน ที่ผูบ ริหารทองถิ่นเสนอผลการติ ดตามและประเมินผลดัง กลา วและตองปดประกาศไวเป น
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
/ขอ 31…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 440 ขอ 31 เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สอดคล องกับแนวนโยบายของรัฐ บาล กระทรวงมหาดไทยอาจจั ดใหมี การติด ตามและประเมิ นผลการดํ าเนิน งาน
ตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความสมควร
4.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ และในการประเมินแผนพัฒนานั้นจะตองดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931
ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 1)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต
วันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
3. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)

/๒. การติดตาม…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 441 4.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ
ประเมินโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๖ ขอ ๒๙ และในการประเมินแผนพัฒนานั้นจะตองดําเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพั ฒนา
ทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931
ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 2)
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไ ขป ญ หาความยากจนหรือ การเสริ มสรา งใหป ระเทศชาติ มั่น คง มั่ง คั่ง ยั่ ง ยื น
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ 5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)

/๓. สรุปผล…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 442 4.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ขอ 29 (3) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดวา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวัน นับแตวัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอมูลตาง ๆ จาก
1. ใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model
ของ Kaplan & Norton
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving
Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตาม
ขอ (1)-(10) หรือเปนแบบผสมก็ได
2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริงๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost)
เวลา (Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
3. ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
4. วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)
5. ผลกระทบ (Impact)

/หรือ โดยเครื่องมือ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 443 หรือ โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
1. แบบที่องคการบริหารสวนตําบลกําหนดขึ้นเอง
- แบบรายงานผลการดําเนินการ (แบบที่ 1 และ 2)
(ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 3)
2. แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจง ตามหนั ง สือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/
ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5)
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (สิ่งที่สงมาดวย 4) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย
3. การติดตามและประเมินดวยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
หรือ การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การวัดผลเชิงคุณภาพ องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่ง การประเมินความพึง พอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 4) มีดังนี้
- แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
- แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ
(สามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได)

/๔.4 ขอเสนอแนะ…
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 444 ๔.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต เชน จะทํา จะสนับสนุน สงเสริม ปองกัน ตามแนวทาง ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 บัญญัติวา ในการดําเนินงาน
ใหอ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น สภาท อ งถิ่ น และผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น เป ด เผยข อ มู ล และรายงานผลการดํา เนิ น งาน
ให ป ระชาชนทราบ รวมตลอดทั้ ง มี ก ลไกให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ได มี ส ว นร ว มด ว ย ทั้ ง นี้ ตามหลั ก เกณฑ แ ละ
วิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ
2. พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําระบบบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นโดยมีหนวยงานราชการกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
4. นโยบายรัฐบาล
5. การเปนสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEN Community) และการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEN Economic Community : AEC) สงผลดีตอการขยายการคา การลงทุน และความรวมมือในดานตางๆ
6. นโยบายของรัฐบาล/จัง หวัด ที่ส นับสนุน สง เสริ มด านการเกษตร อุ ตสาหกรรม สอดคลอ งกั บ
ยุทธศาสตรตําบล
7. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
8. การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
ฯลฯ
4.๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
๑. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
มาเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นและใหมีความสอดคลองกัน
๒. การจัด ทํา แผนพั ฒ นาท องถิ่น ควรพิ จารณางบประมาณและคํา นึง ถึง สถานการคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
๓. ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ
ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔. อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานที่จะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
5. สงบุคลากรและประชาชน เขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู ตามอํานาจหนาที่

/ผลจาการ...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 445 ผลจากการพัฒนา
1. ระบบการบริหาร
– มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
– ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
– การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
– มีการแบงงาน / มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
– มีวัสดุอุปการณ เครื่องมือเครื่องใช ที่ครบถวนและทันสมัย
2. ระบบขอมูล
– มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง)
– ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
– มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง
4. การเงิน/งบประมาณ
– การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน
– มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ กลุมสตรี ฯลฯ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
– มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร

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

/(ตัวอยาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 446 -

ตัวอยางเอกสารแนบทาย

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 447 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 1)
แนวทางการพิ จารณาการติ ดตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร
เพื่อ ความสอดคลอ งแผนพั ฒนาทอ งถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

/แนวทาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 448 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1.ขอมูล สภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
ขอมูลพื้นฐานขององคกร (1) ขอมูล เกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง ของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
(3)
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
ปกครองสวนทองถิ่น
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช น การศึ ก ษา สาธารณสุ ข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน เช น การคมนาคมขนส ง
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช น การเกษตร การประมง
การปศุสั ตว การบริ การ การทอ งเที่ย ว อุต สาหกรรม การพาณิช ย /
กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุม ประชาคมทองถิ่น โดยใชก ระบวนการร วมคิ ด ร วมทํ า รว ม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จัง หวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นโยบายของ
ผูบ ริ ห ารทอ งถิ่น รวมถึ ง ความเชื่ อมโยงแผนยุ ทธศาสตร ช าติ 20 ป

(2)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

คะแนนที่ได

(2)
(2)

(3)

20
(5)

(3)

/ประเด็น...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 449 ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(3)
สภาวการณและศักยภาพ ความยากจน อาชญากรรม ป ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(ตอ)
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน

(3)

(5) การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ธรรมชาติ ต า งๆ ทาง
ภู มิ ศ าสตร กระบวนการหรื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น การประดิ ษ ฐ ที่ มี ผ ลต อ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา

(3)

(6) ผลการวิเ คราะหศั ก ยภาพเพื่ อประเมิ นสถานภาพการพั ฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง )
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)

(3)

3. ยุทธศาสตร

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุ ท ธศาสตร ข อง สอดคลองกับสภาพสัง คม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
องค ก รปกครองส ว น ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส วน ท อ ง ถิ่ น แ ล ะ เชื่ อ มโ ยง ห ลั ก ป ร ะ ช ารั ฐ
ทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรช าติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหง ชาติ
และ Thailand 4.0

60
(10)

3.2 ยุ ท ธศาสตร ข อง สอดคลอ งและเชื่ อมโยงกั บ สภาพสั ง คม เศรษฐกิจ สิ่ง แวดลอ มของ
องค ก รปกครองส ว น ท อ งถิ่ น และยุ ท ธศาสตร จั ง หวั ด และเชื่ อ มโยงหลั ก ประชารั ฐ
ทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง ชาติ

(10)

3 . 3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน
จังหวัด

(10)

คะแนนที่ได

และ Thailand 4.0

นโยบาย/ยุ ท ธศาสตร คสช. และนโยบายรั ฐ บาลหลั ก ประชารั ฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0

/ประเด็น...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 450 ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.4 วิสัยทัศน

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
วิสัยทัศ น ซึ่ง มีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(5)
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น

3.5 กลยุทธ

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศ น หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น

(5)

3.6 เปาประสงคของแต เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ละประเด็นกลยุทธ
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่ง สิ่งใดที่ชัดเจน

(5)

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning)

ความมุ ง มั่ น อั น แน ว แน ใ นการวางแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น เพื่ อ ให บ รรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร

(5)

3.8 แผนงาน

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ แผนงานที่ เ กิ ด จากเป า ประสงค ตั ว ชี้ วั ด ค า
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีค วามชัดเจน นํา ไปสูการจัด ทํา โครงการพัฒ นา

(5)

ความเชื่ อ มโยงองค ร วมที่ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่ เ กิ ด ผลผลิ ต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สว นท องถิ่ น ในเขตจั ง หวัด และยุ ท ธศาสตรข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น

(5)

คะแนนที่ได

ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว

3.9 ความเชือ่ มโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม

รวมคะแนน

100

/ตัวอยาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 451 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 2)
แนวทางการพิ จารณาการติ ดตามและประเมิน ผลโครงการ
เพื่อ ความสอดคลอ งแผนพั ฒนาทอ งถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

/แนวทาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 452 แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1.การสรุ ป สถานการณ เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
10
การพัฒนา
ทองถิ่น (ใช การวิ เคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)

10

3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
แ ผ น พั ฒ น า ท อ ง ถิ่ น เทคนิ ค ต า งๆ มาใช เพื่ อ วั ด วา ภารกิจ โครงการ กิ จ กรรม งานต า งๆ
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุ ประสงคหรื อไม ซึ่ง เป นไปตามหลั ก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติร าชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)

10

4 . แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีค วามสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

10

คะแนนที่ได

/ประเด็น...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 453 ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
5. โครงการพัฒนา
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5.1 ความชัด เจนของชื่ อ
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โครงการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
(5)
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
สอดคลองกับโครงการ
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป า หมาย (ผลผลิ ต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
(5)
ของโครงการ) มี ค วาม ชัด เจน สามารถระบุจํ านวนเทาไร กลุมเปา หมายคืออะไร มีผ ลผลิ ต
ชั ด เ จ น นํ า ไ ป สู ก า ร ตั้ ง อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณไดถูกตอง
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
5.4 โครงการมีความ
(5)
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส
สอดคลองกับแผน
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
ยุทธศาสตร 20 ป
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีค วามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
(5)
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(2)
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คน
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ
เศรษฐกิจและสังคม
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
แหงชาติ
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข ง ขั น และการหลุ ด พ น กั บ ดั ก รายได ป านกลางสู ร ายได สู ง
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม
สู ง วั ยอย าง มี คุ ณ ภ าพ ( 3 ) การ ล ด ค ว าม เ ห ลื่ อม ล้ํ าทาง สั ง ค ม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภ าคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสัง คมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ

5.6 โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
สอดคลองกับ Thailand ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
4.0

ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม
ไปสูการขับเคลื่อนดว ยเทคโนโลยี ความคิด สรางสรรค และนวัต กรรม
(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิ จั ย และพั ฒ นา แล ว ต อ ยอด
ความได เ ปรี ยบเชิ ง เปรี ย บเที ย บ เช น ด านเกษตร เทคโนโลยีชี ว ภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

(5)

/ประเด็น...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 454 ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
5. โครงการพัฒนา (ตอ) โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ห ว งระยะเวลาของ
(5)
5.7 โครงการสอดคล อ ง แผนพั ฒนาจั ง หวัด ที่ไ ดกํ าหนดขึ้น เพื่ อขั บเคลื่ อนการพั ฒนาท องถิ่ น
เสมือนหนึ่ง การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
กับยุทธศาสตรจังหวัด
สว นหนึ่ ง ออกจากกัน ได นอกจากนี้ โ ครงการพั ฒนาทอ งถิ่ น ตอ งเป น
โครงการเชื่ อมตอ หรื อ เดิ นทางไปด วยกัน กับ ยุ ทธศาสตร จัง หวั ดที่ ไ ด
กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหา
ค วาม ยาก จ นห รื อก าร
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่ น ค ง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ภายใตหลักประชารัฐ

เป นโครงการที่ดํ า เนิ นการภายใต พื้น ฐานความพอเพี ยงที่ป ระชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได
เปนโครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะใหทองถิ่นมีค วามมั่นคง มั่ง คั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(5)

5.9 งบประมาณ มีค วาม งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
สอดคล อ งกั บ เป า หมาย จั ดทํ าโครงการได แก (1) ความประหยั ด (Economy) (2) ความมี
(ผลผลิตของโครงการ)
ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness)
(4) ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาทองถิ่น นําไปสู ความยุติธรรม (Equity)
(5) ความโปรงใส (Transparency)

(5)

5.10 มีการประมาณการ การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ราค าถู ก ต อง ตาม ห ลั ก ตามหลั ก วิช าการทางช าง หลั ก ของราคากลาง ราคากลางทอ งถิ่ น
วิธีการงบประมาณ
มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ

(5)

5 . 1 1 มี ก า ร กํ า ห น ด
ตั ว ชี้ วั ด ( KPI) แ ล ะ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)
ที่ สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผ ล (effectiveness)
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึง พอใจ
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่ง
ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)

(5)

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
สอดคลองกับวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผ ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคํานึง ถึง (1) มีค วามเปนไปไดและมีค วามเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน

100

คะแนนที่ได

/(ตัวอยาง...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 455 (ตัวอยาง)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
รายงานผลการดําเนินการ
สนสุดวันที่...... เดือน.......................25......
หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบํารุงทองที่
1.3 ภาษีปาย
1.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตสุรา
2.2 คาธรรมเนียมปด โปรย ติดตั้งแผนประกาศ
หรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา
2.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย
2.4 คาธรรมเนียมกําจัดมูลฝอย
2.5 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
2.6 คาปรับผิดสัญญา
2.7 คาปรับอื่นๆ
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
4.1 คาขายแบบแปลน
4.2 รายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
5.1 คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
หมวดภาษีจัดสรร
6.1 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
6.2 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ
6.3 ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ
6.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
6.5 ภาษีสรรพสามิต
6.6 คาภาคหลวงแร
6.7 คาภาคหลวงปโตรเลียม
6.8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ
6.9 คาธรรมเนียมและคาใชน้ําบาดาล
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
6.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน เลือกทํา

ประมาณการรายรับ

รับจริง

(ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 3)

คงเหลือ

หมายเหตุ

/(ตัวอยาง)...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 456 (ตัวอยาง)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
รายงานผลการดําเนินการ
สนสุดวันที่...... เดือน.......................25......
ผลการดําเนินการ
งบประมาณ
หนวยงาน/โครงการ
อนุมัติ
จายแลว
คงเหลือ

หมายเหตุ

สํานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1.1 หมวดเงินเดือน
1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายก
1.1.3 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

รวมสํานัก............./กอง............
รวมทั้งสิ้น (1 สํานัก/4 กอง)
/(ตัวอยาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 457 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 4)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวม

คําชี้แจง : แบบที่ 3/2 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกป)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 25 - 40 ป
( ) 41 – 60 ป
( ) มากกวา 60 ป
3. การศึกษา ( ) ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทา
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
( ) รับจาง/เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อื่นๆ ระบุ................................................
สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวมมากนอยเพียงใด
พอใจมาก
พอใจ
ไมพอใจ
ความพึงพอใจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
๑. ..............................................................................................................................................................................
๒. ..............................................................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
:
กรุณาสงคืน องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา (ชั้น 2) สํานักปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันที่..........................................
จัดทําโดย สํานักปลัด งานวิเคราะหโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
...ขอขอบพระคุณทุกทานที่ตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจ...
/(ตัวอยาง...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 458 (ตัวอยางเอกสารแนบทายที่ 4)

แบบที่ 3/3 แบบประเมินผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในแตละยุทธศาสตร

คําชี้แจง : แบบที่ 3/3 แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
ในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละครั้ง (ภายในเดือนธันวาคมของทุกป)
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําอธิบาย : ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()
1. เพศ
( ) ชาย
2. อายุ
( ) ต่ํากวา 25 ป
( ) 41 – 60 ป
3. การศึกษา ( ) ต่ํากวาประถมศึกษา/ประถมศึกษา
( ) ปริญญาตรี
4. อาชีพ
( ) รับราชการ
( ) รับจาง/เกษตรกร
( ) อื่นๆ ระบุ................................................

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

หญิง
25 - 40 ป
มากกวา 60 ป
มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทา
สูงกวาปริญญาตรี
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย
นักเรียน/นักศึกษา

/สวนที่ 2...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 459 สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางปลามาในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ
ประเด็นการพัฒนา
คําอธิบาย
:
1. มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร ในแตละยุทธศาสตรมี 9 ขอ (ประเด็นพัฒนา)
2. แตละขอมี 10 คะแนน
3. ใหผูทําแบบประเมินใสคะแนนในแตละขอ ตั้งแต 0 – 10 คะแนน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและผลิตภัณฑเพื่อการบริโภคและจําหนาย
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

ยุทธศาสตรที่ 2 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 
/ยุทธศาสตรที่...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 460 ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา และการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

/ยุทธศาสตรที่...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 461 ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมกีฬา เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีความสามารถดานกีฬาสูความเปนเลิศ
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

ยุทธศาสตรที่ 6 การนําการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพื่อประโยชนของประชาชน
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

/ยุทธศาสตรที่...
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

- 462 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑที่ดีไดมาตรฐาน
2

ประเด็นการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คะแนนความพึงพอใจ

มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม
มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ
มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน
ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
รวมคะแนน

เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
เต็ม 10 คะแนน ให 
รวม 90 คะแนน ได 

6. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่น ๆ
๑. ..............................................................................................................................................................................
๒. ..............................................................................................................................................................................
๓. ..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

:

กรุณาสงคืน องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา (ชั้น 2) สํานักปลัด งานวิเคราะหนโยบายและแผน
โทร. 035 – 528614-5 ภายในวันที่..........................................

จัดทําโดย สํานักปลัด งานวิเคราะหโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา
...ขอขอบพระคุณทุกทานที่ตอบแบบสํารวจความพึงพอใจ...

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
องคการบริหารสวนตําบลบางปลามา อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี

