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คํานํา 
 
  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับนี้ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดจัดทําข้ึน
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาโดยไดกําหนดแผนงาน/โครงการในระยะ 5 ป เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงทบวงกรมตางๆจังหวัดและอําเภอ และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาอําเภอและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ รวมถึงวิธีการแกไขปญหาและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีอยูในเขตตําบล 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับนี้ เปนแผนแมบทท่ีใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
และพัฒนาตําบล ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนากอใหเกิดผล
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน ชวยลดความขัดแยงและขจัดความซับซอนในการทํางาน ตลอดจน
เปนการใชทรัพยากรในการพัฒนาท่ีมีอยูอยางจํากัดใหไดผลอยางคุมคา ทําใหตําบลมีเปาหมายและทิศทางในการ
พัฒนาอยางชัดเจนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม ท้ังทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม        
ดานการเมืองการบริหารและดานทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนการประสานความรวมมือในการพัฒนาของทุกฝายไม
วาจะเปนตําบล สวนราชการตางๆ ภาคเอกชนประชาชนและองคกรอ่ืนๆ ทําใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม        
โดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือนําไปสูจุดมุงหมายของการ
พัฒนาและนอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับนี้  ยังใชเปนเครื่องมือควบคุมการใชจายงบประมาณ การติดตามตรวจสอบ     
และการควบคุมการดําเนินงานใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ีตั้งไว 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดรับความอนุเคราะหและความ
รวมมือดวยดี จากสวนราชการตางๆ ภาคเอกชนประชาชนและองคกรตางๆ ในการจัดหาขอมูลและสํารวจความ
ตองการดานตางๆ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและการปฏิบัติงาน 
กอใหเกิดการรวมมือและสรางความเขาใจอันดีในการพัฒนารวมกัน ท้ังภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขต
ตําบล เปนแนวทางในการสรางสรรคสังคมใหนาอยู และพัฒนาตําบลแกใหญใหเจริญกาวหนาดังท่ีตั้งเปาหมายไว
ตอไป 

 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
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แผนพัฒนาทองถ่ิน  
(พ.ศ.2566 – 2570) 

ขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสรุินทร 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานพ้ืนฐาน 

  1. ดานกายภาพ 
ลักษณะท่ัวไปและประวัติความเปนมาของพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ประวัติ 
                  ตําบล  เปนหนวยการปกครองท่ีสําคัญของการบริหารสวนภูมิภาค  และดวยเหตุท่ีเปนชุมชนท่ีมี
ขนาดเหมาะสมและมีศักยภาพเพียงพอ  รัฐบาลจึงไดมุงสงเสริมใหองคกรประชาชน  คือ สภาตําบล  ไดมีอํานาจ
หนาท่ีในการบริหารกิจการในตําบลมากข้ึน  โดยไดออกพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ. 2537  ยกฐานะสภาตําบลซ่ึงมีฐานะการคลังระดับหนึ่ง  เปนหนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน  ท่ีเรียกวา  
“องคการบริหารสวนตําบล”  หรือ  “อบต.” 
                สภาตําบลแกใหญ  ไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 19 มกราคม  2539 ในลําดับท่ี 1,895  เนื่องจากมีรายไดครบหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด 
และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เม่ือวันท่ี 28 เมษายน2539 และองคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ  ไดประกาศปรับขนาดองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จากขนาดเล็กเปนขนาดกลาง เม่ือวันท่ี 2 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2556 

1.1 ท่ีตั้งของตําบล  ตําบลแกใหญ เปน 1 ใน 20 ตําบลในเขตอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัด
สุรินทร  มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยูติดกับทองถ่ินใกลเคียง คือ เทศบาลเมืองสุรินทร, ตําบลบานแร , ตําบลทาสวาง,  
ตําบลนอกเมือง, ตําบลแสลงพันธ, และตําบลนาดี ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด ตําบลนาดีและตําบลบานแร 
  ทิศตะวันออก จรด ตําบลแสลงพันธ , ตําบลบานแร 
  ทิศตะวันตก จรด ตําบลทาสวาง 
  ทิศใต  จรด เทศบาลเมืองสุรินทร , ตําบลนอกเมือง 
โดยตําบลแกใหญ อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร ไปทางทิศเหนือเปนระยะทางประมาณ  
8 กิโลเมตร 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของตําบลแกใหญ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปเปน
ท่ีราบ ใชเปนพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมสําหรับปลูกขาว  และเปนท่ีอยูอาศัย  และเขตอุตสาหกรรม 
  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไปตําบลแกใหญ  มีสามฤดูกาล คือ 
   - ฤดูรอน ตั้งแตเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  ของทุกป 
   - ฤดูฝน  ตั้งแตเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ของทุกป 
   - ฤดูหนาว ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ ของทุกป 
  1.4 ลักษณะของดิน สภาพของดินสวนใหญรอย 80 เปนดินรวนปนทราย เหมาะแกการทํา
การเกษตร ปลูกพืช ยางพารา และไมยืนตนอ่ืนๆ 
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   2. ดานการเมือง / การปกครอง 
2.1 เขตปกครอง     รวม 13 หมูบาน คือ 

หมูท่ี 1  บานแกใหญ               ผูปกครอง    นายบัวลอย   มีพรอม  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 2 บานแกนอย  ผูปกครอง   นายกฤษณ บุญสุข  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 3 บานจักจรูก  ผูปกครอง   นายจําลอง คําแหง  ผูใหญบาน

 หมูท่ี 4 บานตะครอ  ผูปกครอง   นายกฤษ พุมพา  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 5 บานตระแบกนอย     ผูปกครอง     นายทวีศักดิ์ ชัยงาม  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 6  บานนาเกา  ผูปกครอง   นายสาริน ชมบุญ  กํานัน 
หมูท่ี 7  บานทนง  ผูปกครอง  นายดุสิต จิตสมาน ผูใหญบาน 
หมูท่ี 8  บานหนองธาตุ      ผูปกครอง   นายอุทัย สําเร็จดี  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 9  บานตาเตน  ผูปกครอง   นางนวพร แกวสุข  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 10 บานแกใหญ       ผูปกครอง   นายเกียรติทวี   จันทรเพ็ญ ผูใหญบาน 
หมูท่ี 11 บานจบกงาม         ผูปกครอง    นางผองใส สุมาลัย  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 12 บานแกใหญ          ผูปกครอง     นายดุสิต สงวนศรี  ผูใหญบาน 
หมูท่ี 13 บานตะครอใหม     ผูปกครอง   นายสุริยะ     เมืองงาม           ผูใหญบาน 

และมีอาณาเขตดังนี้  
  เนื้อท่ี     ตําบลแกใหญ มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 25,825  ไร หรือ 
41.32 ตารางกิโลเมตร  เปนเขตปกครององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
  2.2 การเลือกตั้ง มีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 4 คน  มีสมาชิกเขตละ 2 คน สมาชิก
ท้ังหมด 26 คน แบงเขตการเลือกตั้งเปน 13 เขตเลือกตั้ง    

3. ประชากร 
จํานวนประชากรและความหนาแนนประชากร  จากขอมูลของสํานักบริหารการทะเบียนกรมการ

ปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2561 ของตําบลแกใหญ  มีจํานวนท้ังสิ้น 9,687 คน จําแนกเปนชาย 4,747 คน หญิง 
4,940 คน  มีความหนาแนนเฉลี่ย 306 คนตอตารางกิโลเมตร และ มีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 3,345 ครัวเรือน     

 

หมูท่ี บาน 2562 2563 2564 
1 บานแกใหญ 536 603 650 
2 บานแกนอย 279 282 310 
3 บานจักจรูก 195 214 220 
4 บานตะครอ 185 205 246 
5 บานตระแบกนอย 214 228 254 
6 บานนาเกา 291 306 316 
7 บานทนง 140 137 145 
8 บานหนองธาตุ 274 280 287 
9 บานตาเตน 177 184 196 
10 บานแกใหญ 278 292 304 
11 บานจบกงาม 145 155 168 
12 บานแกใหญ 174 183 194 
13 บานตะครอใหม 188 195 212 

รวม 3,076 3,264 3,502 
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 3.2 จํานวนประชากร ชาย - หญิง  
 

หมูท่ี บาน 
2562 2563 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 แกใหญ 590 630 1,220 624 677 1,301 659 708 1,367 

2 แกนอย 471 477 948 463 480 943 469 469 938 

3 จักจรูก 435 392 827 438 409 847 435 414 849 

4 ตะครอ 315 338 653 338 344 682 342 344 686 

5 ตระแบกนอย 289 322 611 299 325 624 299 339 638 

6 นาเกา 469 465 934 466 477 943 484 473 957 

7 ทนง 260 250 510 262 257 519 261 265 526 

8 หนองธาตุ 333 339 672 331 341 672 333 355 688 

9 ตาเตน 274 265 539 273 263 536 275 257 532 

10 แกใหญ 459 459 918 440 466 906 439 480 919 

11 จบกงาม 229 223 452 238 240 478 248 245 493 

12 แกใหญ 313 356 669 305 351 656 303 341 644 

13 ตะครอใหม 259 301 560 249 296 545 263 295 558 

รวมท้ังส้ิน 4,696 4,817 9,513 4,726 4,926 9,652 4,810 4,985 9,795 

หมายเหตุ : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
  - ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 
  - ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 
  - ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

4. สภาพทางสังคม  
     4.1 ขอมูลดานการศึกษา 

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีระดับประถมศึกษาจํานวน 5 
โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบานแกใหญ  โรงเรียนบานแกนอย โรงเรียนบานจักจรูก โรงเรียนบานนาเกา และระดับมัย
ธมศึกษา  จํานวน  1 โรง  คือ  โรงเรียนสุรินทรภักดี  

ท่ี ช่ือสถานศึกษา ระดับการศึกษา จํานวนนักเรียน(คน) ผูบริหาร/หัวหนา สังกัด 
1 โรงเรียนสุรินทรภักด ี มัธยม 153 นางกนกพร   สรอยจิต สพม. 

2 โรงเรียนบานแกใหญ 
อนุบาล ประถม 

ขยายโอกาส 
260 นายสมชาติ    ขอรม สพฐ. 

3 โรงเรียนบานแกนอย 
อนุบาล 
ประถม 

124 นายพลา   สะอาดเอ่ียม สพฐ 

4 โรงเรียนบานนาเกา 
อนุบาล 
ประถม 

121 นายพงษศักดิ์ เพ่ิมพูน สพฐ 

5 โรงเรียนบานจักจรกู 
อนุบาล 
ประถม 

102 นางสาวสิริกานต เรืองจิต สพฐ. 

*** ขอมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2564 
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การจัดการศึกษา   องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดดําเนินการตามโครงการถาย
โอนภารกิจการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงมหาดไทย     
มีนโยบายถายโอนการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการในปการศึกษา 
2544  โดยใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนและสํานักงานประถมศึกษา มาอยูในการดูแลรับผิดชอบ
ของ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 4 ศูนย 
 

ท่ี ช่ือสถานศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
จํานวนนักเรียน

(คน) 
ผูบริหาร/หัวหนา สังกัด หมายเหตุ 

1 ศพด.อบต.แกใหญ ปฐมวัย 28 นางโสภา    หฤทัยถาวร อบต.  
2 ศพด.รร.บานแกใหญ ปฐมวัย 40 นางฉวีวรรณ   ชาวงษ อบต.  
3 ศพด.รร.บานนาเกา ปฐมวัย 35 นางกองศรี อยูครบ อบต.  
4 ศพด.บานตะครอ ปฐมวัย 23 นางมยุรี    ทองใหญ อบต.  

*** ขอมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 

4.2 ดานการสาธารณสุข 
ตําบลแกใหญ มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 1 แหง คือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลแกใหญ ตั้งอยูท่ี หมู 1 0 บานแกใหญ โดย นางสุนีย ศรีเพชร เปนผูอํานวยการโรงพยาบาล 

  4.3 ดานการสงเคราะหและคุณภาพชีวิต 
ผูติดเช้ือ H.I.V. 

ผูติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ มีจํานวน  22 คน 

ผูสูงอายุ 
ผูสูงอายุ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ มีจํานวน 1,740 คน 

ผูพิการทุพพลภาพ 
ผูพิการทุพพลภาพ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ท่ีไดรับเบี้ยยังชีพมี จํานวน 415 คน 

 *** ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1. การโทรคมนาคม 
  การคมนาคมของตําบลแกใหญ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข 214  ถนนสาย
สุรินทร – จอมพระ ตัดผาน การจราจรหนาแนนเนื่องจากมีพ้ืนท่ีติดตอเขตเทศบาล  
  5.2.  การไฟฟา 
  เขตตําบลแกใหญ เปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการไฟฟาขยายไดเกือบท่ัวถึงท้ังตําบล 
ประชากรท่ียังไมมีไฟฟาใชประมาณไมเกิน 5 %ของจํานวนครัวเรือนเนื่องจากมีการขยายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 

  5.3 การประปา 
  เขตตําบลแกใหญ เปนชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท ระบบการประปาใชน้ําประปาจากการประปาสวน
ภูมิภาค และประปาหมูบาน เพ่ือใชในการอุปโภคและบริโภค 
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  5.4 โทรศัพท  ประชาชนตําบลแกใหญมีโทรศัพทเคลื่อนท่ีใชทุกครัวเรือน 

5.5 ไปรษณียหรือการส่ือสาร 
       สถานีสงสัญญาณวิทยุ   4  แหง 

     - คลื่น  97.5 เมกะเฮิรต(คุณจารวี) 
     - สถานีแหงประเทศไทย 
     - สถานี อสมท. 
     - สถานีวิทยุชุมชน ม.13 
    สถานีสงสัญญาณโทรทัศน           1 แหง(สถานีทีวีไทย) 
    ตูชุมสายโทรศัพท  2 แหง 
    ตูโทรศัพทสาธารณะ  7 ตู 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 เกษตรกรรม   

มีพ้ืนท่ีทํานาประมาณ  20,825  ไร   
   พืชสวนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ไดแก 
    1. กลวย      
    2. มะมวง               
    3. ตนหอม   
    4. ผักกาดขาว   

   6.2 ปศุสัตว 
           สัตวเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีท่ีสําคัญ ไดแก โค กระบือ สุกร เปด ไก 

   6.3 อุตสาหกรรม 
   จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ  2 แหง (มีคนงานตั้งแต 200 คนข้ึนไป) 
   จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง 8 แหง (มีคนงาน 10 – 49 คน) 
   จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   3 แหง (มีคนงาน ต่ํากวา 10 คน) 
   กิจการอุตสาหกรรม  1) ผลิตเฟอรนิเจอร  2) จําหนายหลังคาสันไทย 3) ผลิตสุขภัณฑหองน้ํา
เปนตน 4) โรงสีไฟ 5) บริษัทจําหนายยานยนต  6) รับซ้ือของเกา 

   6.4 การพาณิชย  
   สถานีบริการปมน้ํามัน  4 แหง   สถานีบริการปมแกส (LPG)  1  แหง 
   บริษัท/หางหุนสวนจํากัด   36 แหง  รานคาตาง ๆ  181แหง  
   โรงไฟฟา  2  แหง (สวนภูมิภาค 1 ฝายผลิต) โรงแรม / หองเชา 30แหง 
   โรงสีขนาดเล็ก  16 แหง    โรงสีขนาดใหญ 6 แหง 
   ประเภทอูซอมรถ  21  แหง   ประเภทรานเสริมสวย / รานตัดผม 14 แหง 
  ประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ 27 แหง  

7. การศาสนา 
  7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตําบลแกใหญ สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน  
6  แหง คือ 
  1. วัดประทุมธรรมชาติ                  ตั้งอยู  หมูท่ี 1  บานแกใหญ 

2. วัดกัลยาณโกมุท   ตั้งอยู  หมูท่ี  2  บานแกนอย 
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  3. วัดสถิตยธรรมมาราม   ตั้งอยู  หมูท่ี  3  บานจักจรูก 
  4. วัดจอมสุรินทร    ตั้งอยู  หมูท่ี  4  บานตะครอ 
  5. วัดอุดรประชาราษฎร   ตั้งอยู  หมูท่ี  6  บานนาเกา 

  6. วัดปาวีรญาณ    ตั้งอยู  หมูท่ี  9  บานตาเตน 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ องคการบริหารสวนตําบลแกใหญมีทรัพยากรปาไม ปาทําเล ปาสาธารณะ 
ประมาณรอยละ 5 ของพ้ืนท่ี 
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพฒันา   

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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สวนท่ี 2 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580)   
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป  โดยมุงเนนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ของประเทศไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปยอได  ดังนี้ 
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 1. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรชาติมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความม่ันคงม่ังค่ังและยั่งยืนและใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาให
ความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี  2 ของรัฐบาล (ป 2560 – 2579) และกรอบการปฏริูป
ในระยะท่ี 3 (ป 2560 เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ไดแก 

(1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ20ป
 (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารางแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป ไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ
20 ป ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดโดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติท่ีมาจากหลายภาคสวน ไดแก ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมืองและนักวิชาการรวมถึงได
พิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติและความคิดเห็นจากภาคประชาชน มาเปนขอมูลในการยกราง
ยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ตอท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการข้ันตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ  
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนท่ีจะนําเสนอตอสภา
นิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติ มาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซ่ึงเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี12 (ตุลาคม2559 - กันยายน2564) นอกจากนี้หนวยงานตางๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ซ่ึงเปนแผนระยะ 5 ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา               
ในระหวางท่ีกลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

 
2. สาระสําคัญ 

  2.1สภาพแวดลอม 
ในชวงทศวรรษท่ีผานมากระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในโลกเปนไปอยางรวดเร็ว และใน

หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคมสิ่งแวดลอมเทคโนโลยีและการเมืองของประเทศไทย แตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงในดาน
ตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีตองบริหารจัดการดวยความยากลําบากมากข้ึน กระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลก ไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซ่ึงเดิมมีโครงสรางเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจท่ี “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
สงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมมากข้ึนตามลําดับ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน และความกาวหนาอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ํา ทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม ระหวางสังคมในเมืองและ
ชนบทขยายวงกวางข้ึน ปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรรายยอยและในภาคชนบท รวมท้ังโอกาสใน
การเขาถึงขอมูลขาวสารองคความรูแหลงทุนและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสําหรับประชาชน ท่ีอยูในพ้ืนท่ี
หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะท่ีการใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวายังอยูในกลุม
ประเทศท่ีใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึงสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเองภายในประเทศตองนําเขามาจาก
ตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการเปนจุดแข็ง ในการแขงขันและ
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ขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้นในอีกดานหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนของโลก และแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม รวมท้ังความเชื่อมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลก ไดทาใหเกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงดาน
อ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ และการกอการรายอาชญากรรม
ขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะท่ีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซ่ึงลวนแลวเปนความ
เสี่ยงในการดํารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้น ในชวงตนศตวรรษท่ี 21 กระแสโลกาภิวัตนไดทําใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ และ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม อุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมข้ึน แตชองวางทางสังคมก็ยิ่งกวางข้ึน รวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะยิ่งทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายได และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากข้ึน
ประกอบกับในอนาคต 20 ป ขางหนาสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนท่ีเขมขน
ข้ึนอยางตอเนื่อง และมีความเสี่ยงทาทายตอการปรับตัวมากข้ึนจากการเคลื่อนยายอยางเสรี และรวดเร็วของผูคน
เงินทุนขอมูลขาวสารองคความรู และเทคโนโลยีและสินคาและบริการขณะเดียวกันการรวมกลุมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคนําไปสูความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะท่ีศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใต
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลก ซ่ึงในชวงระยะ 10 ปขางหนาจะยังคงไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลาย
ประการ ท้ังปญหาตอเนื่องจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป 2551 – 2552 และวิกฤติการณในกลุม
ประเทศยูโรโซนท่ีทาใหระดับหนี้สาธารณะในประเทศตางๆเพ่ิมสูงข้ึน และกลายเปนความเสี่ยงตอความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผลพวงตอเนื่องจากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯยุโรปและ
ญี่ปุน ซ่ึงเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากข้ึนขณะท่ี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหมท่ีจะชวยใหประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึน ขนานใหญและเปนวงกวางเชนท่ีเคย
เกิดข้ึนในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยังไมมีแนวโนมการกอตัวท่ีชัดเจนแตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหมๆ ท่ีจะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซ่ึงภายใตเง่ือนไขดังกลาวเศรษฐกิจโลก
ในชวง 10 ปขางหนา มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 ในชวง 5 ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก  (2540 
- 2550) สถานการณท่ีตลาดโลกขยายตัวชาแตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต
การแขงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงข้ึน ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 – 15 ปขางหนา
นี้จะทําใหขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสําหรับอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาว หากประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธิ์ผล 

ในดานความม่ันคงของโลกก็กําลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานท่ีสําคัญ จากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลก และเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพ่ิมมากข้ึนในเอเชีย
และยุโรปนั้น นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของโลกในชวงป 2560 – 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ท้ังความรวมมือและความขัดแยง โดยข้ึนอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เปน
องคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สําหรับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี
อยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหมท่ีเปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคน และทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหมรวมท้ังเกิดการเชื่อมตอและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑซ่ึงประเทศไทยจะตองลงทุนดานทรัพยากร
มนุษย และการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ก็จะเปนเกณฑมาตรฐานท่ีกดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสีเขียว โดยการพัฒนาและ
นําเทคโนโลยีสีเขียวมาใช ก็จะมีสวนสําคัญและชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากรตางๆ รวมท้ังน้ํามันซ่ึงแม
ราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ
รวมท้ังพืชพลังงานท่ีอาจจะสงผลกระทบตอความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญ จากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ท้ังนี้โครงสรางประชากรโลกท่ีเขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุนรวม ท้ังมีแรงกดดันตอการใชจาย
งบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลายๆประเทศ กลายเปนความเสี่ยงดานการคลังท่ีสําคัญ
สําหรับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวน กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมาก
ข้ึนนั้น กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมีความท่ัวถึงมากข้ึน
ประกอบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเนื่องตามมาดวย การมีขอกําหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวการยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใชระบอบ
ประชาธิปไตยและการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากข้ึน 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึนตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง
มาตั้งแตป 2531 และไดขยับสูงข้ึนมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางตั้งแตป 2553 และ
ลาสุดในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมข้ึนเปน 57,392 ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายข้ึนฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญข้ึนมากหลายสาขา การผลิตและบริการสามารถแขงขันและ
มีสวนแบงในตลาดโลกสูงข้ึนและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยานยนตอิเล็กทรอนิกสและ
เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเท่ียวและบริการดานสุขภาพฐานเศรษฐกิจท่ีใหญข้ึน
สงผลใหการจางงานเพ่ิมข้ึนเปน 38.1 ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ลานคนอัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึง
รอยละ 1 ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ 20.0 ในป 2550 เปนรอยละ 10.9 ในป 2556 
คุณภาพชีวิตดีข้ึนในทุกระดับโอกาสการไดรับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึงทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีข้ึน
ตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปนสากลมากข้ึน ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติ
ท้ังในรูปของทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือเปนกลไกและชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมท้ังกรอบความรวมมือท่ีชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับ
มาตรฐานตางๆไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนามากข้ึน 

นอกจากนั้นประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป 2540 – 2541 ไดสงผลให
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกันใหดีข้ึน ตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ี
ดีอัน ไดแก การดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพโปรงใสรับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดีข้ึน มีการกํากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังท่ีกําหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลัง เปนแนวปฏิบัติท่ีดีข้ึนและฐานะการคลังมี
ความม่ันคงมากข้ึน และฐานะเงินสํารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ
ตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากข้ึนมีการสรางความเปนธรรมใหกับกลุมตางๆ สามารถคุมครอง
ผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีข้ึน ชวยสรางบรรยากาศของการแขงขันในตลาดและ
สนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากข้ึน 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดาน ท้ังทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
จุดออนสําคัญของประเทศไทย ไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลําดับแตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ํา
และการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ํา ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ําตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปนแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะท่ีโครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โดยท่ีการใชองคความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคายังมีนอยการ
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ลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยท่ีดําเนินการไปแลวไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
และสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สําหรับการดําเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตอเนื่องประสิทธิภาพต่ําขาด
ความโปรงใสและขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปญหาคอรรัปชั่นมีเปนวงกวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกสรวมท้ังการบริหารจัดการน้ํายังไมเปนระบบ โครงขายท่ีสมบูรณและลาชาการบังคับใชกฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม
ไมเคารพสิทธิผู อ่ืน และไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ขณะท่ีความเหลื่อมล้ําและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเปนปญหาท่ีทาทายมาก รวมท้ังปญหาในดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเผชิญกับภาวะขยะ
ลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ท้ังนี้ ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศท่ีจะสงผลตออนาคต การพัฒนาประเทศไทยท่ีสําคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา 20 ปตอจากนี้ไป จะมีนัย
ยะท่ีสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลงผูสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วยอม
สงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออมตลอดจนคาใชจายดาน
สุขภาพความม่ันคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ท้ังดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอมความเปนอยูของ
ประชาชน นอกจากนั้นปญหาความเหลื่อมล้ําในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคีสมานฉันทในสังคม
ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษยความจําเปนในการลงทุน เพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทําใหเกิดความเปนธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําและท่ีสําคัญเง่ือนไขจําเปนท่ีตองปรับตัว คือ การแกปญหาความออนแอของการบริหารราชการแผนดินท่ี
ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

โครงสรางท่ีเปนจุดออนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาวจะ
สงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึน ภายใตสถานการณท่ีกระแสโลกาภิวัตน
เขมขนข้ึนเปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยท่ีการเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุนองคความรู
เทคโนโลยีขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรีสงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงข้ึน โดยท่ีประเทศตางๆ
เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและขอจํากัดท่ีเกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดําเนินธุรกิจและการดําเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑและ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากข้ึน ท้ังในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบ
ทางการเงิน เปนตน เง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อยางชาญฉลาดมากข้ึน โดยท่ีการปรับตัวจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง เพ่ือแก
จุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุก ใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแกประชาชนสวนใหญของ
ประเทศ ซ่ึงหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธิ์ผลไดในระยะ 4 – 5 ปตอจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับใหดีข้ึนไดคุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ําและปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงข้ึน รวมท้ังทรัพยากรจะรอยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีกและในท่ีสุด
การพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ท้ังนี้ เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ งลักษณะในเชิงโครงสรางท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศท้ังท่ีเปนจุดแข็งและเปนจุดออนท่ีจะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอก และกอใหเกิดท้ัง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหลานี้ไดนั้น จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยางรอบดาน
ขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการเปลี่ยนแปลง
เหลานั้น โดยท่ีประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก ยืดหยุนปรับตัวไดเร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัย
คุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติ
ได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดํารงชีวิต การทํางานและการเรียนรูซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
อาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินการรวมกันอยางเปนเอกภาพ มีการจัดลําดับความสําคัญและแบง
หนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจนของผูท่ีเก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ดังนั้น จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม เพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือตอ
การพัฒนาประเทศเพ่ือใหบรรลุซ่ึงเปาหมายการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะใหประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและม่ังค่ังและประเทศสามารถพัฒนาไปไดอยางยั่งยืน 
ท้ังนี้ การวิเคราะหใหไดขอสรุปเก่ียวกับจุดแข็งจุดออนโอกาสและขอจํากัดรวมท้ังความเสี่ยงของประเทศ จะ
นําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและไดรับการยอมรับรวมกันใน
สังคมไทยท่ีจะสงผลใหเกิดการผนึกกําลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางท่ีสอดคลองกันการดําเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพ ภายใตการมองภาพอนาคตของประเทศท่ี
เปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงท่ีผานมาประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจงึใหความสําคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซ่ึงเม่ือมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทําใหการดําเนินนโยบายขาดความตอเนื่อง ถือเปน
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผนดิน
ของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมีความรับผิดชอบท่ี
จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทยจําเปนจะตองมี 
“ยุทธศาสตรชาติ” ซ่ึงภายใตยุทธศาสตรชาติประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญ
เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนเปาหมายของประเทศและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง และความทาทายตางๆของบริบทโลกและบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาวพรอม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดิน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง จะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนําพาประเทศไทยให
หลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน ในปจจุบันท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ ปญหาความเหลื่อม
ล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น และปญหาความขัดแยงในสังคมรวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆกับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศนใหมของโลกได ซ่ึงจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก สามารถดํารงรักษาความเปนชาติ
ท่ีมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากัน
สาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลังดําเนินการยกรางอยูในขณะนี้นั้น จะ
ประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนตองการบรรลุรวมกัน รวมท้ังนโยบายแหงชาติและ
มาตรการเฉพาะซ่ึงเปนแนวทางทิศทางและวิธีการท่ีทุกองคกรและคนไทยทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกัน
อยางประสานสอดคลองเพ่ือใหบรรลุ ซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนตองการคือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ การเมืองตางประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
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การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4. วิสัยทัศนประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ตอผลประโยชน
แหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกัน อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  
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2.3ยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 

อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ ย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สรางโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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5. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ  

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการ
พัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาว ท่ีจะทําใหประเทศไทยมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัย ภายในและภายนอกประเทศในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนา
ยกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆได อยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มี
วินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมได
อยางตอเนื่อง สามารถเขาถึง บริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมมีใครถูกท้ิง ไวขางหลัง  

การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนา
ความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละ
ยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้   

1 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความม่ันคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ท้ังกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ท่ีไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศท่ัวโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการ ของยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายท่ี
กําหนด  

2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ท่ีมุงเนนการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  (1) “ตอยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ี
หลากหลาย รวมท้ังความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม  (2) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปู
ทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ท้ังโครงขายระบบคมนาคมและขนสง 
โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต และ  (3) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรท่ีรองรับ 
อนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมท้ังการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู
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ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนใน
ประเทศไดในคราวเดียวกัน  

3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ท่ีสําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย มีความพรอมท้ังกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน 
มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะท่ีจําเปน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและ
การพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ 
เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

4 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน
ประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 

 5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในทุกมิติ ท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใช
พ้ืนท่ีเปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายท่ีเก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรง
ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดโดยเปน การดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลท้ัง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุน
ตอไปอยางแทจริง  

6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม” 
โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปน
ดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและ
สราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ 
ชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลด ความเหลื่อมล้ํา
และเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการ
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

6. กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆใช

เปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติแผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ีใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบ
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ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุ
เปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวนภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จะไดมีการ
กําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติ และแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวน
ราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

6. ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
 6.1 สาระของยุทธศาสตรชาติกําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจน และเปนท่ีเขาใจรับรูและยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติสูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติไดและมีการกําหนด
ตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

 6.2 ระบบและกฎหมายมีกฎหมายรองรับมีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติรวมท้ังกรอบกฎหมายดานการจัดสรร
งบประมาณใหสามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ
และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่องรวมท้ังมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 

 6.3 กลไกสูการปฏิบัติมีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตรการนําไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลรวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจสามารถกําหนดแผนงานโครงการให
สอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
เพ่ือใหการทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 12     

ดังนั้น  เพ่ือใหจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคการบริหารสวนตําบล     
แกใหญ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 องคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ จึงไดจัดทําแผนท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงมีท้ังหมด  10 
ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 5  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรีความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุการ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการ
แขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12      
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
(3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ 
(4) การพัฒนาสูความม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2. สถานะของประเทศ 
2.1 ดานเศรษฐกิจ 

2.1.1 ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจแมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป 2540 – 2541 จะ
ขยายตัวไดดี เฉลี่ยประมาณรอยละ 5 ตอป จนทําใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป 2557 มาอยู
ท่ีประมาณ 196,240  บาท หรือประมาณ  6,041 ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซ่ึงทาใหประเทศไทยไดขยับฐานะ
ข้ึนมาเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แตในระยะ 8 ปท่ีผานมา การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนโดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 3.2 ชะลอจากรอยละ 5.7
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ซ่ึงต่ํากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ํากวาระดับท่ีจะทําใหประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่องดังจะเห็นไดจากสัดสวนการลงทุนรวมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ 41.3 ในชวงป 2534 – 2539 เปนรอยละ 25.5 ในชวงป 2543 – 
2557 นอกจากนี้เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคจะพบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทย โดยเฉลี่ย
ในชวง 2543 – 2557 อยูท่ีประมาณรอยละ 4.9 ต่ํากวาสิงคโปรและมาเลเซียซ่ึงมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาไทย 

2.1.2 การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง  โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ข้ึน (สัดสวนของภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการในป 2553 ท่ีระดับรอยละ 9.9 , 25.4 และ 64.7 เปนรอยละ
7.2 ,28.5 และ 64.3 ในป 2557 ตามลําดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองคความรูและเทคโนโลยีอยาง
ตอเนื่อง ทําใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใตการบริหารจัดการของเงินทุนตางชาติมาเปน
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนภายใตเครือขายของบริษัทแม
ในตางชาติและของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดสวนสูงข้ึนจนประเทศไทยกลายเปนประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม และบริการท่ีมีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวาทําใหผลิตภาพแรงงาน ในระยะท่ีผานมายังเพ่ิมในระดับท่ีนาพอใจแตการชะลอตัวของกําลังแรงงาน
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ท่ีลดลงทาใหความสามารถในการแขงขันระหวางประเทศในระยะ
หลังลดลงซ่ึงสะทอนมาท่ีปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอยละ 9.7 ตอป ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2545 - 2549) เปนเฉลี่ยรอยละ 1.1 ในชวง 3 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซ่ึงตองอาศัยการผลิตท่ีมี
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เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน แมวาการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในชวงกอน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 จะอยูในระดับท่ีนาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ 8 ปท่ีผานมาและยังมีความ
ลาชาเม่ือเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกัน และสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสู
การเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมลดลงจากรอยละ 3.32 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เปนรอยละ 2.05 ในชวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ทําใหประเทศไทย
จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจและเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปจจัยแรงงาน 

2.1.4  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลกและการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคตแมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้ง ในป 2524 
และ 2540 แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทําใหเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู
ในเกณฑท่ีแข็งแกรงโดยเฉพาะเม่ือเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทย และเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอยาง
ตอเนื่อง เริ่มมีสัญญาณท่ีจะเปนขอจํากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึนโดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยรอยละ 37.9 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 เปนรอยละ 42.2 ในชวง 3 ปแรกของแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 11 ชี้ใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน จากผลของการดําเนิน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผานมาและจะเปนขอจํากัดตอการใชมาตรการทางการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตอไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก เนื่องจากตางประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทยและประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันท่ีอยูตรงกลางระหวางประเทศท่ีมี
ความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิตและประเทศท่ีมีความกาวหนาและความสามารถในการแขงขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดย  ในป  พ .ศ .2557 WEF (World Economic Forum) ไดจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับท่ี 31 จาก 144 ประเทศและในป พ.ศ.2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ไดจัดอันดับไวท่ี 30 จาก 61 ประเทศชั้นนําใน
ขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเขาไปประกอบธุรกิจ ประจําป 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015 ซ่ึงดําเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยไดรับการจัดใหอยูในอันดับท่ี 26 จาก 189 ประเทศ
ท่ัวโลก 

2.1.6 สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไดรับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมและเชื่อมโยงใหเกิด
ความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยในป
2557 อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยู ท่ี 47 และดานเทคโนโลยีท่ี 44 จาก 61 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเม่ือเทียบกับอันดับท่ี 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551และตลอดชวง
ระยะเวลา 14 ปท่ีผานมา (2543 -2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอย
ละ 0.17ตอ GDP โดยในป 2556 (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ
0.48 ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณรอยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณรอย
ละ 47 ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแลวเชนเกาหลีใตญี่ปุนสหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
อยูท่ีรอยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตอ GDP ในป 2555 ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการสงเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมในระดับกาวหนาโดยในป 2556 บุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนามีจํานวน 11 คนตอประชากร 10,000 คน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวสวนใหญจะอยูท่ีระดับ
20 – 30 คนตอประชากร 10,000 คน 
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2.1.7 สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆดานประกอบดวยรูปแบบการ
ขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมาย และยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการการบริหารจัดการกิจการประปา ยังขาดเอกภาพการใหบริการนาประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาคและมีแหลงนาดิบไมเพียงพอการใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึง กระจุกตัวอยูใน
เมืองและมีราคาคอนขางสูงประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศ มีแนวโนมลดลงเล็กนอยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานความม่ันคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับต่ําและมีขอจํากัดยังไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชย
ไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
จัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะการคุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัยและขอจํากัดตอการทําธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ
ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะเฉพาะดานท่ีตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน
ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

2.2 ดานสังคม 
2.2.1 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัยเนื่องจากปจจัยหลักๆ ไดแก 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็วมีพัฒนาการไมสมวัยและการ

ตั้งครรภในกลุมวัยรุนท่ีมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก 6.3 คนในชวงป 2507 - 2508 เปน
1.62 คนในชวงป 2548 - 2558 และคาดวาในป 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 

(2) กําลังแรงงานมีแนวโนมลดลงและแรงงานกวารอยละ 30 เปนประชากรกลุมเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนชา ซ่ึงจะเปนขอจํากัดตอการพัฒนาในระยะตอไปกําลัง
แรงงานของไทยมีจํานวน 38.9 ลานคน ในชวงป 2555 – 2557 และเริ่มลดลงรอยละ 0.1 ในป 2556 และรอยละ 
0.2 ในป 2557 ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ  2.2  ตอป ในชวง 10 ปท่ีผานมา (ป 2548 - 2557) 
แตยังต่ํากวาประเทศเพ่ือนบานเชนมาเลเซีย 1 เทาตัวและสิงคโปร 5 เทาตัวและกําลังแรงงานกวารอยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมตนและต่ํากวานอกจากนี้กําลังแรงงานกลุมเจเนอเรชั่นวายซ่ึงมีจํานวนรอยละ 27 ของ
ประชากรในป  2553 มีลักษณะความเปนปจเจกสูงไมใหความสําคัญกับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจาย
ดานสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ขณะท่ีผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2)  ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 การเพ่ิมข้ึนของ
ผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลท่ีเพ่ิมสูงข้ึนแมผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลัง
แรงงานเพ่ิมข้ึนแตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายเนื่องจากมีการออมนอยและแหลงรายไดหลักรอยละ 78.5 ของ
รายไดท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร 

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คนในป 2543 เหลือ 3 
คนในป 2556 โดยครัวเรือนเดียวครัวเรือน 1 รุนและครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในชวงป 2543-
2556 สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัวเสี่ยงตอการลมสลาย 

2.2.3 คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพการเรียนรูและคุณธรรมจริยธรรม  โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงข้ึนอายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิดของคนไทยป  2557 เพศชาย 71.3 ปเพศหญิง 78.2 ปแต
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บเนื่องจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม คนไทยไดรับ
โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึนจานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดย
ชวงป 2551 - 2556  มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยูในระดับตํ่าสะทอนไดจากคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ในป 2556 มีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 นอกจากนี้คน
ไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆพบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือความ
ซ่ือสัตยสุจริตและการทุจริตคอรรัปชันโดยเห็นวาตองสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมไทยเรงดวน 

2.2.4 สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลงแตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได
สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 42 ในป 2543 เหลือรอยละ 10.9 ในป 2556 แตความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดานรายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย
คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก 0.484 ในป 2554 เหลือ 0.465 ในป 
2556 อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยท่ีสุดกับกลุมคนจนท่ีสุดแตกตางกันถึง 34.9 เทา
ในป 2556 โดยกลุมคนรวยท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 36.8 ของรายไดท้ังหมดขณะท่ีกลุมคนจน
ท่ีสุดรอยละ 10 ถือครองรายไดเพียงรอยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานท่ีสําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจท่ีไมสมดุลสงผลให
การกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆในสังคมไมท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดชวงป 2555 – 2556 

2.2.5 ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ําดานสินทรัพยท้ังดานการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู

ในกลุมคนเพียงสวนนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ  20 มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดสวนการถือครองท่ีดินสูงกวากลุมผูถือครองท่ีดินรอยละ 20 ท่ีมีการถือครองท่ีดินนอยท่ีสุด 
325.7 เทาเนื่องจากปญหากรรมสิทธิ์ท่ีดินและการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินวางเปลาของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานขณะท่ีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ยังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากรระหวางเขตเมือง - ชนบทและระหวางภูมิภาค
มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษาโดยกลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความ
เปนอยูดีท่ีสุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอยละ 10 ท่ีมีฐานะความเปนอยู
ดอยท่ีสุดประมาณ 19.1 เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทา 

(3) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ํากันระหวางภู มิภาค
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาทิ จากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
2556 พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง 3.6 เทา 

(4) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงานแรงงานอิสระเขาถึงการ
คุมครองมากข้ึนจากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 1.29 ลานคนในป 2555 เปน 2.471
ลานคนในป 2557 ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 42.4 ในป 2557 อยางไรก็ตามแรงงานใน
ระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทาในป 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากประชาชนไมเขาใจกฎหมาย เขา
ไมถึงกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทํางาน นอกจากนี้ผูมี
รายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรมไมสามารถตอสูคดีจากการท่ีไมสามารถรับภาระคาใชจายในกระบวนการ
ยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

2.2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึนจากการท่ีคนไทยกวารอยละ 99.9 ไดรับความ
คุมครองทางดานสุขภาพโดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ 73.8 ระบบประกันสังคมรอยละ  
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ 7.1 ขณะท่ีกลุมผูดอยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากข้ึนโดยในป  2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึน
เปนแบบ 800 บาทครอบคลุมผูพิการรอยละ 89.5 และรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสท่ีอยูในครอบครัว
ยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อยางไร ก็ตามสวัสดิการ
ดานท่ีอยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร แมวารัฐจัดสวัสดิการดานท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการ
ตางๆแตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยังไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยถึง 4,544,926 ครัวเรือน
อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร 
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2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนานและความสะดวกสบายละเลยเรื่องวินัยมีความเห็นแกตัวไมรูจัก
เสียสละไมเอ้ือเฟอเผื่อแผและขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรมโดยเฉพาะ
การเขามาของแรงงานตางชาติท่ีกอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2.2.8 ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึนชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทําแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและบูรณาการเปน
แผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอและแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือให
ไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณ ในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุม
ทํากิจกรรมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงเปนเครือขายเพ่ิมข้ึนจาก 142,632 แหงในป 2555
เปน 152,377 แหงในป 2556 สวนใหญเปนกลุมธุรกิจชุมชนและอาชีพรอยละ 32.51 ขององคกรท้ังหมดและ
องคกรการเงินรอยละ 26.77 

2.2.9 ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา 10 ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน
นําไปสูความสูญเสียตอชีวิตทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางออม 

2.3 ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมากกอใหเกิดความเสื่อม

โทรมอยางตอเนื่อง และเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(1) พ้ืนท่ีปาไมลดลงเนื่องจากจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนทําใหความตองการใชท่ีดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตรการอยูอาศัยและการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน ตามไปดวยพ้ืนท่ีปาไมจึงถูก
บุกรุกทําลายมากข้ึนโดยพ้ืนท่ีปาไมลดลงจาก  171.02  ลานไรหรือรอยละ  53.33 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของประเทศ
ในป 2504 เปน 102 ลานไรหรือคิดเปนรอยละ 31.6 ในป 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมทําใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพการชะลางพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังมีปญหาพ้ืนท่ีสูงชันหรือพ้ืนท่ีภูเขาซ่ึงมีขอจํากัดในการนําไปใช
ประโยชน การใชทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
การบริหารจัดการท่ีดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดินความหลากหลายทาง
ชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปาไมอยางตอเนื่องเปน
เวลานาน 

(3) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลายและมีการเปลี่ยนสภาพไปใชประโยชน
อ่ืนๆ จํานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทํานากุง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมทําให
พ้ืนท่ีปาชายเลนลดลงจากป  2504 ท่ีมีพ้ืนท่ีปาชายเลนกวา 2.3 ลานไรเหลือเพียง 1.5 ลานไรในป 2552 คิดเปน
การลดลงรอยละ 34.8 ทําใหรัฐเริ่มมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจังโดยไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตร
ท้ังหมดตั้งแตป 2534 และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ 1.61 ลานตันลดลงจากป 2549 ท่ีมีปริมาณ 2.42 ลานตันใน
ขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงของประเทศไทย ยังคงขยายตัวอยางตอเนื่องจากปริมาณความตองการสัตวน้ํา
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการแตประสิทธิภาพการใช
พลังงานดีข้ึนความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึน ตลอด 30 ปท่ีผานมาแตการผลิตพลังงานเชิงพาณิชย
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในป 2555 
ตองนําเขาเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 อยูท่ีระดับ 1.08 ลานบารเรล เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน คิดเปนรอยละ 54 ของความ
ตองการใชในป 2555 และคิดเปนรอยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ํามันดิบมีการนําเขาสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 76 ของ
การนําเขาพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใชพลังงานเชิงพาณิชยข้ันตนในป 2555 เพ่ิมข้ึนรอยละ 6.8 อยูท่ีระดับ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 28 

 

1.981 พันบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ท้ังนี ้ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศไทยมีแนวโนมดีข้ึนโดยมี
อัตราการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานต่ํากวาอัตราขยายตัวของ GDP โดยในป 2555 การเพ่ิมข้ึนของ GDP รอยละ 1 
ขณะท่ีมีการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนท่ีไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการประเทศไทย
ประกอบดวย 25 ลุมน้ํา แหลงน้ําทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ลานลูกบาศกเมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ 28 ของปริมาณน้ําทําธรรมชาติมีแองน้ําบาดาลท้ังหมด ๒๗แอง
น้ําบาดาลมีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ําบาดาลรวมประมาณ 1.13ลานลานลูกบาศกเมตรมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึน
มาใชไดโดยไมกระทบตอปริมาณน้ําบาดาลท่ีมีอยูไดรวมปละ 68,200 ลานลูกบาศกเมตรอยางไรก็ตามการพัฒนา
นาบาดาลข้ึนมาใชมีขอจํากัดในเรื่องขงความคุมทุนเนื่องจากมีคาใชจายในการสูบน้ํา และการดําเนินการสํารวจสูง
ขณะท่ีภาพรวมความตองการใชน้ําในประเทศในป 2557 มีจํานวนประมาณ 151,750 ลานลูกบาศกเมตร โดยท่ี
ศักยภาพของการเขาถึงแหลงน้ําของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 102,140 ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถ
จัดสรรน้ําตามความตองการไดอีกประมาณ 49,610 ลานลูกบาศกเมตร 

2.3.2 ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพแนวโนมอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงข้ึนจาก 1.04  กิโลกรัม/คน/วันในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วันในป 
2557 สถานท่ีกําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ 19 และมีการนํามูลฝอยกลับไปใชประโยชน
เพียงรอยละ18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงข้ึนถึง  19.9 ลานตันในป 2556 ของเสียอันตรายในป 
2557 มีประมาณ  2.69 ลานตันโดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ตอปเนื่องจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบปญหาการกําจัดซากของเสีย
เหลานี้หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบวงจร ขณะท่ีการจัดการของเสีย
อันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสีย
อันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากข้ึนแตยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง
เนื่องจากตนทุนในการกําจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหงแตมีแนวโนมดีข้ึนในป 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนท่ีของประเทศและท่ีเปนปญหาสําคัญ ไดแก ฝุนละอองกาซโอโซน
และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนท่ีวิกฤติในเขตพ้ืนท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปญหา
สารอินทรียระเหยงาย ในขณะท่ีพ้ืนท่ีอ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคา
มาตรฐานแตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงเม่ือตน
ป 2557 ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครการท่ีปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลงสวนหนึ่งเปนผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เปน EURO 4 ตั้งแตป 2555และการปรับปรุงระบบขนสง
สาธารณะและทางจักรยานการเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ท่ีมาจากสาเหตุหลัก คือ ปริมาณรถยนตจํานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน พบวา
สถานการณดีข้ึนเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) 
และประชาชนดีข้ึน 

(3) คุณภาพน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพน้ําในชวง 10 ปท่ี
ผานมา (พ.ศ. 2548 - 2557) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงน้ําท่ีอยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สวนแหลงน้ําท่ี
อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินท่ีมีปุยตกคางจากการเกษตร
และการปศุสัตวและการระบายน้ําเสียจากชุมชนระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนมีจํานวนไมเพียงพอตอการ
บําบัดน้ําเสียท่ีเพ่ิมข้ึนตามการขยายตัว และการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียจากชุมชน 
10.3 ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะท่ีระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียท่ีเกิดข้ึนไดเพียงรอยละ 31 
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(4) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพ่ิมข้ึน แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ตามปริมาณความตองการใชพลังงานท่ี
เพ่ิมข้ึน ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากรายงานแหงชาติ ฉบับท่ี 2 การจัดทาบัญชีกาซเรือนกระจก
ของประเทศไทยระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในป 2533 ปริมาณ  229.08 ลานตัน
คารบอนไดออกไซด เทียบเทาและเพ่ิมเปน 265.9 ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป 2547 โดยปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.3 ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชวง 5 ปท่ี
ผานมา ท้ังนี้ เนื่องมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ท่ีมีการดําเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ
ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนท่ีดินมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนรอยละ 1.1 จึง
สงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคท่ีมีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ และชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้ง และมีความรุนแรงมากข้ึน
สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัยและดินถลม สรางความ
เสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาทอันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการ
ดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจําทุกป ในมิติของจํานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผล
กระทบตอประชากรเปนจํานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะท่ีน้ําทวมเปนภัยธรรมชาติท่ีสงผลใหประเทศไทย
ถูกจัดอยูในลําดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงตนๆของโลก 

 
2.4 ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
2.4.1 ดานธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการประเมิน
ผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ชี้วาสังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยูในระดับ
ปานกลางในป 2556 แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยูในระดับท่ีตองเรงแกไข
สถานการณดังกลาวถือเปนความจําเปนของประเทศไทย ท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวน
เนื่องจากสถานการณวิกฤตคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทย หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2552 มีอยางนอย 6 ประการ คือ 
(1) หลักนิติธรรม  (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรงใส  (4) หลักความมีสวนรวม  (5) หลักความรับผิดชอบ 
(6) หลักความคุมคา ขณะนี้ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน ไดแก ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับ
ทองถ่ินท่ีมีการซ้ือสิทธิ์ขายเสียงมีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการเลือกต้ังมีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชน
รัฐหนวยงานภาครัฐมีระบบการบริหารงานท่ีไมเปนธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบหาผลประโยชนให
ตนเองและพวกพองภาคธุรกิจบางสวนมีการรวมมือกับนักการเมืองและขาราชการกระทําการทุจริตเพ่ือใหไดงาน
จากภาครัฐปดงานอยางรวดเร็วผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภคภาคประชาชนมี
แนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ท่ีตนเองไดรับประโยชนมากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปญหาการบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวมขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใช
ศาสนาเปนเครื่องมือแสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลางไมแสดงบทบาทในการตอตาน
การทุจริตหรือปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาลตั้งแตป 2544 โดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเนื่อง พบวาบริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยูท่ี 72% ในป 2557 ถือวาอยูในระดับดีเม่ือเทียบกับป 2545 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 52% และมีคะแนนเฉลี่ย
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ลดลงเม่ือเทียบกับป 2554 ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยอยูท่ี 77% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียนไทยใหความสําคัญในการ
พัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางยั่งยืนและสรางความเชื่อม่ันแกผูลงทุนท้ังในประเทศ
และตางประเทศสูการยอมรบัในระดับสากล 

2.4.2 ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน 3 สวน ไดแก บริหารราชการ
สวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถ่ิน ท่ีใชหลักการกระจายอํานาจท่ีสวนกลางได
มอบอํานาจระดับหนึ่งใหประชาชนในทองถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดยท่ีไมขัดตอกฎหมายของ
ประเทศ ท้ังสามสวนนี้อยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรีซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบบริหารราชการ
แผนดินรวมไปถึงการกําหนดนโยบาย เพ่ือใหขาราชการนําไปปฏิบัติท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดข้ึน จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
พ.ศ.2545 มีการกําหนดสวนราชการไวเปน 20 กระทรวงและสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวง 

(2) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดาน แตยังมีปญหาท่ีตองแกไขการกระจาย
อํานาจใหแก อปท. ในระยะท่ีผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
และ 2550 และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2 นอกจากนั้นมีการใชงบประมาณเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจหนาท่ีและเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 
2543 สัดสวนของรายไดของทองถ่ินตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 25.17 ใน
ปงบประมาณ  2550 และรอยละ 28.21 ในปงบประมาณ พ .ศ. 2559  มีการถายโอนภารกิจไปแลวตาม
แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับท่ี 1 จํานวน 185 ภารกิจจากภารกิจท่ีจะตอง
ถายโอน 245 ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี 2 จํานวน  75 งาน/กิจกรรม จาก 114 
งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 9,850 คน แบงเปน
ขาราชการ  1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295คน ขาราชการกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประจําอยูท่ีสถานี
อนามัยจํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา 3,098 คน อยางไรก็ตาม ยังมีปญหาท่ีตองการการแกไข เชน การทับ
ซอนของอํานาจหนาท่ีและเขตพ้ืนท่ีระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาล หรืองคการบริหารสวนตําบล
ทําใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความสมดุลปญหา การซ้ือเสียงทําใหการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน
ขาดความชอบธรรมและปญหาการขาดแคลนรายไดของ อปท. ซ่ึงรายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวน
เพียงรอยละ 9.90 ของรายไดรัฐบาลในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเปนรอยละ 10.65 ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ทองถ่ินจําเปนตองพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเปนรอยละ 38.25 และรอยละ 39.46 ตามลําดับ
สงผลให อปท. ในพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนนเชนการเปนแหลงท่ีตั้งของอุตสาหกรรมการคาการ
บริการการเปนพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของประชากรแฝง และแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจากัด 

2.4.3 ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก

พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซ้ือจัดจางรับ
สินบนซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เนื่องจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปชั่น ในปจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปชั่นขนาดใหญท่ีสูงเปนแสนลานบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน ซ่ึงเปนรูปแบบใหมท่ีเกิดมากข้ึนในชวงท่ีรัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจ ในโลกสมัยใหมมีความซับซอนเพ่ิมข้ึนและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชนทับซอนเปนอยางมากไมวาจะเปน
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องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชนและมาตรการตางๆท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองคกรตางๆ ยังไมสามารถท่ีจะเขา 2557 ขององคกร เพ่ือความโปรงใสนานาชาติพบวาประเทศไทยได 38
คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูอันดับท่ี  85 จากการจัดอันดับท้ังหมด 175 ประเทศท่ัวโลกจะเห็นไดวา
ประเทศไทยมีคะแนนดีข้ึนเล็กนอยเทียบกับป  2556 ท่ีได  35 คะแนนอยูอันดับ 102 โดยเม่ือเทียบกับประเทศใน
กลุมอาเซียนพบวาประเทศไทย มีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนสสวนประเทศสิงคโปรสูงถึง 84 คะแนนและ
มาเลเซียได 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 

3. บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (1) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ 3.8 ในชวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และรอยละ 4.2 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
4 (3) ราคานามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร สรอ. ตอบารเรล ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และเฉลี่ย 80-100
ดอลลารสรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวรอยละ 2.1 โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเนื่องเฉลี่ยรอยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 2.0 และภาค
บริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ  3.0  (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 และ (6) กําลังแรงงานลดลง
เฉลี่ยรอยละ 0.2 และรอยละ 0.7 ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และ 13 ตามลําดับ ภายใตสมมุติฐานเหลานี้
เศรษฐกิจไทยในชวง  11 ปขางหนา มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3 - 4.3 โดยมีคากลางของการประมาณ
การรอยละ 3.8 ซ่ึงทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะข้ึนเปนประเทศรายไดสูงในชวงป 2571 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.3 – 2547) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐาน
ดังกลาว ทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูภายใตกับดักประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน เม่ือ
คํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาวโดยเฉพาะ (1) การลดลงของกําลังแรงงานท่ีจะหดตัวเรงข้ึนเปนเฉลี่ยรอยละ 1.0 
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 14 ซ่ึงจะเปนปจจัยถวงตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน  (2) ขีดความสามารถดาน
การคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง
จะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดสวนของประชากรผูสูงอายุ (3) จํานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป 2570 ซ่ึง
สงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (4) การเพ่ิมข้ึนของขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศตาง ๆ ท่ีการปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (5) ภาระการใชจาย
เพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทําใหการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา 100 -
200 ดอลลารสรอ. ตอคนตอป ตามการเพ่ิมข้ึนของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไข
ดังกลาว ทําใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงท่ีจะไมสามารถหารายไดท่ีเพียงพอ ในการท่ีจะทําใหคนไทยไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนโดยในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผูสูงอายุ 1 
คนและคาดการณวาในป 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7คนแบกรับผูสูงอายุ 1คนการขาดแคลน
กําลังแรงงานทําใหตองนําเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบานซ่ึงสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไทยในดาน
การยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลงผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมข้ึนชาปญหาการคามนุษยและการ
ขาดการคุมครองทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนซ่ึงจะเปนปญหาตอเนื่องท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนไทยอาทิ
อาชญากรรมโรคระบาดและภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยางไรก็ตามนับเปนโอกาสในการ
พัฒนาสินคาและบริการธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนเปนตัวเลขเบื้องตน สศช. จะคํานวณใหม
อีกครั้งเม่ือการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑข้ันตํ่าในป 2546 ซ่ึงอยูท่ี 12,745 ดอลลาร
สรอ. ตอคนตอป 
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3.1.3 ความเหลื่อมล้ํา 
ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายไดโอกาสการ

เขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาตินําไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคมจากการกระจายรายไดและผลประโยชน
ของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆในสังคมบางพ้ืนท่ีและบางสาขาการผลิตไมท่ัวถึงเปนธรรมผลประโยชนสวนใหญ
ตกอยูในกลุมท่ีมีโอกาสและรายไดสูงทําใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ 10 ของประชากรกับกลุมคน
จนรอยละ 10 ของประชากรมีความแตกตางกันถึง 34.9 เทาในป 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ํายังสงผลใหเกิด
ปญหาตางๆอาทิปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นคนยากจนขาดโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมี
คุณภาพอยางเทาเทียมการแยงชิงทรัพยากรการรับรูขอมูลขาวสารปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

3.1.4 ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลักอันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีการลงทุนโครงสราง
พ้ืนฐานการจัดบริการสาธารณะ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมืองการใชประโยชนของทรัพยากรทองถ่ิน ท้ังปจจัย
การผลิตและแรงงานไปสูภาคการคาบริการและอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ินการลดลงของแรงงาน
ในภาคเกษตรรวม ท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะ ท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้การเพ่ิมข้ึนของประชากร
และแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตามการผลิตและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการ
ประหยัดจากขนาดการขนสงมีตนทุนต่ําลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน 
นอกจากนี้ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึนจะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี
เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการท่ีมีจํานวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2558 วางกรอบดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐเอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2558 มีมาตราสําคัญๆท่ี
จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิมาตรา 69 หนวยงานของ
รัฐองคการเอกชนหรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดินมีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะเพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐตองดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐและตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยางยั่งยืนกระจายอํานาจและจัดภารกิจ
อํานาจหนาท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลางสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินรวมท้ังมี
กลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนฯลฯมาตรา  89
รัฐตองดําเนินนโยบายการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐโดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการ
คลังและการใชจายเงินแผนดินอยางคุมคาจัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคมมีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปน
ธรรมมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม
อาทิมูลนิธิสถาบันการศึกษาหนวยงานวิจัยตางๆนาเสนอผลการติดตามวิเคราะห สังเคราะหเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาลการทุจริตคอรรัปชั่น
ท้ังการคอรรัปชั่นขนาดใหญและคอรรัปชั่นภาคครัวเรือนการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจเพ่ือ
รายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะเปนแรงกดดันใหผู มีอํานาจภาครัฐหันมาพิจารณาทบทวน
แนวนโยบายมาตรการและกลไกการทางานตางๆใหเหมาะสมมากข้ึน 
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3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 - 
2100) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวม
ท่ัวโลกโดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชนญ่ีปุนอเมริกา
ยุโรปขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาวคอนขางสั้นกวา
สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุท่ีสั้นกวาประเทศพัฒนาแลวคอนขางมาก
โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศและมีการเคลื่อนยายแรงงานตางดาวมาก
ข้ึนนอกจากนี้มีความตองการสินคาและบริการท่ีเหมาะกับผูสูงอายุมากข้ึนนับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศ
ไทยท่ีจะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการดานการทองเท่ียวท่ีพักอาศัยการใหบริการสุขภาพใน
รูปแบบตางๆรวมท้ังเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางานในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
กลายมาเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึนมีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกวา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆเชนโทรศัพทมือถือรถยนตตูเย็นโทรทัศนและ
อ่ืนๆเขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึนโดยหากภาคการผลิตท่ี
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทันขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมจะทาให
ความสามารถในการแขงขันลดลง 

3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน 
(1) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบานมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศซ่ึงจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบกติกาดานการคาการลงทุนท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับเรื่องความโปรงใสและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

(2) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558จะนํามาซ่ึงโอกาส
ท่ีสําคัญๆหลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไดแก1) การลดขอจํากัดในดานอุป
สงคในประเทศ2) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมท่ีใช
แรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเองไปสูระดับการผลิตท่ีสูงข้ึน
ท้ังการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ 3) โอกาสในการใชความไดเปรียบดาน
สถานท่ีตั้งและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจใหเปนศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปดเสรีทางการคากับประเทศท่ีพัฒนาแลวจะมีการนําประเด็นดานมาตรฐาน
ของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซ่ึงผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจพัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม
ตลอดจนพัฒนาสินคาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนแนวโนมราคาสินคาเกษตรและสินคาข้ันปฐมแรง
กดดันจากการเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินคาเกษตรสินคาก่ึงทุนและเทคโนโลยีเขมขนรวมท้ังแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม
ท่ัวถึงยังมีแนวโนมท่ีจะตอกย้ําปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดใหมีความรุนแรงมากข้ึนและเปนอุปสรรคตอ
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การสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซ่ึงเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีตอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงินตลาดทุนและเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดชวงแผนฯ 12
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯและแนวโนม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯและ 2) ปญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสําคัญๆในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสรางผลกระทบตอเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆของโลกไมประสบความสําเร็จอยางเปน
รูปธรรม 

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกความกาวหนาในการติดตอสื่อสารการ
ขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลนสงผลใหมีท้ังโอกาสและความเสี่ยงตอวิถีชีวิตทัศนคติและความเชื่อใน
สังคมตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคลกระบวนการเรียนรูและพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบซํ้าเติมตอ

สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน อุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึนทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวงและมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลงเกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตวและอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหมเกิดความเสี่ยงตอการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไมระบบนิเวศชายฝงพ้ืนท่ีชุมน้ํา เกิดการกัดเซาะชายฝง
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความม่ันคงดาน
อาหารสุขภาพพลังงานและลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีแนวโนม
เกิดบอยครั้งข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัยภัยแลงแผนดินไหวและดินโคลนถลมสงผลกระทบตอภาคการ
ผลิตการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศรวมท้ังวิถีการดํารงชีวิตของประชาชน
นอกจากนี้ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเขมขนและเปนแรงกดดัน
ใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ.2015 (Post 2015 Agenda) 
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ.2015 คือ การจัดทาเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 15 ปโดย
สหประชาชาติใหการรับรองแลว เม่ือวันท่ี 10กันยายน  2557 ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) จํานวน 17 ขอ
และเปาหมาย (Target) จํานวน 169 ขอซ่ึงจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคตท่ีตอง
เนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีมีระบบการศึกษามีความเทาเทียมกันทางเพศสงเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืนลดความไมเทา
เทียมกันท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืนเตรียมความพรอมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพมีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนสงเสริมใหสังคมมีความสุข มีความยุติธรรม และสงเสริมความเปนหุนสวน
เพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 

4. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
4.1 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเปนศูนยกลางของการ
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พัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาท่ียึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงมีความม่ันคงและยั่งยืนสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “ม่ันคงม่ังค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)เปนการ
กําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ีสศช. ไดจัดทําข้ึน ประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรมเปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสู
ความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัยแหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

4.3 เปาหมาย 
4.3.1 การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12ในป 2546เพ่ิมข้ึนเปน 317,051บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลารสรอ.) ตอคนตอป 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5ตอป 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไมตํ่ากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 

4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

4.3.4 การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1)รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรสรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยัง่ยืนและเปนธรรม 
(2)ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(3)เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 )เ พ่ิ ม ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แ ล ะ เส ริ ม ส ร า งธ ร รม าภิ บ าล ใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

4.3.5 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใสเปนธรรมมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 
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5. แนวทางการพัฒนา 
5.1 การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

5.1.1 การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมท้ังดาน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาดานบุคลากรวิจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานการบริหารจัดการรวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงท้ังเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให

มีทักษะความรูและสมรรถนะ ท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคมอาเซียน
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทย ดวยเทคโนโลยีเรงรัดใหแรงงานท้ังระบบมีการเรียนรูข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานไดสนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการเคลื่อนยาย
ระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนท่ีการผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุดและสนับสนุน ใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานท่ีเชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความเปน
เจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดท่ีมีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดท่ีเปนของตนเองมาก
ข้ึน ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการคมนาคมขนสง
เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปนโครงขาย
หลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาทาเรือท่ีมีศักยภาพ ใหเปนทาเรือ
อิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและผลิตชิ้นสวน
อากาศยานและอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการเปนฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสรางการผลิตปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการ
ผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูป ท่ีมีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถ สรางความ
เชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบาน และลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถใน
การแขงขันลงสูระดับท่ีจําเปน สําหรับการสรางความม่ันคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของตลาด ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ท้ังดานกายภาพและเศรษฐกิจ
รวมท้ังสงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียว เปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ
หางหุนสวนและบริษัท เพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและ
แหลงน้ํา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสมใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริมและ
เรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเชื่อมโยงกันเปนโครงขาย ท้ังทาง
บก ทางน้ํา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวทางทะเล
ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวใหครอบคลุมและทันสมัย ท้ังการควบคุมกิจกรรมตางๆ
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เก่ียวกับการทองเท่ียวและสงเสริมการทองเท่ียวและกําหนดและจัดทํากฎหมาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ทองเท่ียวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเท่ียวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ รวมท้ัง
สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเท่ียว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการทองเท่ียวของ
พ้ืนท่ีท่ีมีความเชื่อมโยงท้ังทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถ่ินและกิจกรรมการทองเท่ียว ตลอดจนสงเสริม
การสรางความเชื่อมโยงดานการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมี
โครงขายคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมท้ังระบบพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรม
อนาคต เพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเปนฐานรายไดประเทศและเปน
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการ ท้ังในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุนเชนโลจิสติกสและพลังงาน
รวมท้ังปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศเปนตนสงเสริมการ
นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช ท้ังภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวยระบบอิเล็กทรอนิกสและสนับสนุน
การลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนนการพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรคการ
ลงทุนท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัดพลังงานและการใชพลังงานทดแทนการ
ลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดตั้งสํานักงานใหญขามประเทศบริษัทการคาระหวางประเทศ
รวมท้ังการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูสังคมขององคกรและกิจการเพ่ือสังคม 

5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยชวง

วัยเด็กตั้งแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกดานวัยเรียนวัยรุนใหมีทักษะการเรียนรูทักษะชีวิตสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมท่ีเปนพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานใหมีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือ
สรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศวัยผูสูงอายุใหมีการทํางานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณมีรายไดใน
การดํารงชีวิตมีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆท่ีจะ
กอใหเกิดภาระแกปจเจกบคุคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม

เพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียนสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบตั้งแตกระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกใหไดคนดี

คนเกงรวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเนนผลลัพธจากตัวผูเรียนและ 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรูโดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนท้ังระบบ

การศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคน
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาดการวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

5.2.3 การพัฒนาดานสุขภาพโดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุท้ังในดานผลิตภัณฑสุขภาพและท่ีอยูอาศัย

สําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความยั่งยืนในระยะยาว
โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรและสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือขายท่ีมีการใชทรัพยากรรวมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือสงเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
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(Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังสงเสริมการ
ใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีตอสุขภาพของประชาชน 

5.2.4 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจําเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัยและการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนอยางตอเนื่องรวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสูชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

5.3 การลดความเหล่ือมลาทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพมุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานโดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐานปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริงเรงผลักดันใหการใชระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายยอยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองกับพ้ืนท่ีสราง
หลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตรลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานและเนนการสรางภูมิคุมกันระดับ
ปจเจกโดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภคกําหนดเปนนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติและ
เมืองนาอยูพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับภาคธุรกิจเอกชนและ (3) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานท่ีจําเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย (Customized Welfare) ท่ีคํานึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกันโดยมีแนวทางการรับภาระคาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุน
ใหเกษตรกรรายยอยท่ีไรท่ีดินทากินและยากจนไดมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
2561 และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงานและสรางกระบวนการมีสวนรวมรวมท้ังปรับ
โครงสรางภาษีท่ีเปนธรรมเชนภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรางภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดลอมเปนตน 

5.3.4 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคการคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแกประชาชน
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมล้ําเชนกฎหมายปาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายท่ีดินเปนตน 

5.4 การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
5.4.1 การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพรอม

รองรับความเปนเมืองท้ังดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนสง
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของคนในเมืองรวมท้ังเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเช่ือมโยงกับเพ่ือนบานสงเสริมและเรงรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศท้ังดาน
การคาการลงทุนและการบริการโดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความ
รวมมือในหวงโซอุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมท้ังปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทาง
การคาขนสงและโลจิสติกสใหมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 
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5.4.3 การสงเสริมการลงทุนการคาชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให
ความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบานรวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ีชายแดนโดยใหความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานการสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวและการ
ใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดนระหวางไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

5.5 การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใชประโยชนจากทุนธรรมชาติโดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัวปกปองรักษาทรัพยากรปาไมโดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนําระบบ
สารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมโดย
สงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน
และแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมรวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรกระจายการถือครองท่ีดินจัดทําฐานขอมูลท่ีดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอยางเปนระบบการจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตรากาวหนากําหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสมและ
กําหนดมาตรการปองกันการถือครองท่ีดินของคนตางชาติบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนบูรณาการ
ระหวางหนวยงานอยางเปนระบบสรางศูนยขอมูลทรัพยากรน้ําจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนท่ีเชน
คณะกรรมการลุมน้ําและองคกรผูนําคุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความขัดแยงเชิงนโยบายระหวาง
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการทองเท่ียวการประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณท่ี
เหมาะสมในการน้ําแรมาใชประโยชนคํานึงถึงความจาเปนและมูลคาในอนาคตบังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการทาเหมืองแรท่ีกอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมสรางระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใชแลวท่ีมี
ประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆเชนการปฏิรูประบบภาษีและคาธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดลอมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอมมาตรฐานและฉลากสินคาเปนตน 

5.5.3 การสงเสริมการผลิตการลงทุนและการสรางงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสูเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียวสงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับ
ระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
สงเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมท้ังสงเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศขยะน้ําเสียและของเสียอันตรายท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับ
ประชาชนเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลําดับแรกโดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช
ใหมใหมากท่ีสุดเรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนท่ีวิกฤตสรางรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายท่ีเหมาะสมเนนการแปรรูปเปนพลังงานสรางวินัยของคนในชาติมุงสูการจัดการท่ียั่งยืน
โดยใหความรูแกประชาชนและการบังคับใชกฎหมาย 

5.5.5 การพัฒนาความรวมมือดานส่ิงแวดลอมระหวางประเทศผลักดันการจัดทําแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียนหาแนวทางความรวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดนการเคลื่อนยายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเส่ียงดานภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาคสวนสงเสริมการวิจัย
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และพัฒนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติใหความสําคัญกับการปองกันนาทวมวางแผนปองกันเมือง
และพ้ืนท่ีชายฝงพัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสราง
แนวปองกันตามธรรมชาติและการจัดทําแผนธุรกิจตอเนื่องรวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติใหมี
ประสิทธิภาพพรอมรองรบัแนวโนมการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

5.6 การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสรางความโปรงใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการโดยใหมีชองทางใหทุกภาค

สวนสามารถเขาถึงเขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนไดเชนขอมูลการประกวดราคาจัดซ้ือจัดจาง
โครงการของทางราชการขอมูลการประมูลโครงการผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูลความกาวหนาตาม
กระบวนการยุติธรรมเชนคดีท่ีไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอรรัปชันและคดีท่ีประชาชนใหความ
สนใจในแตละยุคสมัยฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมีความ
คลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนาอปท. ใหเหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมรวมท้ังเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเชื่อมโยงภาคสวนตางๆในระดับ
พ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสรางระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพสรางผลงานท่ีมี
คุณภาพรวดเร็วและนาเชื่อถือสามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได
โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญๆท่ีมีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมากและเปน
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกวาง 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 แผนพัฒนาภาค เปนแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง  4 ภูมิภาคข้ึน  
เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถ  ใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)       
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปดวย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร
การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใตซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแกใหญนั้นตั้งอยูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การทบทวนจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญมี
ความสัมพันธกับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ดานเศรษฐกิจ ดานการเกษตร  การทองเท่ียว  การคาการ
ลงทุน การพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารง
ชีพไดอยางมีคุณภาพ สรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุนฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหสมบูรณ ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปยอ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
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ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน สํานักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี 
สวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปน
กรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เปนธรรมและ 
มีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ 
เขาถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือใหสังคม
สมานฉันทและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
 1.2  หลักการ มุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนา สอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
 ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  เปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ี เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ี เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต  (North South Economic 
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-
บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 2.2  พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศ โดยเนน
พ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมขนสงเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
 2.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน 
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการ
จัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  การ
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ต้ังองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา  รอบรู  
เทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
  (3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร  แกไขปญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได
อยางอบอุน 
  (4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 
15.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟู
ดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 
 3.2  ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู 
และเลย) เนนการฟนฟูระบบนิเวศนเพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตรการ
สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  (2) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เนนใหความสําคัญกับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา
การเกษตร สงเสริมพ้ืนท่ีชลประทาน  การทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย ขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม 
และรอยเอ็ด  เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคาบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใชประโยชนพ้ืนท่ีชลประทานใหเกิดประโยชนสูงสุด  การทําการเกษตรกาวหนา  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  
สุรินทร  มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิม และพัฒนา
เสนทาง 
  (5)  กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อํานาจเจริญ  มุงเนนการพัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและขาดแคลนน้ํา  การ
สรางงานและรายไดจากการทองเท่ียวใหมากข้ึน 
 3.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
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 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 1 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินทองถ่ินของอบต.มีความสัมพันธกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหมโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย  สุรินทร)  ระยะ 4 ป  พ.ศ. 2558– 2561 (ฉบับทบทวน) ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการ
มีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  
และภาคประชาชน สังคมท้ัง  4 จังหวัด ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของ
กลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและ
โครงการจากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ 

1)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ อารยธรรมและไหม 
3)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขาย

ชายแดน 
4)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน “แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการ
ทองเท่ียวอารยธรรมของ” เปน “ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอมเท่ียวอารยธรรม Logistic และ การคา
ชายแดน เช่ือมโยงกลุมอาเซียน” 
 

เปาประสงครวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสูครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเท่ียวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย4ยุทธศาสตร 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการคือ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย 8 ประเด็นหลัก  

20 แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย 5

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการดําเนินการ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบดวย  8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบดวย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
1. ดานเกษตร 1.1 แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินคาเกษตร   

1.2การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 
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2.  ดานอุตสาหกรรม 2.1แผนท่ีการใชท่ีดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   
2.2 กําหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล   
2.4  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 

3.  การทองเท่ียวและ บริการ  3.1  แผนท่ีการจัดกลุมเมืองทองเท่ียว   
3.2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการทองเท่ียวเขาสูรายได  2  ลานบาท
ตอป   
3.3  ไทยเปนศูนยกลาง medical Tourism ของภูมิภาค 

4.  โครงสรางพ้ืนฐาน 4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน   
4.2 การลงทุนการใหบริการและใชประโยชน ICT  
4.3  การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5.  พลังงาน 5.1  นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานท่ีเหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
5.3 การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค 

6.1  การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา  บริการ 
และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
6.2 แกไขกฎหมายกฎระเบียบรองรับประชาคมอาเซียน   
6.3ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและ Eastern 
seaboard   
6.4 เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 

7.  การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขัน 

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (100ดัชนีชี้วัด)    
7.2  การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทยเปน Modern 
Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา 
 

8.1  ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ  1ของ GDP  
8.2Talent Mobility การใชประโยชนจากกําลังคนดาน S & T  
8.3  การใชประโยชน Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน 

9.  การพัฒนาพ้ืนท่ีและ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน 

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองทองเท่ียว 
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทน 
9.8  ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย8ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
10.  การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกอน

และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชนแท็บเล็ตและ
อินเตอรเน็ตไรสาย  เปนตน) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

11.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและ
มาตรฐานบริการ สาธารณสุข 

11.1  การจัดระบบบริการ  กําลังพลและงบประมาณ 
11.2  การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 
11.3  สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12.การจัดสวัสดิการสังคมและการดูแล
ผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและเพ่ิมศักยภาพและโอกาส
ความเทาเทียมคุณภาพชีวิต 
12.2  กองทุนสตรี 

13.  การสรางโอกาสและ รายไดแกวิสาหกิจ
ขนาด กลางและขนาดยอม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน 

13.1กองทุนตั้งตัวได 
13.2กองทุนหมูบาน 
13.3โครงการ sml 
13.4โครงการรับจํานําสินคาเกษตร 

14.  แรงงาน 
 

14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานใหสอดคลองกับ
ความตองการและพัฒนาทักษะผูประกอบการ 
14.2  การจัดการแรงงานตางดาว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุมครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมายอยางท่ัวถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

15.  ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 15.1การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
16.  การตอตานการคอรรัปชั่นสรางธรรมาภิ
บาลและ ความโปรงใส 

16.1  การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 
16.2การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17.  การสรางองคความรู เรื่องอาเซียน 17.1 ภาคประชาชน 
17.2  ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3  :การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  5 ประเด็นหลัก 11 แนว
ทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศเพ่ือความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10 แหง เพ่ือความยั่งยืน 

19.  การลดการปลอยกาซ เรือน
กระจก (GHG)        

19.1การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code)  
19.3 สงเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
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20.  นโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดลอม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดลอม 
20.2การจัดซ้ือจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

21.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ํา 

21.1การปลูกปา 
21.2การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ํา 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอาเซียน 

22.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ 

22.1  การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2  การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  4  :การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย  8
ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
23.  กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกร 
23.3ปรับปรุงระเบียบขอกฎหมายท่ีเปนขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ 

24.  การปรับโครงสราง ระบบ
ราชการ  

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ
ภาครัฐดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบบรูณาการ  
โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
24.2ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ e - service 

25.  การพัฒนากําลังคน ภาครัฐ  25.1 บริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจท่ีมีในปจจุบัน
เตรียมพรอมสําหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

26.  การปรับโครงสรางภาษี 26.1 ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

27.  การจดัสรรงบประมาณ 27.1พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

ยุทธศาสตรท่ี  4  :การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบดวย  8
ประเด็นหลัก  15 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
28. การพัฒนาสินทรัพยราชการ
ท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

28.1 สํารวจสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพยราชการท่ีไมไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

29.  การแกไขปญหาความม่ันคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต และ
เสริมสรางความม่ันคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
3  จังหวัด  ชายแดนภาคใต  ภายใตกรอบนโยบายความม่ันคงแหงชาติ 
2555 –2559 
29.2 การเสริมสรางความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

30.  การปฏิรูปการเมือง 30.1กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 47 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เกษตรอินทรียเปนเลิศเปดประตูสูสากล” “The Capital of Organic Farming and Gateway to 
Global Communities” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. เพ่ิมผลผลิตเกษตรอินทรียใหมีมาตรฐานและมีตลาดรองรับ 
 2. พัฒนาโครงสรางการผลิตเพ่ิมผลิตภาพของสินคาและบริการบนฐานความรู 
 3. รักษาทรัพยากรธรรมชาติสรางสภาพแวดลอมท่ีดีคนมีจิตสํานึกและบูรณาการรวมกัน 
 4. พัฒนาคนใหมีคุณธรรมคุณภาพความรูเกิดภูมิคุมกันทางกายและจิตเปนสังคมท่ีนาอยู 
 5. บูรณาการงานชายแดนทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็งและสงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน
บาน 

ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด (Strategic Issues) 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 2. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงชายแดน 

เปาประสงคของยุทธศาสตร (Goals) 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 - เพ่ิมพ้ืนท่ีดานเกษตรกรรมท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกรดานเกษตรอินทรียเพ่ือเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียท่ีสําคัญของประเทศและมีตลาด
รองรับภายใตการบริหารจัดการท่ีดี 
 2. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
 - เพ่ิมรายไดโดยการเพ่ิมผลผลิตสินคาบนฐานความรูและความเปนธรรมและเพ่ิมรายไดโดยการเพ่ิม 
ผลิตภาพการบริการ 
 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
 - ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศนท่ีสมดุลสภาพแวดลอมท่ีดีและเหมาะสม 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
 - ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรูมีสุขภาพกายและจิตดีและการพัฒนาสังคมอยูดีมีสุขภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามแนวพระราชดําริ 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงชายแดน 
 - หมูบานและชุมชนชายแดนมีความเขมแข็งอยูดีมีสุขและมีการรักษาความสงบเรียบรอยและความ 
ปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

กลยุทธ (Strategies) 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
  1.1 พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
  1.2 การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตดานเกษตรกรรมใหไดมาตรฐาน 
  1.3 การเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
  1.4 การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
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  1.5 การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
  1.6 การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
  1.7 ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
 2. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
  2.1 การพัฒนาการจัดการชาง 
  2.2 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรมเชิงนิเวศนและเกษตรภายใตการมีสวน
รวมของชุมชน 
  2.3 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ Logistics ดวยการบูรณาการ 
  2.4 การสงเสริมการผลิตสินคาผาไหมและสินคาชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพและมาตรฐานตรง
กับความตองการของตลาดดวยกระบวนการเครือขายองคความรู 
  2.5 การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลา
ภายใตความรวมมือทุกภาคสวน 
  2.6 การสงเสริมธุรกิจการคาการลงทุนและบริการภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐเอกชนและ
ทองถ่ิน 
  2.7 การสงเสริมการตลาดสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพท้ังในและตางประเทศ 
3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  3.1 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการ 
  3.2 สงเสริมพัฒนาปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดิน 
  3.3 สงเสริมสนับสนุนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
  3.4 การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 
  3.5 สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
  3.6 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
  4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการเรียนรูเรื่องเมืองสุรินทร 
  4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
  4.3 การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 
  4.4 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดําริ 
  4.5 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  4.6 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีงานทํามีรายไดและไดรับการพิทักษคุมครองสิทธิ์ 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทรก.บ.จ. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 
  4.7 การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
  4.8 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4.9 การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรภาคประชาสังคม 
  4.10 การเสริมสรางพัฒนาองคกรภาครัฐ 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงชายแดน 
  5.1 การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนเครือขายทุกภาคสวนบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนใหมีความเขมแข็ง 
  5.2 การจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพ้ืนท่ีชายแดน 
  5.3 การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางจังหวัดสุรินทรกับประเทศเพ่ือนบาน 
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แผนงาน (Plan) 
 1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรอินทรีย 
  1.1 กลยุทธ : พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   1.1.1 แผนงานพัฒนาเกษตรกรใหมีความพรอมในการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือเขาสูการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
   1.1.2 แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียและการ
ตรวจสอบยอนกลับ 
  1.2 กลยุทธ : การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตดานเกษตรกรรมใหไดมาตรฐาน 
   1.2.1 แผนงานการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ 
   1.2.2 แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย 
   1.2.3 แผนงานการพัฒนาองคความรูสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตเกษตรอินทรีย 
   1.2.4 แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน 
   1.2.5 แผนงานความรวมมือกับองคกรและสถาบันทางวิชาการ 
  1.3 กลยุทธ : เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
   1.3.1 แผนงานการจัดตั้งและเพ่ิมความเขมแข็งใหกลุมเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและ
ผูประกอบการ 
   1.3.2 แผนงานการพัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงขอมูลสถาบันเกษตรกร 
  1.4 กลยุทธ : การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันการตลาดท้ังในและตางประเทศ 
   1.4.1 แผนงานการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรียทุกระดับ 
   1.4.2 แผนงานการสงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย 
   1.4.3 แผนงานการสงเสริมการใชตราสินคาและการพัฒนาบรรจุภัณฑเกษตรอินทรีย 
  1.5 กลยุทธ : การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
   1.5.1 แผนงานการวิจัยและพัฒนาเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
   1.5.2 แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
   1.5.3 แผนงานการเผยแพรประชาสัมพันธงานเกษตรอินทรีย 
   1.5.4 แผนงานการสงเสริมสนับสนุนเงินทุนและปจจยัการผลิต 
   1.5.5 แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 
  1.6 กลยุทธ : การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
   1.6.1 แผนงานการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนาเกษตรอินทรีย 
   1.6.2 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย 
   1.6.3 แผนงานการพัฒนาระบบสงน้ํากระจายน้ําและบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําในไรนา 
  1.7 กลยุทธ : ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
   1.7.1 แผนงานการตรวจสอบสารตกคางในผลผลิตเกษตรอินทรีย 
   1.7.2 แผนงานเสริมสรางความรูดานเกษตรอินทรียแกผูบริโภคและผูเก่ียวของ 
 2. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ 
  2.1 กลยุทธ : การพัฒนาการจัดการชาง 
   2.2.1 แผนงานการบริหารและพัฒนาการจัดการชาง 
   2.2.2 แผนงานสงเสริมชางสุรินทรเพ่ือการทองเท่ียวระดับสากล 
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  2.2 กลยุทธ : การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรวัฒนธรรมเชิงนิเวศนและเกษตร
ภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 
   2.2.1 แผนงานการฟนฟูพัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมี
ศักยภาพใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 
   2.2.2 แผนงานการสงเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 
   2.2.3 แผนงานการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ/บุคลากรทุกภาคสวน/
เครือขายชุมชนทางดานการทองเท่ียว 
   2.2.4 แผนงานการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
   2.2.5 แผนงานจัดการชางและพัฒนาหมูบานชางสุรินทรเพ่ือการทองเท่ียว 
  2.3 กลยุทธ : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ Logistics ดวยการบูรณาการ 
   2.3.1 แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
   2.3.2 แผนงานพัฒนาและเพ่ิมสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการคาการลงทุนและการ
ทองเท่ียว 
   2.3.3 แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ Logistic เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน 
  2.4 กลยุทธ : การสงเสริมการผลิตสินคาผาไหมและสินคาชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงกับความตองการของตลาดดวยกระบวนการเครือขายองคความรู 
   2.4.1 แผนงานการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาผาไหมและสินคาชุมชนและทองถ่ินใหมี
คุณภาพและมาตรฐานดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
   2.4.2 แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาดวยกระบวนการของเครือขาย
องคความรู 
  2.5 กลยุทธ : การพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพใหไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดภายใตความรวมมือทุกภาคสวน 
   2.5.1 แผนงานการเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพใหไดคุณภาพและ
มาตรฐาน 
   2.5.2 แผนงานการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและสมรรถนะองคกร/บุคลากรทุกภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 
  2.6 กลยุทธ : การสงเสริมธุรกิจการคาการลงทุนและบริการภายใตความรวมมือระหวาง
ภาครัฐเอกชนและทองถิ่น 
   2.6.1 แผนงานการเพ่ิม ขีดความสามารถขององคกรและผูป ระกอบการผ าน
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร 
   2.6.2 แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการคาและบริการ 
   2.6.3 แผนงานสงเสริมการคากับประเทศเพ่ือนบาน 
  2.7 กลยุทธ : การสงเสริมการตลาดสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพท้ังในและตางประเทศ 
   2.7.1 แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาท่ีมีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
   2.7.2 แผนงานการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพ 
   2.7.3 แผนงานการพัฒนาตลาดเดิมและเพ่ิมตลาดใหมท้ังในและตางประเทศ 
   2.7.4 แผนงานการประชาสมัพันธ 
 3. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
  3.1 กลยุทธ : สงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการ 
   3.1.1 แผนงานสงเสริมสนับสนุนพัฒนาแหลงน้ําและการบริหารจัดการ 
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  3.2 กลยุทธ : สงเสริมพัฒนาปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดิน 
   3.2.1 แผนงานสงเสริมพัฒนาปรับปรุงบํารุงทรัพยากรดิน 
  3.3 กลยุทธ : สงเสริมสนับสนุนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
   3.3.1 แผนงานสงเสริมสนับสนุนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
  3.4 กลยุทธ : การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 
   3.4.1 แผนงานปรับภูมิทัศนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
   3.4.2 แผนงานจัดการขยะและน้ําเสีย 
   3.4.3 แผนงานควบคุมมลพิษ 
  3.5 กลยุทธ : สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   3.5.1 แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3.5.2 แผนงานสรางและพัฒนาเครือขายเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
   3.5.3 แผนงานสงเสริมการบังคับใชกฎหมายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.6 กลยุทธ : สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางย่ังยืน 
   3.6.1 แผนงานสงเสริมพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม 
   3.6.2 แผนงานสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
   3.6.3 แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกับแผนงานดานพลังงานในการแกปญหาความ
ยากจน 
 4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคมอยางย่ังยืน 
  4.1 กลยุทธ : การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและการเรียนรูเรื่องเมืองสุรินทร 
   4.1.1 แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรูแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สุรินทรก.บ.จ. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 
   4.1.2 แผนงานสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
   4.1.3 แผนงานสนับสนุนผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
   4.1.4 แผนงานพัฒนาสื่อสรางสรรค 
   4.1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1.6 แผนงานการจัดตั้งสถาบันพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงคเพ่ือการเรียนรูเรื่องเมือง
สุรินทร 
  4.2 กลยุทธ : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
   4.2.1 แผนงานเสริมสรางคุณคาและอนุรักษสืบทอดศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
วิถีชีวิตท่ีดีงาม 
   4.2.2 แผนงานการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน 
  4.3 กลยุทธ : การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 
   4.3.1 แผนงานการเสริมสรางความรูการดูแลสุขภาพกายจิตท่ีเขมแข็งและการนํามา
ปฏิบัติ 
   4.3.2 แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีสุขภาพดี 
   4.3.3 แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือขายดานสุขภาพ 
  4.4 กลยุทธ : การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและตามแนวพระราชดาํริ 
   4.4.1 แผนงานการเสริมสรางความม่ันคงท่ีอยูอาศัยและโครงสรางพ้ืนฐาน 
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   4.4.2 แผนงานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ตามแนวพระราชดําริ 
   4.4.3 แผนงานสงเสริมครอบครัวอบอุนเขมแข็ง 
   4.4.4 แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม 
   4.4.5 แผนงานเสริมสรางและพัฒนาเครือขายดานการพัฒนาสังคม 
  4.5 กลยุทธ : การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
   4.5.1 แผนงานการพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการกีฬาและนันทนาการ 
   4.5.2 แผนงานสงเสริมการออกกําลังกายกีฬาและนันทนาการมวลชน 
   4.5.3 แผนงานเสริมสรางกีฬาพ้ืนฐานสูความเปนเลิศและอาชีพ 
   4.5.4 แผนงานพัฒนาการบริหารการกีฬาและนันทนาการ 
  4.6 กลยุทธ : การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีงานทํามีรายไดและไดรับการพิทักษ
คุมครองสิทธิ์ 
   4.6.1 แผนงานเสริมสรางการมีงานทํามีรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
   4.6.2 แผนงานเสริมสรางความรูดานแรงงาน 
   4.6.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรดานพิทักษคุมครองสิทธิดานแรงงาน 
  4.7 กลยุทธ : การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   4.7.1 แผนงานการสงเสริมการบริหารงานและการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
   4.7.2 แผนงานการพัฒนาองคความรูดานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   4.7.3 แผนงานเสริมสรางและพัฒนาเครือขายระบอบประชาธิปไตย 
   4.7.4   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสุรินทร ก.บ.จ. เห็นชอบ เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2553 
  4.8 กลยุทธ : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   4.8.1 แผนงานการปองกันปญหาอาชญากรรมและภัยสังคม 
   4.8.2 แผนงานการแกไขฟนฟูสงเคราะหผูกระทําความผิด 
   4.8.3 แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4.9 กลยุทธ : การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรภาคประชาสังคม 
   4.9.1 แผนงานเสริมสรางการบูรณาการการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคประชาสังคม 
   4.9.2 แผนงานเสริมสรางการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาสังคมกับยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด 
  4.10 กลยุทธ : การเสริมสรางพัฒนาองคกรภาครัฐ 
   4.10.1 แผนงานการพัฒนาบุคลากร 
   4.10.2 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
   4.10.3 แผนงานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงชายแดน 
  5.1 กลยุทธ : การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนเครือขายทุกภาคสวนบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนใหมี
ความเขมแข็ง 
   5.1.1 แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวน 
   5.1.2 แผนงานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.1.3 แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือขายชายแดน 
   5.1.4 แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
   5.1.5 แผนงานสงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  5.2 กลยุทธ : การจัดระบบรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยพ้ืนท่ีชายแดน 
   5.2.1 แผนงานสงเสริมกิจกรรมมวลชนทุกภาคสวน 
   5.2.2 แผนงานพัฒนาระบบคมนาคมสาธารณูปโภคการสื่อสาร 
   5.2.3 แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและการบูรณาการงานทุกภาคสวน 
   5.2.4 แผนงานปองกันปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกประเภท 
   5.2.5 แผนงานการจัดระบบการปองกันภัยในดานตางๆ 
  5.3 กลยุทธ : การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางจังหวัดสุรินทรกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
   5.3.1 แผนงานสงเสริมความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบานดานความม่ันคง
ชายแดน/เศรษฐกิจ/การศึกษา/สาธารณสุข/วัฒนธรรมทองถ่ิน 
   5.3.2 แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอตกลงระหวางประเทศ 
 

 แผนยุทธศาสตรทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุ รินทร       
(พ.ศ.2560 - 2562 ) 

1. วิสัยทัศน (Vision)  
 

“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ” 
“ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally. 

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5 

ดาน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
   1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี (โซนนิ่ง) 
   1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนท่ี การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
   1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
   1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด 
   1.5 พ้ืนท่ีเกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   1.6 การพัฒนาแหลงนาและบริหารจัดการนาอยางมีระบบ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการ
ทองเท่ียว 

   2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดคุณภาพ 
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม 

เชิง นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
   2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 
   2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก 

2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี
คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด 

   2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 
   2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเท่ียว และการประชาสัมพันธ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 
   3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอมอยางมีสวนรวม 
   3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
   3.3 สงเสริมการใช พลังงานทดแทน เพ่ือสรางความม่ันคงทางพลังงานและรักษา

สิ่งแวดลอม 
   3.4 พัฒนาแหลงนาและระบบบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพ 
   3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

   4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู 
   4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
   4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง 
   4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน  

4.6 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายได 

   4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม 
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน 

   4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง 
   4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 
   5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน / ชุมชนชายแดน 
   5.2 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศ

เพ่ือนบาน 
   5.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีชายแดน 
   5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามพ้ืนท่ี

ชายแดน 

3. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนการกําหนดวาในอนาคตองคการบริหารสวน
ตําบลแกใหญ จะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566–2570) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพียงใด โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 
 1. วิสัยทัศนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ                 
ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา   
 

“รวมพลังรัฐราษฎรพัฒนาชุมชนทุกดานใหเขมแข็ง  รวมแรงอนุรักษและฟนฟูส่ิงแวดลอม 
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นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 2. พันธกิจหลักการพัฒนา  (MISSION) 
  1.   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทุกระบบใหไดมาตรฐาน  เพียงพอและท่ัวถึง 
  2.   สงเสริมเพ่ิมทักษะและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ิมรายได 
  ใหกับกลุม 
  3.   สงเสริมดานการศึกษา  สุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชน ใหมีคุณภาพชีวิต 
  ท่ีดีข้ึน 
  4.   พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคใหเพียงพอ 
  5.   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
  6.   สงเสริมสรางจิตสํานึกอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน 

3. จุดมุงหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานเพียงพอและท่ัวถึง       
2. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ  มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
3. งานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณธรรม จริยธรรม 

ทรัพยากรมนุษยและสังคม สุขภาพอนามัยและสวัสดิการของประชาชนมีคุณภาพดีข้ึน 
แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเพียงพอตลอดป 

4. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินทางดานการเมืองและสังคม 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟู 

4. จุดเนนการพัฒนา 
 องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  มุงเนนการพัฒนาชุมชนใหมุงสูคุณภาพชีวิตท่ีดีไดมาตรฐาน คือ 
ประชาชนมีสุขภาพดี มีเศรษฐกิจดี  มีคุณธรรม  มีความเปนอยูท่ีดี ลดปญหาอาชญากรรม มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน  พ่ึงพาภูมิปญญาทองถ่ิน  เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง สภาพแวดลอมสะอาดปราศจากมลพิษ มี
สาธารณูปโภคครบครัน  และท่ีสําคัญประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืนและมียุทธศาสตรการพัฒนา
ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  เปาหมาย 
  เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ใหมีความ
สะดวกและมีมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ดาน
คมนาคมขนสง ดานความสงบเรียบรอย และความสงบสุขของประชาชนและดานเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางใหประชาชนไดรับการบริการสาธารณะใหความสะดวก และ
รวดเร็วข้ึน  โดยเนนการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
    1. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา ใหเปนไปดวยความสะดวกและ 
   ปลอดภัย 
    2.กอสรางขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

  3.กอสรางและขยายเขตการบริการประปา 
 4.กอสรางและปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

    5.การบริการสาธารณะ   
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ตัวชี้วัด 
    1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา 
    2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน 
    3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน 
    4. จํานวนการกอสรางฝาย คสล. 
   5. จํานวนการขุดลอกคู คลอง หนองน้ําสาธารณะ และ คูคลองระบายน้ํา 
   6. จํานวนการกอสรางรั้วลวดหนามลอมรอบสระน้ําสาธารณะ 
   7. จํานวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืนๆเชน โทรศัพทสาธารณะบริการอินเตอรเนต็ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  เปาหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร ใหมีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝมือในการผลิตเพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง ซ่ึงเปนไปตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรอินทรีย และการแปรรูปสินคาเกษตรของจังหวัดสุรินทร 
  แนวทางการพัฒนา 
   1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย 
   2 สงเสริมการพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3 สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 
   4 เสริมสรางมาตรฐานและเพ่ิมมูลคาของสินคาและจัดหาแหลงจําหนายสินคา 
   5 สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค  

ตัวชี้วัด 
   1.  จํานวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย 
   2.  จํานวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
   3.  จํานวนสถานประกอบการท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีระบบ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 
  เปาหมาย 

1. เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 
2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกายใจสติปญญาอารมณ 

   คุณธรรมจรยิธรรมและสถาบันทางสงัคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมี 
   คุณภาพ 
   3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความ 
   เชื่อมโยงกับเครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญานวัตกรรมและ 
  ความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียนมีความม่ันคงทางอาหารและพลังงานการผลิตและการ
บริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา  
  แนวทางการพัฒนา 
   1. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 
   2.การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน 
   4.สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนเขมแข็งพ่ึงตนเองได 
   5.สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและใหการสงเคราะหผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ  
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 57 

 

  ตัวชี้วัด 
    1.  จํานวนชุมชนท่ีมีความสงบสุขพึงปรารถนารวมกัน 
    2.  จํานวนชุมชนมีความเขมแข็ง 
    3.  จํานวนประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
  เปาหมาย 
   จัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธใหความรูดานการฝกอบรมจัดงานจัดนิทรรศการจัดหา
เวชภัณฑยาและมิใชยาวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนจัดทําโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคจัด
ประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยดําเนินการรวมกับองคกรภาคีตางๆภาครัฐและเอกชนดานการเฝา
ระวังปองกันและควบคุมโรคจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรครวมกับองคกรภาคีตาง ๆ 
จัดอบรม/สัมมนาผูนําชุมชนอสม.ระดับตําบลและเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวน ดําเนินการจัดหารถ/เชารถ
การแพทยฉุกเฉินดําเนินการบริหารงานเก่ียวกับการแพทยฉุกเฉิน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1 การอบรมใหความรูกับประชาชนและกลุมองคกรในชุมชนใหตระหนักถึงภัยจากโรคตาง  ๆ
   2 สงเสริม สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปองกันรักษาโรคภัยไขเจ็บและ
  การบริการสาธารณสุข 
   3 สนับสนุนอนุรักษ ฟนฟูการแพทยแผนไทย 
   4 ประสานพลังชุมชน และสวนราชการในการเฝาระวังและปองกันภัยตามนโยบายรัฐบาล 
   5 สงเสริมและพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 

ตัวชี้วัด 
   1.สามารถพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรูแกแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขและ
  ประชาชนในพ้ืนท่ี 

2. สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินงานดานสาธารณสุขในชุมชนใหเกิดความ
เขมแข็งซ่ึงนําไปสูการพัฒนาของชุมชน 

3. เกิดความสัมพันธและความรวมมือระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนอาสาสมัครภาคประชาชนรวมถึงการสงเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

   4. จํานวนประชาชนผูมีความเปนเลิศดานกีฬา 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  เปาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายในชุมชนซ่ึง
เปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอ
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศซ่ึงเปนไปตามแนวทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12    
  แนวทางการพัฒนา 
   1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดลอม 
   2 การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 
   3 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย  
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ตัวชี้วัด 
   1.  จํานวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 
   2.  จํานวนผูประกอบการและผูบริโภคไดใหความรวมมือ 
   3.  จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีใหการบริการลดนอยลง 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 
เปาหมาย 

  เพ่ือพัฒนามาตรฐาน การสงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษากิจกรรมดานศาสนา อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 แนวทางการพัฒนา 
  1 สงเสริม สนับสนุน บํารุงรักษากิจกรรมดานศาสนา 
  2 สงเสริม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  3 สงเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  
 ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนกิจกรรมดานศาสนาท่ีไดรับการสงเสริมสนับสนุน 
  2. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับ 
  การสงเสริมสนับสนุน 
  3. จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองการบริหารและการปกครอง 
เปาหมาย 

  1. ยกระดับความรู  ความสามารถในระบบการเมือง  การปกครองของชุมชน 
  2. ใหประชาชน ชุมชน  เขาถึง  หลักธรรมรัฐ 
  3. ชุมชนมีความสามารถในการจัดการบริหารบานเมืองท่ีดี 
  4. ชุมชนมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของภาครัฐ 
 แนวทางการพัฒนา 
  1 สงเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
  2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทาง 
  การเมือง และการบริหาร 
  3 สรางเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 
  4 สงเสริมการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  5 จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
 ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง 
  2. จํานวนประชาชนมีความรูเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
  3. ชุมชนมีความเขมแข็งตามหลักธรรมรัฐ 
  4. ชุมชนมีพัฒนาการท่ีดี  ในดานการเมือง การบริหาร  การปกครอง 
  5. ชุมชนมีความสามารถบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีในระดับท่ีนาพอใจ 
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 8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
  เปาหมาย 
   1. ยกระดับการศึกษาในข้ันพ้ืนฐานใหครบ 100 % 
   2. ชุมชนมีการศึกษาท่ีสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมนอยกวา  70 % 
   3. ชุมชนไดรับการศึกษา  ท้ังในระบบ  และนอกระบบ ไมนอยกวา 80 % 
   4. ยกระดับการกีฬาสูมาตรฐานสากล 
  แนวทางการพัฒนา 
   1 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2 สงเสริมการจัดการศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 
   4 สนับสนุนดานโภชนาการ อาหารเสริมนมและอาหารกลางวัน  
  ตัวชี้วัด 
   1. ชุมชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
   2. ชุมชนมีระดับการศึกษา  ในระบบ  นอกระบบ 
   3. ชุมชนนําการศึกษาไปพัฒนาการดํารงชีพ 
   4. ประชาชนตระหนักถึงกระบวนการศึกษา 
 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
  เปาหมาย 
   เพ่ือพัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
  แนวทางการพัฒนา 
   1 สงเสริมสนับสนุนทรัพยากรในชุมชนเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
   2 สงเสริมการสรางเศรษฐกิจของชุมชนจากแหลงทองเท่ียว 
   3 สงเสริมการสรางจิตสํานึกใหชุมชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  ตัวชี้วัด 
   1. มีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
   2. เกิดการสรางเศรษฐกิจของชุมชนจากแหลงทองเท่ียว 
   3. ชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตดวย
เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค) 

เปนการประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคกร  โดยวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือ
ขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคกร  รวมท้ังการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็งอันเปนสภาวะแวดลอมภายในองคกร  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพขององคกรใน
ปจจุบัน  โดยเปนการตอบคําถามวา  ปจจุบันองคกรมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน 

สภาพปจจัยภายใน 

 
 
 

ปจจยัภายใน ประเด็นสําคัญ 
จุดออน (-) , 
จุดแข็ง (+) 

1. ดานการบริหาร - ดานการเมืองการบริหาร : ระบบสภา อบต. มีความเขมแข็ง  การ
บริหารงบประมาณสวนใหญ ไดรับความเห็นชอบจากสภากอน
ดําเนินการ 
- การแบงสวนราชการ :อบต.แกใหญ  แบงโครงสรางองคกรเปน 4 
สวน ไดแก สํานักปลัด  สวนการคลัง  สวนโยธา  สวนการศึกษาฯ  มี
การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือรองรับการขยายตัว
ขององคกรในอนาคต 
- การวางแผน : มีการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม
กําหนดปญหาและแนวทางแกไข สวนใหญเนนในดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
- นโยบาย :อบต.แกใหญ มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง
ชัดเจน  ทําใหมีแนวทางการทํางาน 
- การประสานงาน : อบต.แกใหญ มีการประสานงานกับหนวยงานตาง 
ๆ เปนอยางดี  แตยังมีความขัดแยงกันอันเนื่องจากนําความรูสึกอคติ
สวนตัวมาประกอบการตัดสินใจทําใหการขับเคลื่อนงานยังมีปญหา
บอยครั้ง  ประกอบกับเจาหนาท่ียังไมเปดรับแนวทางการปฏิบัติงาน
รูปแบบใหมท่ีมีความเหมาะสมมากกวายังนิยมใชแนวทางเดิม  ดาน
ผูบริหารและผูบังคับบัญชาขาดความเด็ดขาดในการบริหารและ
แกปญหา 
- การมอบอํานาจ : ผูบริหารทองถ่ินมอบอํานาจหนาท่ีตามความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการมอบอํานาจการ
ปฏิบัติราชการ  เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
 

+ 
 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
 
+ 
 
- 
 
 
 
 
 
 
+ 
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ปจจยัภายใน ประเด็นสําคัญ 
จุดออน (-) , 
จดุแข็ง (+) 

2. ดานระเบียบ
กฎหมายขอบัญญัติ
ตําบล 

- ดานระเบียบ กฎหมาย : อบต.แกใหญ  มีการแจงระเบียบกฎหมาย
ใหกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนแนวทาง
ยึดถือปฏิบัติ 
- ขอบัญญัติตําบล :อบต.แกใหญ มีการจัดทําขอบัญญัติตําบล สําหรับ
บังคับใชในตําบล 

+ 
 
+ 

3. ดานบุคลากร - อัตรากําลัง : อบต.แกใหญ  มีบุคลากร จํานวน 42 คน ในสวนของ
สํานักงานปลัด, กองคลัง และกองชาง ถือวามีความพรอมในจํานวน
บุคลากร แตในภาระกิจดานการบริหารงานการศึกษายังขาดบุคลากร
เนื่องจากภารกิจดานการศึกษามีปริมาณมาก   
- คุณภาพ : บุคลากรสวนใหญมีประสบการณในการทํางานและมีความรู 
ความสามารถ มีความสนใจในการเพ่ิมพูนความรูดานวิชาการและทักษะ
ใหม ๆ เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใหทํางานได
เบ็ดเสร็จดวยตนเอง  เชน การใชโทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร การใชอินเตอรเน็ต เพ่ือการติดตอสื่อสารการ
รับผิดชอบงานแทนตําแหนงท่ีวาง การใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอ
งานเปนไปดวยความรวดเร็ว ถูกตองและประทับใจในการใหบริการ 
- วินัย : บุคลากรสวนใหญรักษาระเบียบวินัย 
- ทัศนคติ : บุคลากรสวนใหญมีทัศนคติท่ีดีในทุก ๆ ดาน และใหความ
รวมมือในการทํางาน 
- พฤติกรรม : บุคลากรสวนใหญมีพฤติกรรมดี มีความรูความสามารถใน
การใหบริการประชาชน 

+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
 
+ 

4. ดานงบประมาณ 
 
 
 
 

- สามารถจัดเก็บรายไดตรงตามเปาหมาย 
- องคการบรหิารสวนตําบลมีอิสระในการบริหารการเงิน ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหารจัดการ 
- องคการบริหารสวนตําบลใชจายงบประมาณเปนไปตามวัตถุประสงค
และมีความโปรงใส สงผลดีตอการบริหารงาน 

+ 
+ 
 
+ 
 

5.ดานระบบ
ฐานขอมูล 

- องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ  มีการจัดเก็บขอมูลภายในทองถ่ิน
ดวยตนเอง คือ จปฐ. และ กชช. 2ค รวมถึงขอมูลสภาพปญหาและ
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับจากการประชุมประชาคม
หมูบาน 
- ฐานขอมูลท่ีจัดเก็บขอมูลใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเขามาบริหารจัดการ  ทําใหงายตอการ
คนหาและพิจารณารายละเอียด  แตขอมูลบางสวนยังคงอยูในระหวาง
การจัดเก็บและการจัดการจึงยังไมคอยสมบูรณ 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
+ 
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ปจจยัภายใน ประเด็นสําคัญ 
จุดออน (-) , 
จุดแข็ง (+) 

6. ดานการ
ประสานงาน การ
อํานวยการ ความ
รวมมือจากภาค
สวนท่ีเก่ียวของ 

- ภาคประชาชน : ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ มี
สวนรวมท้ังในดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบลและดานกิจกรรมตาง ๆ 
เชน การชําระภาษี การรวมงานประเพณีตาง ๆ  
- อําเภอ จังหวัด : ไดรับการประสานงานท่ีดี 
- สมาชิก อบต.และผูนําหมูบานมีความขัดแยงกันเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนา 

+ 
 
 
+ 
+ 
 

7. ดานทรัพยากร
เครื่องมือและ
อุปกรณในการ
ทํางาน 

- วัสดุ อุปกรณท่ีมีเพียงพอในการอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จัดการไดในระดับหนึ่ง 

+ 

 
  3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

สภาพปจจัยภายนอก 
 

ปจจยัภายนอก ประเด็นสําคัญ 
จุดออน (-) , 
จุดแข็ง (+) 

1. ดานการเมือง - ระดับทองถ่ิน : การเมืองระดับทองถ่ินไมมีปญหาความขัดแยงรุนแรง 
จึงเอ้ือตอการพัฒนาตําบล 
- ระดับจังหวัด : การเมืองยังมีการแบงแยก ขาดความชัดเจนในการ
พัฒนาและถือเปนอุปสรรค 
- ระดบัประเทศ : มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม  อยูระหวางเริ่ม
ขับเคลื่อนนโยบาย  ระบบการเมืองยังไมเขมแข็งทําใหการขับเคลื่อน
นโยบายไมตอเนื่อง 

+ 
 
- 
 
- 

2. ดานเศรษฐกิจ - เศรษฐกิจในภาพรวม : เนื่องจากปญหาสภาวะน้ํามันมีราคาแพง ทํา
ใหตนทุนการผลิตและขนสงสินคามีราคาสูงข้ึน ประกอบกับประเทศ
ประสบปญหาอุทกภัยอยางรุนแรง มีผลทําใหเศรษฐกิจมีการชลอตัว
สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงทําใหฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการ
กักตุนสินคา สินคาสงออกมีคูแขงท่ีมีคุณภาพกวา ทรัพยากรจาก
ตางประเทศมีราคาแพง การเกษตรยังตองอาศัยสภาพภูมิอากาศ ขาด
ความเขาใจเก่ียวกับการใชสารเคมีทําใหเกิดปญหาเก่ียวพันในเรื่อง
สุขภาพ ปรากฏโรคภยัใหม ๆ  
- กลุมอาชีพ : สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมทํานาขาว ราคา
ผลผลิตไมแนนอน ยังขาดความเขมแข็งของการสนับสนุนงบประมาณ
ไมตอเนื่องกลุมอาชีพไมเกาะเปนกลุมขาดความเปนปกแผนในกลุม
อาชีพ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ปจจยัภายนอก ประเด็นสําคัญ 
จุดออน (-) , 
จุดแข็ง (+) 

3. ดานสังคม - การพานิชยกรรม: มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีหลายแหง 
- การคลัง : งบประมาณมีจํานวนนอยไมเพียงพอสําหรับแผนงานท่ี
จะตองจัดทําในแตละป 
- โลกาภิวัตนหรือโลกไรพรมแดนเขามามีบทบาทชักจูงเยาวชนและ
ประชาชนในทองถ่ินใหเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิม  เยาวชนสวน
ใหญใชเวลาวางในการเลนเกมส ทําใหเกิดปญหาครอบครัวและชุมชน
ออนแอ 
ชุมชนมีความเปนสังคมเมืองสูงข้ึน 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
- ประชาชนขาดการประสานสัมพันธในชุมชนดานวัฒนธรรม ประเพณี
ในทองถ่ินและสํานึกรักบานเกิดและความเปนไทย ทําใหแบบอยางท่ีดี
มีจํานวนนอยลง 

+ 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

4. ดานนโยบายของ
รัฐบาล, กฎหมาย 

- กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงบอยบางเรื่องยังขาดความยุติธรรมราษฎร
ขาดความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ  หนวยงานขาดการประชาสัมพันธ
ในระดับรากหญา 
- นโยบายท่ีเปนนโยบายประชานิยมเปนผลใหสังคมไมเขมแข็ง 

- 
 
 
- 

5. ดานเทคโนโลย ี - ดานเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็ว   + 
 
ผลการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
  จากการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลแกใหญ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis
ในการพิจารณาสภาพปญหาท้ังภายในและภายนอก ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานแลว  พบวาปจจัยภายในของ อบต.
แกใหญ มีจุดแข็งมากกวาจุดออน สวนปจจัยภายนอกมีจุดออนมากกวาจุดแข็ง  อยางไรก็ตามปจจัยภายในท่ีเปน
จุดออนเปนสาระสําคัญท่ีจะตองเรงดําเนินการแกไขโดยเฉพาะปจจัยดานการประสานงานและความขัดแยงกัน
ระหวางสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กับ ผูนําหมูบาน ควรจะมีมุมมองในการปฏิบัติงานวาตนเปนผูแทน
ประชาชนควรจะมองท่ีผลประโยชนประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน หากมีความตระหนักในดานนี้แลวความ
ขัดแยงก็จะลดนอยลง  และปจจัยท่ีตองเรงดําเนินการแกไขอ่ืน ๆ เชน การพัฒนาคนและสังคม โดยเฉพาะปญหา
การแพรระบาดของยาเสพติด  ปญหาดานการศึกษา และดานสิ่งแวดลอม  ปจจัยภายนอกซ่ึงยังมีจุดออนมากนั้น
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญควรมุงเนนการพัฒนาในทุกดานใหสอดคลองกันโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจและ
สังคมมีการสงเสริมใหชุมชนมีความเขมแข็งอยางยั่งยืนตอ 
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สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ิน

ไปสูการปฏิบัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 65 

 

สวนท่ี 3 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

สํานักปลดั องคการ
บริหารสวน
ตําบลแก
ใหญ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองชาง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองชาง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั 
3 การพัฒนาดานทรัพยากร

มนุษยและสังคมอยูดีมีสุข 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลดั 

การดําเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง สํานักปลดั 
4 การพัฒนาดานสาธารณสุข บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานสรางความ
เขมแข็ง 

สํานักปลดั 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั 

5 การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร สํานักปลดั 

6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลป 
วัฒนธรรม  จารตีประเพณี
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

7 การพัฒนาดานการเมืองการ
บริหารและการปกครอง 

บริหารท่ัวไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลดั 

8 การพัฒนาดานการศึกษา  แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
9 การพัฒนาดานการทองเท่ียว การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธา 
กองชาง 

รวม 9 ยุทธ 4 ดาน 10 แผนงาน 4 สํานัก/กอง 
 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 66 

 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน  5 3,480,000 5 3,480,000 5 3,480,000 5 3,480,000 5 3,480,000 25 17,400,000 

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
        

  
  

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  116 171,160,000 116 171,160,000 116 171,160,000 116 171,160,000 116 171,160,000 585 855,800,000 

 

1.10 แผนงานการเกษตร  2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 2 2,000,000 10 10,000,000 

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 123 176,640,000 123 176,640,000 123 176,640,000 123 176,640,000 123 176,640,000 620 883,200,000 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 67 

 

 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและอาชีพ 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน 
      

    
  

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      

    
  

  1.4 แผนงานการศึกษา 
      

    
  

  1.5 แผนงานสาธารณสุข             

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห             

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ        

 
    

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 

1.10 แผนงานการเกษตร 3 290,000 3 290,000 3 290,000 3 290,000 3 290,000 15 1,450,000 

 

1.11 แผนงานงบกลาง             

รวม 6 490,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 30 2,450,000 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 68 

 

 
 
 
 
 
 

 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสงัคมอยูดีมีสขุ 

 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน             

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 245,000 5 245,000 5 245,000 5 245,000 5 245,000 25 1,225,000 

  1.4 แผนงานการศึกษา             

  1.5 แผนงานสาธารณสุข             

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 6 560,000 6 560,000 6 560,000 6 560,000 6 560,000 30 2,800,000 

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

            

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

 

1.10 แผนงานการเกษตร             

 

1.11 แผนงานงบกลาง 3 14,905,000 3 14,905,000 3 14,905,000 3 14,905,000 3 14,905,000 15 74,525,000 

รวม 16 15,910,000 16 15,910,000 16 15,910,000 16 15,910,000 16 15,910,000 80 79,550,000 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 69 

 

  
 

บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานสาธารณสุข 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข  32 1,960,000 32 1,960,000 32 1,960,000 32 1,960,000 32 1,960,000 70 9,800,000 

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
3 960,000 3 960,000 3 960,000 3 960,000 3 960,000 15 4,800,000 

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร              

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 35 2,920,000 35 2,920,000 35 2,920,000 35 2,920,000 35 2,920,000 85 14,600,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 70 

 

 
  

 
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบรหิารการจดัการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  

      
    

   1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              
  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              
  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข  4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 20 1,000,000 

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
        

    

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร  2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000 

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 6 450,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 6 450,000 30 2,250,000 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 71 

 

 
 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 40 5,375,000 

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร              

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 8 1,075,000 40 5,375,000 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 72 

 

 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมอืง การบริหาร และการปกครอง 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  15 2,565,000 15 2,565,000 15 2,565,000 15 2,565,000 15 2,565,000 75 12,825,000 

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  4 340,000 4 340,000 4 340,000 4 340,000 4 340,000 20 1,700,000 

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 3 200,000 15 1,000,000 

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
            

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร              

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 22 3,105,000 22 3,105,000 22 3,105,000 22 3,105,000 22 3,105,000 110 15,525,000 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 73 

 

 
 บัญชสีรปุโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาดานการศึกษา 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา  30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 150 53,112,900 

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
            

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร              

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 30 10,622,580 150 53,112,900 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 74 

 

 บัญชสีรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาดานการทองเที่ยว 

  1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
      

    
  

 1.2 แผนงานการเคหะและชุมชน              

  1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน              

  1.4 แผนงานการศึกษา              

  1.5 แผนงานสาธารณสุข              

  1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห              

 

1.7 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน              

 

1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
        

  
  

 

1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา              

 

1.10 แผนงานการเกษตร  3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000 15 3,400,000 

 

1.11 แผนงานงบกลาง              

รวม 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000 3 680,000 15 3,400,000 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 75 

 

 บัญชสีรปุโครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ยุทธศาสตร 
  

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 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) 

  โครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนพัฒนา
หมูบานและแผนชุมชน 

 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 65 88,900,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 13 17,780,000 65 88,900,000 

 

 

 

 

 
 

แบบ ผ. 01/1 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 76 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
1 โครงการกอสรางถนน คสล.บานแกใหญ        

หมูที่  1 เสนทางขางบานนายจันทร แสง
สวาง ไปทางเชื่อมถนนหมูที่ 12  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

6x1,300x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 4,680,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,300 ม 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

2 โครงการขยายไหลทาง บานแกใหญ หมูที่ 
1 เสนทางศาลาประชาคม ถึง บริษัทอายิ
โนะโมะโตะ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขางละ1 ม. ยาว 800 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 ขยายไหลทางขางละ 
1 ม. ยาว 800 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. บานแกใหญ          
ห มู ที่  1  เส น ท างห น าบ าน น าย แก ด       
สงวนชื่อ ถึงทางเกวียน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x800x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 
 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

4 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานแก
ใหญ หมูที่ 1 เสนทางรานเรียงเงินไปแยก
ไอทีวี  

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 509 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 509 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

5 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานแก
ใหญ หมูที่ 1 เสนทางบานแกใหญไปหวย
ทัพพล 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 1,009 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 
 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 1,009 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 

6 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 1 บานแกใหญ เสนทางบานรอยเอก
เทอดศักด์ิ ศรีพรหม  
   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X90X0.15 ม.     
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 90 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 77 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
7 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก บานแกใหญ หมูที่ 1 เสนทางบาน
ผูชวยประคอง เกษมสุข   

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 191 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

636,000 636,000 636,000 636,000 636,000 ความยาวไมนอยกวา 
191 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกใหญ หมูที่ 1 เสนทางบานนายลน 
คิดสําราญ  

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3X160X0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 ความยาวถนนไมนอยกวา 
160 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกใหญ  หมูที่  1 ซอยบุญ เติมคุม
หนองไผ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X380X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 770 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

10 
 

โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  
บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทางปากรง  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x1,300 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,300 ม 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

11 
 

โค รงก ารเส ริม ผิ วท างแอสฟ ลท ติ ก 
คอนกรีต บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทาง
ถนนหลักกลางหมูบานไปถนนเล่ียงเมือง
ใหมไปหนาโรงเรียนบานแกนอยและหนา
วัดกัลยาณโกมุท  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X1,735X0.05 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

3,383,000 3,383,000 3,383,000 3,383,000 3,383,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,735 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 78 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
12 โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทางคุมกมดไปสาม
แยกถนนโรงเรียนสุรินทรภักดี  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 0.50X 885 X 
0.15 ม. ตามแบบที่ 

อบต.กําหนด 

550,000 550,000 
 

550,000 
 

550,000  
 

550,000  
 

ความยาวถนนไมนอย
กวา 885 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 

13 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต 
บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทางบานนายสุข 
อุสาหะไปโรงเรียนบานแกนอย  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X305X 0.05 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

483,000 483,000 
 

483,000 483,000 
 
  

483,000 
 
    

ความยาวถนนไมนอย
กวา 305 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานแก
นอย หมูที่2 เสนทางนายสุข อุตสาหะไป
เล่ียงเมืองใหม 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 180 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

648,000 648,000 
 

648,000 
 

648,000  
 

648,000  ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 180 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

15 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทางคุมโคกรังไป
บานจักจรูก หมูที่ 3  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4 X1,000X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

16 โครงการขยายไหลทาง เสนทางบานแก
นอย หมูที่ 2 คุมกมด  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 1 เมตร ระยะทาง 
700 ม.ตามแบบที่ 

อบต.กาํหนด 

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ขยายไหลทางขางละ1ม. 
ความยาวไมนอยกวา 

700 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกนอย หมูที่  2 เสนทางบานนาย      
สุเทพ บุญสุยา ถึงถนนเล่ียงเมืองใหม  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x550x0.15ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 550 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 79 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
18 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหิน

คลุก บานแกนอย หมูที่ 2 เสนทางถนน
ชาง ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x1,300 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,300 ม 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

19 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานแก
นอย หมูที่ 2 เสนทางบานนายประยูร ไป
ทางตะวันออกหมูบาน 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 200 ม. 

ราษฎรสัญจรได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

20 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
จักจรูก หมูที่ 3 จากคุมตรําตะสร หมูที่ 6 
ไปบานนางมาลี  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

6x1,500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,500 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

21 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจักจรูก หมูที่  3 สายทางสามแยก
โรงเรียนสุรินทรภักดี ไปคุมตรําตะสร     

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X1,010X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,010 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

22 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ านจั กจ รู ก  หมู ที่  3 เส นท างศาลา
ประชาคม ไปทางแยกลาดยางสายตาเตน-
ระไซร       

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4x1,350x0.15ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,350 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

23 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
จักจรูก หมูที่ 3 เสนทางศาลาประชาคม 
ไปทางบานนางสมัน เขียนดี       

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ความยาวรางระบายน้ํา
ไมนอยกวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 80 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานจักจรูก หมูที่  3 เสนทางศูนยอบรม
เยาวชนสุรินทรไปเขตบานสองชั้น ตําบลนา
ดี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X1,130 X 0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

3,081,000  3,081,000  3,081,000  3,081,000  3,081,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,130 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจักจรูก หมูที่ 3 เสนทางกระทอมนาย
ฉลอม สมเจตนาไปบานนางพัด คําแหง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3  X 300  X 0.15 ม.  
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

479,000  479,000  479,000  479,000  479,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจักจรูก หมูที่ 3 เสนทางกระทอมนาย
ฉลอม สมเจตนาไปกระท อมนางสําเร็จ 
คําแหง  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3  X 300  X 0.15 ม.  
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กําหนด 

479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจักจรูก หมูที่ 3 เสนทางกระทอมนาง
สุพิน สาลีทองไปบานนายสมัย สาลีทอง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3  X 400  X 0.15 ม.  
เมตร ตามแบบที่ 

อบต.กําหนด 

616,000  616,000  616,000  616,000  616,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

28 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจักจรูก หมูที่ 3 เสนทางบานนายเภา 
คําแหง ไปคุมโคกรัง บานแกนอย หมูที่ 2  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4 X2,000 X 0.15 ม. 
 ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,053,000 4,053,000 4,053,000 4,053,000 4,053,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

29 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตะครอ หมูที่ 4 เสนทางนานางเกียรติ  
ที่อุปมาไปทางนานายประสิทธิ์ คงกลา  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4 X 960 X 0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,041,000  2,041,000  2,041,000  2,041,000  2,041,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 960 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 81 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
30 โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บานตะครอ หมูที่  4 เสนทางนายประณีต 
เปรียบนามไปบานนางเพลิน กตัญู  

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 450 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,192,000  4,192,000  4,192,000  4,192,000  4,192,000  ความยาวทอระบาย
น้ําไมนอยกวา 450 

ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขังเนา
เสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

31 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
บานตะครอ หมูที่  4 เสนทางเขาหมูบาน
ถนนเล่ียงเมืองไปทางเขาหมูบานฝงถนน  
ปทมานนท 214 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5 X 2,150 X 0.05 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

5,500,000  5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ความยาวถนนไม
นอยกวา 2,150 ม. 

ราษฎรสัญจรไดสะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

32 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานตะครอ หมูที่ 4 เสนทางถนนสายเล่ียง
เมืองไปถนนเลียบสระน้ําทิศใต 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x150ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ความยาวถนนไม
นอยกวา 150 ม 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

33 โครงการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ตะครอ 

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
อาคารสถานที่ที่เหมาะสมและ
เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 

ขนาดไมเกิน 50 คน 
ตามแบบมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 มีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กที่ไดมาตรฐาน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
สถานที่ที่เหมาะสมและเอื้อตอ

การเรียนรูของเด็ก 

กอง
การศึกษา  

34 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานตระแบกนอย หมูที่ 5 เสนทาง
บานนางสุทิศ ใจดี ไปถนนทางหลวง 214  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 1 เมตร ยาว 300 
ม. ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ขยายไหลทางขางละ 1 
ม. ความยาวไมนอย

กวา  300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

35 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา      บาน
ตระแบกนอย หมูที่ 5 เสนทางถนนทาง
หลวง 214 ไปบานนางสมใจ พิศลืม 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 350 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 350 

ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขังเนา
เสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 82 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 โครงการกอสรางระบบระบายน้ําบานตระแบก
นอย หมูที่  5 เสนทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.แกใหญ ไปบานนายทองหยอน คงชนะ 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 800 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 800 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 
 

37 โค รงก ารก อ ส ร า งระบ บ ระบ าย น้ํ า               
บานตระแบกนอย หมูที่ 5 เสนทางบานนาง
ประนอม สามัญสวน ถึง ถนนทางหลวง 214 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 500 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 

38 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตะแบกนอย หมูที่ 5 เสนทางถนนทาง
หลวง 214 ไปบานนางสุภา สนทอง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3x175x0.15 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

281,000  281,000  281,000  281,000  281,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 175 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

39 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตะแบกนอย หมูที่ 5 เสนตระแบกช็อป
ถึงสุดซอย 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3x50x0.15 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

75,000  75,000  75,000  75,000  75,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 50 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

40 โค ร งก า รก อ ส ร า งร ะ บ บ ระ บ าย น้ํ า         
บานนาเกา หมูที่ 6 เสนทางนายบุญชวย 
ยงคง  ไปแยกหนาวัดบานนาเกา 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 200 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวทอระบาย
น้ําไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 
 

41 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานนาเกา หมูที่ 6 จากถนนลาดยางโคง
บานนางถนัด บุญเปลา ถึงหวยระเวียง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x600x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 600 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

42 โครงการกอสรางถนน คสล. บานนาเกา   
หมูที่ 6 เสนทางถนนปทมานนท ไปบานนาย
ประเสริฐ ปรากฏกลา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x250x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 250 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 83 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต 
บานทนง หมูที่7 เสนทางแยกหนองกระเฉด
ไปบานแกนอย หมูที่ 2 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5x1,235x0.05 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,408,000  2,408,000 2,408,000 2,408,000 2,408,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,235 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

44 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต 
บานทนง หมูที่ 7 เสนทางส่ีแยกนานายบุญ
เสนอไปโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
แกใหญ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X1,820X0.05 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

3,549,000  3,549,000  3,549,000  3,549,000  3,549,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,820 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

45 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บานทนง 
หมูที่ 7เสนทางคุมมัชชิมาไปรานตัดผมจุมพล 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 205 เมตร 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 205 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

46 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานทนง หมูท่ี 7 เสนทางบานนายโคน 
ปรากฏรัตน ไปบานนางบุปผา ไพเราะ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x50x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 50 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

47 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานทนง หมูท่ี 7 เสนทางนายพีระพงษ 
สุขสงวน ไปบานนางธนธร กลาหาญ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x300x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

48 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานทนง หมูที่ 7 เสนทางส่ีแยกสระน้ํา
นายบุญเสนอ อินทนิตย ไปถนนชาง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x300x0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 300 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

49 โครงการยกระดับถนนดินพรอมลงหินคลุก 
บานทนง หมูที่ 7 เสนทางสามแยกบานนาง
ทองลวน ไปนานายบุญสนอง เสาพึงดี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x580 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 580 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 84 

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

 
 
 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
หนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทางบานนายชาญ  
ประสิทธิพันธ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

6x400 ม. 
ตามแบบ อบต.

กําหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภัย 

กองชาง 
 
 

 
 
 

51 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติก คอนกรีต 
บานหนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทางขางตลาด
นัดคลองถมไปรานมุยจั้ว 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X1,420X0.05 ม.  
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,589,000 2,589,000 2,589,000 2,589,000 2,589,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,420 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
 
 

52 โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บานหนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทาง
บานชางเล็ม     

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 200 ม. 
 ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

501,000   501,000   501,000   501,000   501,000 
  

ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 
 

 
 
 

53 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทางบานนายตุก 
สารกุมาร  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X180X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 180 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
 
 

54 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานหนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทางบานนาง
ฉลวย ที่อุปมา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X175X0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

279,000 279,000 279,000 279,000 279,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 175 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
 
 

55 โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองธาตุ หมูที่ 8 เสนทางคุม
แสงเทียนไปบานทนง 
   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

ขางละ 0.50X800 
X 0.15 ม. 

ตามแบบที่ อบต.
กําหนด 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ขยายถนนขาง 0.50 
เมตร ความยาวถนน 

800 เมตร 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
 

56 โค รงก ารก อ ส ร า งระบ บ ระ บ าย น้ํ า       
บานหนองธาตุ  หมูที่  8 เสนทางถนน
หนองธาตุไปบานทนง 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 
 

ยาว 800 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 800 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 
 

 

 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 85 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา
หมูบานหนองธาตุ หมูที่ 8  

เพื่ อ ป รั บ ป รุ งระบ บ ก รอ ง
น้ําประปาเพื่อใชในการอุปโภค
บริโภค 

จํานวน 1 แหง 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน 1 แหง มีน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

58 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานตาเตน หมูที่ 9 เสนทางโรงเรียนบาน
ตาเตน ไปนานางปราณี เกลียวศรี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

4x500x0.15 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

59 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
เตน หมูท่ี 9 เสนถนนลาดยางตาเตน -บานระไซร 
ตําบลนาดีไปเขตบานระเภาร ตําบลทาสวาง  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X850X0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,787,000 1,787,000 1,787,000 1,787,000 1,787,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 3,400 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

60 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตา
เตน หมูที่  9 เสนทางสามแยกบานนายดารณี 
โครตสุวรรณไปถนนคันคลองชลประทาน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X580X0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 1,243,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 580 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

61 โครงการยกระดับถนนดิน บานตาเตน หมูที่ 
9 เสนทางสระอําปลไปบานนายเลน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X1,000X0.80 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

420,000  420,000  420,000  420,000  420,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 

62 โครงการยกระดับถนนดิน บานตาเตน หมูที่ 
9 เสนทางวัดบานตาเตน ไปบานนายทศพล 
ศรีนวล  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X1,200X0.70 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,200 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 

63 
 
 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอน 
กรีต บานตาเตน หมู 9 เสนทางสามแยก
คุมสวัสดี ถึงที่นานายตอก  สังเวียนดี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

  6x1,000 ม. 
ตามแบบ อบต.

กําหนด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 86 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานแกใหญ หมูที่  10 เสนทางนานาย
สนอง ไปทางบานแกนอย 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาสภาพถนนมีความม่ันคง
แข็งแรง 

5x700x0.15 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 700 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

65 
 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ านแกใหญ  หมู ที่  10 เสนทางบ าน
นายสนันไปที่นานายดํารง เมืองงาม 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x1,200 x0.15 
ม.ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด   

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,250 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

66 
 
 

โค ร งก า รข ย าย ส ะ พ า น ข า ม ค ล อ ง
ชลประทานหนาวัดปทุมธรรมชาติ บาน
แกใหญ หมูที่ 10  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

ขาง 1 - 3 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายสะพานขางละ    
1 - 3 เมตร 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

67 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอน 
กรีต บานแกใหญ หมูที่ 10 เสนทางแยก
แกใหญไปคลองชลประทาน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

6x1,200 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 1,200 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

68 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอน 
กรีต บ านแกใหญ  หมูที่  10 เสนทาง
สะพานบานระหารไปคลองชลประทาน  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x2,000 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,000 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

69 
 

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานแกใหญ เสนทาง
บานนายศานติ เติมมี   

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

0.30X0.30X264 ม.
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 264 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวม
ขังเนาเสียกอใหเกิด

โรค 

กองชาง 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 87 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 
 
 

โครงการยกระดับถนนดิน หมูที่ 10 บานแก
ใหญ เสนทางนานายดํารง เมืองงาม ไปบาน
ทนง หมูที่ 7  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X 800 X 0.70 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

71 
 
 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจบกงาม หมูที่  11 เสนทางบานนาง
สุวนันท สุวาสุนะ ไปบานนางบุญลาม สามิบัติ   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X 350 X 0.15 ม.  
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

961,000  961,000  961,000  961,000  961,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 350 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

72 
 

 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูที่ 11 บานจบกงาม เสนทางบานนาย
มานะ เสามั่นไปบานนายเทวพร ที่อุปมา 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3X390X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 390 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

73 
 
 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟลตติกคอน 
กรีต บานจบกงาม หมูที่ 11 เสนทางเขา
หมูบานจบกงาม ตําบลแกใหญ ถึง สาม
แยก หมูที่ 6 บานบึง ตําบลบานแร 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผู สัญจรไปมาสภาพถนน   
มีความมั่นคงแข็งแรง 

6x2,200 ม.     
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 2,200 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

74 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานจบกงาม หมูที่ 11 เสนทางบานนาง
โชติกาไปบานนายสมสุข จงมี 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

3X 250 X 0.15 ม.   
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

396,000 396,000 396,000 396,000 396,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 250 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

75 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  
บานจบกงาม หมูที่ 11 จากบานนางสุนีย 
อยูครบ ไปที่นานายอภิชาติ ตนทอง   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

3x500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 500 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 88 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทนุ และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

76 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  
บานจบกงาม หมูที่  11 เสนทางบ าน    
นางงา พลภักดี ถึงที่นานางนวล พอคา  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

3x400 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

77 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  
บ า น จ บ ก งา ม  ห มู ที่  1 1  เส น ท า ง          
นานางสาวเยาวเรศ ดีเหลือไปสระน้ํ า     
นางเอิบ คิดสําราญ   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

3x400 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 400 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

78 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกใหญ หมูที่  12 เสนทางบานนาย
อานนท พยุงกลางไปปาตะตึงไถง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

6X460X0.15 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,513,000  1,513,000  1,513,000  1,513,000 1,513,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 460 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บานแกใหญ หมูที่ 12 เสนทางถนนชางไป
บอบําบัดน้ําเสีย 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

4X670X0.15ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,367,000  1,367,000  1,367,000  1,367,000  1,367,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 670 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

80 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
หมูที่  12 บานแกใหญ เสนทางบานนาย
วิโรจน คงครบ ไปศาลาประชาคม หมูที่ 12 

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจร สภาพถนนมีความ
มั่นคงแข็งแรง 

5X320X0.05ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

486,000  486,000  486,000  486,000  486,000  ความยาวถนนไมนอย
กวา 320 ม. 

ราษฎรสัญจรได
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 
 

81 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บาน
แกใหญ หมูที่ 12 เสนทางทําเลเล้ียงสัตว
ไปถนนเล่ียงเมือง   

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

5x800ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 800 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 89 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

82 โครงการระบบระบายนํ้า บานแกใหญ หมูที่ 
12 เสนทางศาลาประชาคม ไปบอบําบัดน้ํา
เสีย 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000  ความยาวไมนอยกวา 
500 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

83 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบ าน 
ขนาดใหญ บานแกใหญ หมูที่ 12 บริเวณ
หนองน้ําปาตะตึงไถงสาธารณประโยชน 

เพื่ อให ราษฎรมีน้ํ า เพื่ อการ
อุปโภคบริโภค 

จํานวน 1 แหง 
ขยายเขตระบบ

ประปา  

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ขยายครอบคลุม 150 
หลังคาเรือน 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

84 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 เสนทางโกดังนาย
สมาน ไปสวนนางอมรรัตน     

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

 ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 500 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 

85 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 เสนทางนางยวน ไป
ส่ีแยกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว 500 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวรางระบาย
น้ําไมนอยกวา 500 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

86 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากที่นางดวงแกว 
พวงศรี ถึง สามแยกเกษตรอินทรีย  

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

ยาว200 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ความยาวทอระบาย
น้ําไมนอยกวา 200 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

87 โครงการกอสรางระบบระบายน้ํา บาน
ตะครอใหม หมูที่ 13 จากสามแยกหมอ
สุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม  

เพื่อแกปญหาน้ําทวมขังและ
เนาเสีย 

 ยาว580 ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ความยาวทอระบาย
น้ําไมนอยกวา 580 ม. 

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เนาเสียกอใหเกิดโรค 

กองชาง 
 
 

88 โครงการเสริมผิวทางแอสฟลทติกคอนกรีต 
บานตะครอใหม หมูที่ 13 เสนทางสามแยก
หมอสุนีย ศรีเพชร ถึง ถนนเล่ียงเมืองใหม  

เพื่อความสะดวกและปลอดภยั
ตอผูสัญจรไปมาสภาพถนนมี
ความมั่นคงแข็งแรง 

6x580ม. 
ตามแบบที่ อบต.

กําหนด 

4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 ความยาวถนนไมนอย
กวา 580 ม. 

ราษฎรสัญจรไปมาได 
สะดวกและปลอดภยั 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 90 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการกอสรางสถานที่กักกันสุนัข  
ตามแบบกรมปศุสัตว 

เพือ่กักกันสุนขัจรจัดและ
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

กวาง 2.5 เมตร 
ยาว 9.00 เมตร 
จํานวน 1 แหง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สามารถกักกันสุนัขได
ไมนอยกวา 50 ตัว 

มีสถานที่กักกันสุนัข
จรจัดและปองกันโรค
พิษสุนัขบา 

สํานักปลัด 
 

90 โครงการกอสรางโดมอเนกประสงค  เพื่อใชรองรับการทํากิจกรรม
ตางๆ 

พื้นที่ใชงานไมนอย
กวา 800 ตาราง

เมตร 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 พื้นที่ใชงานไมนอยกวา 
800 ตารางเมตร 

มีพื้นที่รองรับการทํา
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

91 โครงการกอสรางอาคารเก็บพัสดุ เพื่อเก็บวัสดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ ตางๆ  

พื้นที่ไมนอยกวา 
100  ตารางเมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พื้นที่ไมนอยกวา 100 
ตารางเมตร 

มี พื้ น ที่ สํ าห รับ เก็ บ
อุ ป ก รณ  เค ร่ือ งมื อ
ตางๆ 

สํานักปลัดฯ 

92 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาที่จอดรถ 
อบต.แกใหญ 

ปรับปรุงใหมีสภาพพื้นที่เพือ่ใช
ในการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
ความสวยงาม 

1 โครงการ 
ตามแบบ อบต.

กําหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงใหมีสภาพ
พื้นที่เพื่อใชในการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อ

ความสวยงาม 

มีพื้ นที่ สํ าห รับใชทํ า
กิ จ ก ร ร ม  มี ค ว า ม
สวยงามใชพื้นที่ใหเกิด
ประโยชน 

สํานักปลัดฯ 

93 โครงการกอสราง/  ซอมแซมรั้วและทาสี 
พรอมประตูเปด-ปดศูนยพัฒนาเดก็เล็กสังกดั 
อบต.แกใหญ 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเดก็เล็กมรีั้วทีม่ี
ความมั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย
และสวยงาม 

 

กอสรางรั้ว/ซอมแซม 
แ ล ะ ท า สี  พ ร อ ม
ประตูเปด – ปดศูนย
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อ บ ต .  แ ก ใ ห ญ 
จํานวน 4 ศูนย 

400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  กอสรางรั้ ว /ซอมแซม
และทาสี พรอมประตู
เป ด –ป ด ศู น ย พั ฒ น า     
เด็ ก เล็ ก  สั งกั ด อ บ ต .       
แกใหญ จํานวน 4 ศูนย 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมรีั้ว
ที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  
ปลอดภัยและสวยงาม 

กองการศึกษาฯ 

94 โครงการกอสรางหลังคาเชือ่มอาคารบรเิวณ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็กโรงเรียนบานนาเกา 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
โรงเรียนบานนาเกาไดมีหลังคา
ปองกันแสงแดดและฝนในฤดูฝน 

ก อ ส ร า ง ห ลั ง ค า
เชื่อมอาคารบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบานนาเกา 

150,000 150,000  150,000 150,000 150,000  ก อสร างห ลั งคาเชื่ อ ม
อ า ค า ร บ ริ เ ว ณ ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บานนาเกา 

ศู น ย พั ฒ น า เด็ ก เ ล็ ก
โรงเรียนบานนาเกาไดมี
หลังคาปองกันแสงแดด
และฝนในฤดูฝน 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 91 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

95 โครงการกอสรางศาลาที่พักผูมาติดตอราชการ
ของศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ในสังกัด อบต.แกใหญ 

เพ่ือใหผูมาติดตอราชการมีศาลาที่
พักระหวางเวลาที่รอรับบริการ 

กอสรางศาลาที่พักผู
ม าติ ดต อ ราชการ
ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด อบต.
แกใหญ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสรางศาลาที่พักผูมา
ติดตอราชการของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด 
อบต.แกใหญ 

ผู ม าติ ดต อ ราชการมี
ศาลาที่พักระหวางเวลา
ที่รอรับบริการ 

กองการศึกษาฯ 

96 โครงการกอสรางหองสุขาสําหรับผูมาติดตอ
ราชการในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.      
แกใหญ 

เพ่ือใหผูมาติดตอราชการมีหอง
สุขาไวใชบริการ 

กอ สร างห อ ง สุข า
สําหรับผูมาติดตอ
ร า ช ก า ร ใน ศู น ย
พั ฒ น า เด็ ก เ ล็ ก 
สังกัด อบต.แกใหญ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กอสรางหองสุขาสําหรับ
ผูม าติดตอ ราชการใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.แกใหญ 

ผูมาติดตอราชการมีหอง
สุขาไวใชบริการ 

กองการศึกษาฯ 

97 โครงการกอสรางสนามเดก็เลนพรอมปูพ้ืนยาง  
โดมหลังคา และมรีั้วเปด – ปดสําหรับศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก สังกัด อบต.แกใหญ 

เพ่ื อ ให เด็ก ไดมี สนาม เด็ก เล น
พรอมปูพ้ืนยาง โดมหลังคา และมี
รั้วเปด – ปดที่ไดมาตรฐาน และ
ปองกันแสงแดดในระหวางทํา
กิจกรรมตาง ๆ 

กอสรางสนามเด็ก
เลนพรอมปูพ้ืนยาง  
โดมหลังคา และมีรั้ว
เป ด  – ปด สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แกใหญ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กอสรางสนามเด็ก เลน
พ ร อ ม ปู พ้ื น ยาง  โด ม
หลังคา และมีรั้วเปด – 
ปดสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.แกใหญ 

เด็ กได มีสนามเด็กเล น
พ ร อ ม ปู พ้ื น ย าง โด ม
หลังคาและมีรั้วเปด– ปด
ที่ไดมาตรฐานและปองกัน
แสงแดดในระหวางทํ า
กิจกรรมตาง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

98 โครงการกอสรางสนามเดก็เลนสรางปญญาของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก สังกัด อบต.แกใหญ 

เพ่ือใหเด็กไดมีสนามเด็กเลนสราง
ปญญาเพ่ือสรางเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้ง  4 ดาน 

กอสรางสนามเด็ก
เล น ส ร า งป ญ ญ า 
ข อ ง ศู น ย พั ฒ น า    
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
แกใหญ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กอสรางสนามเด็กเลน
สรางปญญา ของศูนย
พัฒ นาเด็ ก เล็ก  สังกั ด 
อบต. แกใหญ 

เด็กไดมีสนามเด็กเลน
สรางปญญาเพ่ือสราง
เสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  
4 ดาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 92 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการกอสรางอาคารกองการศึกษาศาสนา  
และวัฒนธรรม 

เพ่ือใหกองการศึกษามีหองทํางาน  
และหองเก็บวัสดุอุปกรณสําหรับ
ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

กอสรางอาคารกอง
การศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

2,500,000 2,500,000 
  

2,500,000 
  

2,500,000 
  

2,500,000 
  

ก อ ส ร า งอ าค าร ก อ ง
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองการ ศึกษามีห อ ง
ทํ างาน  และหองเก็บ
วัสดุอุปกรณ สําหรับใช
ในการทํากิจกรรมตาง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

100 โครงการปรับปรุงบริบทศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เพ่ือใหบริเวณศูนยพัฒนา เด็กเล็ก 
มีความสวยงาม รมรื่น  เหมาะแก
การเรียนรู สรางบรรยากาศใน
การเรียนรูและการเสริมสราง
พัฒนาการทั้ง  4 ดาน 

ปรับปรุงบริบทใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
ทั้ง  4 ศูนย 

400,000 400,000 
  

400,000 
  

400,000 
  

400,000 
  

ปรับปรุงบริบทในศูนย
พั ฒ น า เด็ ก เ ล็ ก  ทั้ ง       
4 ศูนย 

บริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  มี ความสวยงาม   
รม รื่ น  เหมาะแก ก าร
เรียนรู สรางบรรยากาศ
ในการเรียนรูและการ
เสริมสรางพัฒนาการทั้ง  
4 ดาน 

กองการศึกษาฯ 

101 โครงการกอสรางถนน คสล. ภายในบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ อความสะดวกในการใช
สัญจรไป – มาของเด็กปฐมวัย
และผูปกครอง 

กอสรางถนน คสล.
ภายในบริเวณศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
4 ศูนย 

400,000 400,000 
  

400,000 
  

400,000 
  

400,000 
  

กอสรางถนน คสล . 
ภ าย ใน บ ริ เวณ ศูน ย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ ง 4 
ศูนย 

เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย แ ล ะ
ผู ป ก ค รอ งมี ค ว า ม
สะดวกในการใชสัญจร
ไป – มา 

กองการศึกษาฯ 

102 โครงการกอสรางโครงหลังคาพรอมกระบะ
ทรายแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ อ เป น ก า ร เส ริ ม ส ร า ง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย   
ทั้ง 4 ดาน 

ก อ ส ร า ง โ ค ร ง
ห ลั ง ค า พ ร อ ม
กระบะทรายแก
ศู น ย พั ฒ น า เด็ ก
เล็ก ทั้ง  4  ศูนย 

200,000 200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

กอสรางโครงหลังคา
พรอมกระบะทรายแก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง     
4  ศูนย 

เด็กปฐมวัยไดรับการ
เสริมสรางพัฒนาการ
ทั้ง  4  ดาน 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 93 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการกอสรางท่ีแปรงฟนสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูการ
แปรงฟนที่ถูกวิธีและการรักษา
สุขภาพฟนใหสะอาด 

กอสรางที่แปรงฟน
สําหรับเด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ก อ สร า งที่ แ ป รงฟ น
สําหรับเด็กปฐมวัยใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
4 ศูนย 

เด็กปฐมวัยไดเรียนรู
การแปรงฟนที่ถูกวิธี
และการรักษาสุขภาพ
ฟนใหสะอาด 

กองการศึกษาฯ 

104 ปรับปรุงซอมแซม/ ตอเตมิอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือใหเดก็ปฐมวัยมีอาคารเรียนที่
มั่นคง  แข็งแรง และกวางขวาง 

ปรับปรุงซอมแซม/
ตอเตมิอาคารศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก ทั้ง 4 
ศูนย 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ปรับปรุงซอมแซม/ตอ
เติมอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

เด็กปฐมวัยมอีาคาร
เรียนที่มั่นคง  แข็งแรง  
และกวางขวาง 

กองการศึกษาฯ 

105 กอสรางโรงอาหารศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เพ่ือใหเดก็ปฐมวัยมีสถานที่
รับประทานอาหารทีเ่ปนสัดสวน 

กอสรางโรงอาหาร
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  
ทั้ง 4 ศูนย 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

กอสรางโรงอาหารศูนย
พัฒนาเด็ก เล็ก  ทั้ ง   4 
ศูนย 

เด็กปฐมวัยมีสถานที่
รับประทานอาหารทีเ่ปน
สัดสวน 

กองการศึกษาฯ 

106 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ (มกีระจก
เปด – ปด) แก ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  

เพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตาง ๆ ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหผูปกครองและ
ประชาชนทั่วไปไดรับทราบ 

กอสรางปาย
ประชาสัมพันธ     
(มีกระจกเปด – ปด) 
แก ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 4 ศูนย 
 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ก อ ส ร า ง ป า ย
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ   (มี
กระจกเปด – ปด) แก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 
ศูนย 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมี
ปายประชาสัมพันธเพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร   ตางๆ ของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

107 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือความปลอดภัยจากการเกิด
โรคไข เลือดออกภายใน  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งเหล็กดัดและ
มุงลวดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

200,000 200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

ติดตั้ งเหล็กดัดและมุ ง
ลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  4  ศูนย 

เด็ ก ป ฐ ม วั ย ใน ศู น ย
พัฒ น าเด็ ก เล็ ก ได รั บ
ความปลอดภัยจากโรค
ไขเลือดออก 

กองการศึกษาฯ 

108 โครงการกั้นหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพ่ื อ ให ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก มี
หองเรียนที่เปนสัดสวน ทําใหการ
จัดประสบการณ การเรียนรูมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กั้นหองเรียน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ ง  
4 ศูนย 

1,000,000  1,000,000 
  

1,000,000 
  

1,000,000 
  

1,000,000 
  

กั้นหองเรียน ศูนยพัฒนา   
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

ศูนย พัฒ นาเด็ก เล็กมี
หองเรียนที่เปนสัดสวน 
ทํ า ใ ห ก า ร จั ด
ประสบการณการเรียนรู
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ม าก
ย่ิงขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

109 โครงการกอสรางเสาธง ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม ให เด็ ก ป ฐมวั ยมี
ระเบียบวินัยและเคารพในสถาบัน
ชาติ 

กอสรางเสาธง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 
ศูนย 

100,000 100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

กอสรางเสาธง ศูนย
พัฒนาเดก็เล็กทั้ง 4ศูนย 

เด็กปฐมวัยมี ระเบียบ
วิ นั ย แ ล ะ เค า ร พ ใน
สถาบันชาติ 

กองการศึกษาฯ 

110 โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ําหองสวม
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

เพ่ื อ ให ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก มี
หองน้ําหองสวมที่พรอมสําหรับใช
งาน 

ซอมแซมปรับปรุง
ห อ งน้ํ า ห อ งส ว ม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง  4  ศูนย 

100,000 100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

100,000 
  

ซอมแซมปรับปรงุหองน้ํา
หองสวมศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง  4  ศูนย 

ศูนย พัฒ นาเด็ก เล็กมี
หองน้ําหองสวมที่พรอม
สําหรับใชงาน 

กองการศึกษาฯ 

111 โครงการกอสรางฐานพระพุทธรูปพรอมหลังคา เพ่ื อ ให ศู น ย พั ฒ น าเด็ ก เล็ ก มี
พระพุทธรูปสําหรับเปนที่เคารพ
บูชาและที่เปนยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ครูและเด็กปฐมวัย 

ก อ ส ร า ง ฐ า น
พระพุทธรูปพรอม
หลังคาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ ง  
4  ศูนย 

200,000  200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

กอสรางฐานพระพุทธรูป
พรอมหลังคาภายในศูนย
พัฒนาเดก็เล็ก ทั้ง  4  
ศูนย 

ศูนย พัฒ นาเด็ก เล็กมี
พระพุทธรูปสําหรับเปน
ที่เคารพบูชาและที่เปน
ยึดเหนี่ยวจิตใจของครู
และเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการติดตั้ง/ขยายเขตระบบไฟฟาภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การติดตั้ง/ขยายเขตระบบไฟฟา
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทําให
การป ฏิ บัติ งาน เปน ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้ง/ขยายเขต
ระบบไฟฟาภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  
ทั้ง  4  ศูนย 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ติดตั้ง/ขยายเขตระบบ
ไฟฟาภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  ทั้ง  4  ศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การติ ดตั้ ง/ขยายเขต
ระบบไฟฟาภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  ทําให
การปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

113 โครงการติดตั้ง/ขยายเขตระบบประปาภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การติดตั้ง/ขยายเขตระบบประปา
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทําให
การป ฏิ บัติ งาน เปน ไปอย างมี
ประสิทธิภาพ 

ติดตั้ง/ขยายเขต
ระบบประปาภายใน
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก  
ทั้ง  4  ศูนย 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ติดตั้ง/ขยายเขตระบบ
ป ร ะ ป าภ า ย ใน ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4ศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับ
การติ ดตั้ ง/ขยายเขต
ระบบประปาภ ายใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ทํา
ใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

114 โครงการกอสรางโดมหลังคาภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  

เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีโดม
ห ลั งค า สํ าห รั บ ใช ใน ก ารทํ า
กิจกรรมตาง ๆ  

กอสรางโดมหลังคา
ภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก อ ส ร า ง โด ม ห ลั งค า
ภ า ย ใน ศู น ย พั ฒ น า    
เด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

ศูนยพัฒนาเดก็เล็กมโีดม
หลังคาสําหรับใชในการ
ทํากจิกรรมตาง ๆ 

กองการศึกษาฯ 

115 โครงการกอสรางศูนยกฬีาประจําตําบลแกใหญ 
(สนามฟุตบอล , วอลเลยบอล ,  ฟุตซอล ฯลฯ) 

เ พ่ื อ ให เด็ ก   เย า วช น   แ ล ะ
ประชาชนตําบลแกใหญ  ได มี
สนามกีฬาประจําตําบลแกใหญ  
เพ่ือใชสําหรับออกกําลังกาย 

กอสรางศูนยกฬีา
ประจําตําบลแก
ใหญ (สนามฟุตบอล
วอลเลยบอล , ฟุต
ซอล ฯลฯ) 

5,000,000 5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

กอสรางศูนยกีฬาประจํา
ตําบลแกใหญ   (สนาม
ฟุตบอล , วอลเลยบอล , 
ฟุตซอล ฯลฯ) 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนตําบลแกใหญ  
ไดมีสนามกีฬาประจํา
ตําบลแกใหญ  เพ่ื อใช
สําหรับออกกําลังกาย 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

116 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคพรอม
หองน้ําศูนยกีฬาประจําตําบลแกใหญ 

เพ่ือศูนยกีฬาประจําตําบลแกใหญ
มีอาคารเอนกประสงคสําหรับใช
เก็บวัสดุอุปกรณ ตางๆ รวมทั้งมี
หองน้ําสําหรับใชบริการประชาชน
ที่มาใชบริการศูนยกีฬาประจํา
ตําบลแกใหญ 

ก อ ส ร า ง อ า ค า ร
อเนกประสงคพรอม
ห อ งน้ํ า ศู น ย กี ฬ า
ป ระ จํ า ตํ าบ ล แ ก
ใหญ  

500,000 500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

ก อ ส ร า ง อ า ค า ร
อ เน ก ประสงค พ ร อ ม
หองน้ําศูนยกีฬาประจํา
ตําบลแกใหญ 

ศูนยกีฬาประจําตําบล
แ ก ใ ห ญ มี อ า ค า ร
เอนกประสงคสําหรับใช
เก็บวัสดุอุปกรณตาง ๆ 
รวมทั้งมีหองน้ําสําหรับ
ใชบริการประชาชนที่มา
ใช บ ริ ก า ร ศู น ย กี ฬ า
ประจําตําบลแกใหญ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 97 

 

 
 

 
 

 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟาหมู 1 - 13 เพื่อเพิ่มแสงสวางตอผูสัญจรไป
มาในยามคํ่าคืน 
 

ม.1-ม.13 
10,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 13 หมูบาน ราษฎรไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 

2 โครงการติดต้ังไฟฟาสองสวางสาธารณะ 
หมู 1 - 13 

เพื่อใหประชาชนมีความสะดวก
ในการใชชีวิตประจําวัน 

173 จุด 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ระยะขยายไมนอยกวา 
500 ม. 

ราษฎรไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 

3 โครงการติดต้ังไฟกระพริบตามทางแยก เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 
จากการจราจร 

ม.1-ม.13 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 13 หมูบาน อุบัติเหตุจากการจราจร 
ลดลงและปลอดภัยขึ้น 

กองชาง 

4 โครงการติดต้ังไฟสองสวางโซลาเซล 
หมู 1 - 13 

เพื่อติดต้ังเพิ่มในจุดที่มีความ 
เส่ียง 

ม.1- ม.13 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 13 หมูบาน ราษฎรไดรับความสะดวก 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชาง 

5 อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาคตาม
โครงการขยายเขตประปา หมู 1-13  

เพื่อใหราษฎรไดมีน้ําเพื่อการ 
อุปโภคบริโภค 

300 ครัวเรือน 
 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ขยายครอบคลุม 
300 ครัวเรือน 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยางเพียงพอ 

สํานักงาน
ประปาสวน

ภูมิภาคจังหวัด
สุรินทร 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 98 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.3 แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการขุดลอกหนองน้ําสาธารณะ 
ประโยชน ม.1 - ม.13 

เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการ 
อุปโภคบริโภคและการเกษตร 

ม. 1 - ม.13 
 

1,500,000 
  

1,500,000 
  

1,500,000 
  

1,500,000 
  

1,500,000 
  

จํานวน 13 แหง. 
 

มีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 

กองชาง 
 

2 
 

โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อสรางแหลงน้ํา 
เพื่อการเกษตร 

ม. 1 - ม.13 
 

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

500,000 
  

จํานวน 13 แหง. 
 

มีแหลงน้ําเพื่อการเกษตร กองชาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 99 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1. ดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
2.1แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการสงเสริมการทําเกษตรอินทรีย เพื่อสงเสริมใหประชาชนทํา
การเกษตรแบบอินทรีย 

13 หมูบาน 
 

 

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูในการทํา
เกษตรอินทรีย 

สํานักปลัด 
 

2 
 

โครงการอบรมและสงเสริมใหประชาชน
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีพ 

เพื่อใหความรูแกประชาชนใน
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพื่อการดํารงชีพ 

13 หมูบาน 
 
 

130,000  130,000 130,000 130,000 130,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
เร่ืองหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีพ 

สํานักปลัด 

3 
 
 

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพการเล้ียง
สัตว 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายไดในการครองชีพ 

13 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูในการเล้ียง

สัตวและมีรายไดเสริม 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 100 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 1. ดานการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 2.2 แผนงานสรางความเขมแขง็ของชุมชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผาไหม 
 

เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุม 
อาชีพเปนทุนเพิ่มมูลคาสินคา 

13 หมูบาน 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ราษฎรมีอาชพีและ
รายไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ หลักสูตร
การทํายาหมองสูตรรอน การทํายาหมอง
สูตรเย็น น้ํามันทาผม (แฮรโคต) 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายไดในการครองชีพ 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ราษฎรมีอาชพีและ
รายไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

3 โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพ การนวด
แผนไทย 

เพื่อสงเสริมใหราษฎรมีอาชีพ
และเกิดรายไดในการครองชีพ 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ราษฎรมีอาชพีและ
รายไดเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 101 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสขุ 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 

เพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
หรับเด็กเยาวชน ประชาชน
คณ ะ ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น ล ะ
สมาชิกสภาทองถิ่นพนักงาน
ลูกจ า งพนั ก งานจ างอบต .
กํ า นั น ผู ให ญ บ า น  ผู ช ว ย
ผูใหญบาน สารวัตรกํานัน สาย
ตรวจตําบล 

3 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 

100,000 
  
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 
 
 
 

 

100,000 อบรม 
ปละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 

สําหรับเด็กเยาวชน 
ประชาชนคณะ

ผูบริหารทองถิ่นละ
สมาชิกสภาทองถิ่น
พนักงานลูกจาง

พนักงานจางอบต.
กํานันผูใหญบาน
ผูชวยผูใหญบาน

สารวัตรกํานัน สาย
ตรวจตําบล 

สํานักปลัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 102 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสขุ 
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ประชาชนควรรู 
 

เพื่ อ ให ป ระชาชนมี โอกาส
ทราบถึงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวัน 

13 หมูบาน 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชนในพื้นที ่
ทั้ง 13 หมูบาน 

ราษฎรมีความรูดาน 
กฎหมายมากขึ้น 

 

สํานักปลัด 
 

2 
 
 

โครงการอบรมปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 

เพื่อใหประชาชนรูจักปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 
 

13 หมูบาน 
 
 

65,000 
  

65,000 
 
 

65,000 
 
 

65,000 
 
 

65,000 
 
 

ประชาชนในพื้นที ่
ทั้ง 13 หมูบาน 

ปญหายาเสพติดลดลง 
 
 

สํานักปลัด 

3 
 
 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต 
 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ 
ปลอดภัยจากการจราจร 
 

1 คร้ัง 
 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ดําเนินการ 
ปละ 1 คร้ัง 

 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 
 

เพื่อใหประชาชนไดรับความ 
ปลอดภัยจากการจราจร 
 

1 คร้ัง 
 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ดําเนินการ 
ปละ 1 คร้ัง 

 

ประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

สํานักปลัด 

5 
 

โครงการฝกอบรมใหความรูสรางเสริม
ศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน 

เพื่อทบทวนความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 

1 คร้ัง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

อบรมจํานวน 1 คร้ัง อาสาสมัครมีความรู
และทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 103 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสขุ 
3.3 แผนงานงบกลาง 
 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการ
เบี้ยความพิการใหแกคนพิการ
ที่ มี สิ ท ธิ ต ามห ลัก เกณ ฑ ที่
กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 รอยละ 100 ของผูมี
สิทธิตามหลักเกณฑ 

ผู พิ ก า ร ไ ด รั บ
สวัสดิการจากรัฐตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
 

สํานักปลัด 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการใหแก
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60  ปบริบูรณขึ้น
ไป ที่มี คุณสมบั ติครบถวนตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 12,300,000 
 

12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000 รอยละ 100 ของผู มี
สิทธิตามหลักเกณฑ 

ผู สู ง อ า ยุ ไ ด รั บ
สวัสดิการจากรัฐตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
 

สํานักปลัด 
 
 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อจายเปนสวัสดิการใหผูปวย
เอดสที่มี สิทธิตามหลักเกณฑที่
กําหนด 

จํานวน 12 เดือน 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 รอยละ 100 ของผู มี
สิทธิตามหลักเกณฑ 

ผู ป ว ย เอ ด ส ได รั บ
สวัสดิการจากรัฐตาม
หลักเกณฑที่กําหนด 
 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 104 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสขุ 
3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชมุชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลแกใหญ (โรงเรียนผูสูงอายุ) 

เพื่อสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุใน
ตําบลแกใหญ 

 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

รอยละ 80 
ของผูสูงอายุ
ตําบลแกใหญ
มีคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 

กลุมองคกรมีประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 105 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมอยูดีมีสขุ 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการจัดงานวันผูสูงอายุ 
 

เพื่ อ แ ส ด งถึ ง คุ ณ ค า แ ล ะ
ความสําคัญของผูสูงอาย ุ

13 หมูบาน 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดกิจกรรม 
ปละ 1 คร้ัง 

มีการใหความสําคัญ
รูคุณคาผูสูงอายุ 

สํานักปลัด 
 

2 
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุตําบลแกใหญ 

เพื่อจัดต้ังชมรมสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผูสูงอายุ
ตําบลแกใหญ 

 จํานวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีผูสูงอายุเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

มีการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชวีิต

ผูสูงอายุตําบลแกใหญ   

สํานักปลัด 
 

3 
 

โค รงก ารส งเคราะห ผู มี ร าย ได น อ ย
ผูดอยโอกาสผูยากไร ผูไรที่พึ่ง 

เพื่อชวยเหลือใหผูดอยโอกาสผู
ยากไรผูไรท่ีพึ่งมีชีวิตเปนอยูดี
ขึ้น 

ม.1-13 
 
 

100,000 
  

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ดําเนินการทั้ง13 
หมูบาน 

 

คนชรา ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสมีความ

เปนอยูที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการจัดหาสรางส่ิงอํ านวยความ
สะดวกสําหรับคนพิการ 

เพื่ อ อํ าน วย ค วาม ส ะด วก
สําหรับคนพิการ 
 

ม.1-13 
 
 

200,000 
  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ดําเนินการทั้ง13 
หมูบาน 

 

เพื่ออํานวยความ
สะดวก 

แกผูพิการและทุกคน
ทุกวัย 

สํานักปลัด 

5 
 
 
 

โครงการฝกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
ผูสูงอายุเพื่อเตรียมความพรอมในการเขา
สูสังคมผูสูงอายุ 

เพื่อให ผู สูงอายุเตรียมความ
พ ร อ ม ใน ก า ร เข า สู สั ง ค ม
ผูสูงอายุ 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูสูงอายุที่เขารับการ
ฝกอบรม 

ผูสูงอายุนําความรูที่
ไ ด ม า ป ฏิ บั ติ เพื่ อ
เตรียมความพรอมใน
ก า ร เ ข า สู สั ง ค ม
ผูสูงอายุ 

สํานักปลัด 
 

6 โค ร งก ารข อ รับ เงิน อุ ด ห นุ น ใน ก า ร
สงเคราะหแกราษฎรท่ีประสบความทุกข
ยากเดือนรอนและผูดอยโอกาส ตลอดท้ัง
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  

เพื่ออุดหนุนใหสํานักงานเหลา
กาชาดจังหวัดสุรินทร 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชน 

ป ระชาชน ใน พื้ น ที่
ไดรับประโยชน  

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 106 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบาตามพระปณิธาน ตามพระปณิธาน
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพื่อรณรงคและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

13 หมูบาน 100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ดําเนินการปละ 
1 คร้ัง 

สุนัขและแมวไดรับการ
ฉีดวัคซีนไมนอยกวา
ร อ ย ล ะ  9 0  ข อ ง
กลุมเปาหมาย 

สํานักปลัด 

2 
 
 

โครงการฝกอบรมอบรมและรณรงคให
ความรูแกประชาชนในการปองกันและ
รักษาโรคภัยตาง ๆ 

เพื่อใหประชาชนมีความรู
เกี่ยวกบัการปองกันและรักษา
โรคตางๆ 

3 คร้ัง 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ดําเนินการปละ 
1 คร้ัง 

ประชาชนไดรับทราบ 
เกี่ยวกบัการปองกันภยั 

จากโรคตางๆ 

สํานักปลัด 

3 
 
 

โครงการปองกันและแกไขปญหาโรคพิษ
สุนัขบา 
 

เพื่อใหสุนัขและแมวไดรับการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บา 

ไมนอยกวา 80% 
ของจํานวนสุนัข

และแมว 

100,000 
  

100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

สุนัขและแมว 
รอยละ 80ไดรับ 

การปองกัน 

ประชาชนปลอดจาก
โรคพิษสุนัขบา 

 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการรณรงคปองกันและกําจัดยุงลาย 
 

เพื่อทําลายแหลงเพาะพันธุ
ยุงลายทําใหเกิดโรคระบาด 
 

13 หมูบาน 
 
 

150,000 
  

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

รณรงคปองกัน 
จํานวน 13 หมู 

ประชาชนไมเปนโรค
ระบาดและ
ไขเลือดออก 

สํานักปลัด 

5 โครงการรณรงคปองกันเด็กจมน้ํา เพื่อใหมีการเฝาระวังอุบัติเหตุ 
ที่เกิดจากปญหาเด็กจมน้ํา 

13   หมูบาน 30,000 
  

30,000 30,000 30,000 30,000 สถิติเด็กจมน้ํา 
ลดลง 

ปญหาเด็กจมน้าํใน
ตําบลแก 
ใหญลดลง 

สํานักปลัด 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 107 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น         
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
หมูที่ 1 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

7 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น           
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูที่ 2 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

8 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น            
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข 
หมูที่ 3 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

9 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น         
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
หมูที่ 4 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

10 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น         
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
หมูที่ 5 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

11 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น          
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
หมูที่ 6 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

12 อุ ด ห นุ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห มู บ า น          
ตามโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  
หมูที่ 7 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับ
ความรูดาน
สาธารณสุข  

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 108 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 8 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 9 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข หมูที่ 10 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 11 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 12 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  หมูที่ 13 

เพื่อดําเนินกจิกรรมตามโครงการ
พระราชดําริดานสาธารณสุข  

1 หมูบาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับความรู
ดานสาธารณสุข  

สํานักปลัด 

19 โครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูสัมผัสอาหาร 

เพื่อใหผูสัมผัสอาหารมีความรู
ความเขาใจดานสุขาภิบาล
อาหาร 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ผู สั ม ผั ส อ า ห า ร มี
ความ รูความเข าใจ
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

สํานักปลัด 

20 โครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูประกอบกิจการสถานท่ี
จําหนายอาหาร  

เพื่อใหผูประกอบการดาน
อาหารมีความรูความเขาใจ
ดานสุขาภิบาลอาหาร 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวมโครงการไม
นอยกวารอยละ 80 

ผูประกอบการดาน
อาหารมีความรูความ
เขาใจดานสุขาภิบาล
อาหาร 

สํานักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 109 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เพื่อเฝาระวังและปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพื้นที่มี
มาตรการติดตามเฝา

ระวังทุกหมูบาน    
รอยละ 100  

ลดความเส่ียงในการติด
เชื้อของประชาชนใน
พื้นที่ และผูที่เดินทาง
จากพื้นที่เส่ียง  

สํานักปลัด 
 

22 โครงการฝกอบรมและรณรงคสงเสริมการ
ไมเผาในที่โลง 

เพื่อลดความเส่ียงในการเกิด
มลพิษในพื้นที่  

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ลดอัตราการเผา        
ในพื้นที่ไมนอยกวา 

รอยละ 80  

ลดความเส่ียงในการเกิด
มลพิษ   

สํานักปลัด 
 

23 โครงการจัด ต้ั งแหล งเรียน รูด านการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อใหความรูดานการจัดการขยะ
มูลฝอย 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีแหลงเรียนรูดานการ
จัดการขยะมูลฝอย 1 

แหง 

ประชาชนความรูดาน
การจัดการขยะมูลฝอย 

สํานักปลัด 
 

24 โครงการอบรมใหความรูเร่ืองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

เพื่อใหความรูเร่ืองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนในพื้นที่มี
ความรูเร่ืองโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

ประชาชนมีความรูเร่ือง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 

สํานักปลัด 
 

25 โครงการอบรมหลักสูตรดานสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูประกอบการดานอาหาร 

เพื่อใหความรูดานสุขาภิบาล
อาหารสําหรับผูประกอบการดาน
อาหาร 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูประกอบการดาน
อาหารเขารวม

โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80  

ผูประกอบการมีความรู
ดานสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับผูประกอบการ
ดานอาหาร 

สํานักปลัด 

26 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณในการรณรงค
และการปองกันการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณในการ
รณรงคและการปองกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีอุปกรณในการ
ปองกันการแพร

ระบาดไมนอยกวารอย
ละ 80 

มีวั ส ดุอุป กรณ ในการ
รณรงคและการปองกัน
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 
2019 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 110 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.1 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการอบรมใหความรูภัยจากฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

เพื่อใหความรูความรูเร่ืองภัย
จากฝุนละอองขนาดเล็ก PM 
2.5 

จํานวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขารวม
โครงการไมนอยกวา

รอยละ 80 

ประชาชนมีความรูความรู
เร่ืองภัยจากฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM 2.5 

สํานักปลัด 
 

28 โค ร งก ารส นั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ งาน
อาสาสมัครบริบาลทองถิ่น 

เพื่อใหผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ได รับ การบ ริการดูแลด าน
สาธารณสุขโดยอาสาสมัคร
บ ริบ าล ท อ งถิ่ น ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 

13 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีอุปกรณ ไวใชในการ
ดูแลผูสูงอายุอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ไดรับการบริการดูแล
อยางมีประสิทธภิาพ 

สํานักปลัด 
 

29 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เพื่ อ ใหความ รู เกี่ ย วกับการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาสาสมัคร
ปศุสัตวปองกันโรคพิษสุนัขบา
อยางถูกวิธี 

อาสาสมัครปศุสัตว 
13 หมูบาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัครปศุสัตว 13 
หมูบานไดรับการอบรม

ครบทุกหมูบาน 

อาสาสมัครปศุสัตวมี
ความรูเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหนาทีป่องกันโรค
พิษสุนัขบาอยางถกูตอง 

สํานักปลัด 

30 อุดหนุนโครงการจัดหาอุปกรณทางการ
แ พ ท ย สํ า ห รั บ บ ริ ก า ร ป ร ะ ช า ช น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลแกใหญ 

เพื่ อจัดหาอุปกรณ ทางการ
แ พ ท ย สํ า ห รั บ บ ริ ก า ร
ประชาชนที่ มาใชบ ริการที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลแกใหญ 

ประชาชนตําบลแก
ใหญ 13  หมูบาน 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีอุปกรณทาง
การแพทยในการ

บริการประชาชนไม
นอยกวารอยละ 80 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลแกใหญ
อุปกรณทางการแพทย
ไวบริการประชาชนที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

สํานักปลัด 

31 โครงการปองกันโรคระบาดในสัตว เพื่อดําเนินการแกไขปญหาโรค
ระบาดในสัตว 

13 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สัตวเล้ียงไดรับการ
ปองกันโรคระบาดไม
นอยกวารอยละ 80 

สัตวเล้ียงไดรับการ
ปองกันโรคระบาด 

สํานักปลัด 

32 โครงการปองกันโรคระบาดในพืช เพื่อดําเนินการแกไขปญหาโรค
ระบาดในพืช 

13 หมูบาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนไดรับการ
ปองกันโรคระบาดไม
นอยกวารอยละ 80 

ประชาชนไดรับการ
ชวยเหลือปองกันโรค

ระบาดจากพืช 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 111 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
4.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการแข งขันกีฬ าก รีฑานั ก เรียน 
เยาวชน  ประชาชน ตานยาเสพติด 

เพื่อใหนักเรียน เยาวชน และ
ประชาชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนโดยการเลนกีฬา 

จัดโครงการ
แขงขันกีฬา กรีฑา
นักเรียน  เยาวชน  
ประชาชน  ตาน
ยาเสพติดใหกับ
นักเรียน  เยาวชน  
และ ประชาชน 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จัด โครงการแข งขัน
กีฬา ก รีฑานัก เรียน  
เยาวชน  ประชาชน  
ตานยาเสพติดใหกับ
นักเรียนเยาวชน  และ
ประชาชน 

นั ก เรียน   เย าวชน  
และประชาชนไดใช
เ ว ล า ว า ง ใ ห เ ป น
ประโยชนโดยการเลน
กีฬา 

กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬาสีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดออกกาํลัง
กาย  เสริมสรางพัฒนาการทั้ง  
4 ดาน   

จัดโครงการ
แขงขันกีฬาสีศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 
4 ศูนย 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จัด โครงการแข งขัน
กีฬาสีศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก  ทั้ง  4  ศูนย 

เด็กปฐมวัย ใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดออก
กําลังกาย  เสริมสราง
พัฒนาการทั้ง  4 ดาน   

กองการศึกษา 

3 โครงการแขงขัน การเตนแอโรบิค เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนไดใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนโดยการเตนแอโรบิค 

จัดโครงการ
แขงขัน     การ
เตนแอโรบิคใหแก
เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 

จัด โครงการแข งขัน     
การเตนแอโรบิคใหแก
เ ด็ ก เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชน 

เด็ ก  เย าวชน  และ
ประชาชนไดใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
โดยการเตนแอโรบิค 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 112 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทน 
 

เพื่ อ ให ประชาชนและผูนํ า
หมู บ าน ใน ตํ าบลแกใหญ มี
ค ว าม รู เกี่ ย ว กั บ พ ลั งงา น
ทดแทน 

ผูนําชุมชน/
ประชาชน 

ในตําบลแกใหญ 
จํานวน 78 คน 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จํานวนผูเขารับการ 
อบรม 

 

ผูนําหมูบานและ
ประชาชนมีความรู
เกี่ยวกบัพลังงาน 

ทดแทน 

สํานักปลัด 

2 
 
 

โครงก ารอบ รมอาสาส มัครอนุ รักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

13 หมูบาน 
 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

มีอาสาสมัครใน 
พื้นที่ 13 หมูบาน 

 

อาสาสมัครมีความรู
เกี่ยวกบัการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

3 
 

โครงการปลูกปาและรักษาปา  
 

เพื่ อ อ นุ รั ก ษ ส ภ า พ ป า ให
สมบูรณเพิ่มขนาดพื้นที่ปาไม 

13 หมูบาน 
 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปลูกปาทั้ง 13 หมู 
 

ปาไมมีความอุดม
สมบูรณ 

สํานักปลัด 

4 โครงการฝกอบรมสงเสริมการทําเกษตร
อินทรีย 

เพื่อเสริมสรางความรูในการ
ฝกอบรมการทําเกษตรอินทรี 

13 หมูบาน 50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จํานวนผูเขารับการ 
อบรม 

 

ผูเขารับการ 
อบรมไดรับความรูใน
การทําเกษตรอินทรีย 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 113 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 3 ดานการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.2 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการแกไขปญหาน้ําเสียหวยทัพพล 
 
 

เพื่อแกไขปญหาน้ํ า เนาเสีย
และสงกล่ินเหม็น 
 

1 แหง 
 
 

200,000 
  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

1 แหง 
 
 

น้ําในหวยทพัพลไดรับ
การบําบัดประชาชน

ไมเดือดรอน 

สํานักปลัด 
 
 

2 
 
 

โครงการสงเสริมดานการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนตําบลแกใหญ 

เพื่อใหประชาชนรูวิธีการกําจัด
ขยะ 
 

13 หมูบาน 
 
 

50,000 
  

50,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 ดําเนินการ 
13 หมูบาน 

 

ประชาชน รูวิ ธี ก าร
กําจัดขยะ 

 
 

สํานักปลัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 114 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการอนุรกัษและสืบสานประเพณีหลอ
เทียนพรรษาเนื่องในวนัเขาพรรษา 

เ พ่ื อ ให เด็ ก  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษและสืบสานประเพณีหลอ
เที ย น พ ร ร ษ า เนื่ อ ง ใ น วั น
เขาพรรษาใหคงอยูตอไป 

จั ด โ ค ร ง ก า ร
อ นุ รักษ และ สืบ
สานประเพณีหลอ
เทียนพรรษาเนื่อง
ในวันเขาพรรษา 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดโครงการอนรุักษและสืบ
สานประเพณีหลอเทียน
พ ร ร ษ า เนื่ อ ง ใน วั น
เขาพรรษา 

เด็ ก  เย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนไดมีสวนรวมใน
การอนุรักษและสืบสาน
งานประเพณีหลอเทียน
พ ร ร ษ า เนื่ อ ง ใน วั น
เขาพรรษาใหคงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

2 
 
 

โครงการอนุรกัษและ  สืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

เ พ่ื อ ให เด็ ก  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษและสืบสานประเพณีวัน
ลอยกระทงใหคงอยูตอไป 

จั ด โ ค ร ง ก า ร
อ นุ รักษ และ สืบ
สานประเพณีวัน
ลอยกระทง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดโครงการอนรุักษและสืบ
สานประเพณี วั นลอย
กระทง 

เด็กเยาวชน และประชาชน
ได มี ส วน ร วม ในก าร
อนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณีวันลอยกระทงให
คงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

3 
 

โครงการอนุรกัษและสืบสานประเพณวีัน
สงกรานต 

เ พ่ื อ ให เด็ ก  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชนไดมีสวนรวมในการ
อนุรักษและสืบสานประเพณีวัน
สงกรานตใหคงอยูตอไป 

จั ด โ ค ร ง ก า ร
อ นุ รักษ และ สืบ
สานประเพณีวัน
สงกรานต 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จัดโครงการอนรุักษและสืบ
สานประเพณีวันสงกรานต 

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได มี ส วน ร วม ในก าร
อนุรักษและสืบสานงาน
ประเพณีวันสงกรานตให
คงอยูตอไป 

กองการศึกษา 

4 
 

โครงการสงเสริมปราชญชมุชนและถายทอด
ภูมิปญญาทองถิ่น 

เ พ่ื อ ให เด็ ก  เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชน  ไดรับความรูจาก
ปราชญชุมชนและถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นในสาขา  ตาง ๆ  

จัดโครงการสงเสริม
ปราชญ ชุมชนและ
ถายทอดภูมิปญญา
ท องถิ่ น ให แก เด็ ก  
เ ย า ว ช น  แ ล ะ
ประชาชน  ในพ้ืนที่
ตําบลแกใหญ    

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดโครงการสงเสริมปราชญ
ชุมชนและถ ายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหแกเด็ก  
เยาวชน และประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลแกใหญ ทั้ง 13  
หมูบาน 

เด็ก เยาวชนและประชาชน  
ไดรับความรูจากปราชญ
ชุมชนและถายทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่ นในสาขา 
ตาง ๆ  

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 115 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิญญาทองถ่ิน 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 
 
 

สงเสริมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และวันพอวันแม 
 

เพื่อสรรเสริญและแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย
,พอแม 

2 คร้ัง 
 
 

200,000 
  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ปละ 2 คร้ัง 
 
 

มีโอกาสไดแสดงความ
จงรักภักดี 

 

กองการศึกษา 
 
 

6 
 
 

โครงการสงเสริมการแสดงเรือมอันเร 
 
 

เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีพื้นบาน 
 

1 คร้ัง 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 
 

มีการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีพื้นบาน 

กองการศึกษา 
 
 

7 
 
 

โครงการจัดกิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 
 

เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาส
รั บ รู ถึ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
นานาชาติ 

1 คร้ัง 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 
 

มีโอกาสไดเรียนรู
ศิลปะ 

วัฒนธรรมนานาชาติ 

กองการศึกษา 
 
 

8 
 
 

โครงการสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถิ่น 
 
 

เพื่ อ พั ฒ น าม าต รฐ าน ภู มิ
ปญญาทองถิ่น 
 

13 หมูบาน 
 
 

65,000 
 

65,000 
 
 

65,000 
 
 

65,000 
 
 

65,000 จํานวน 13 หมูบาน 
 
 

ภูมิปญญาทองถิ่น
ไดรับการพัฒนาสู
มาตรฐานสากล 

 

กองการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 116 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการปกครอง 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารและ 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
 

เพื่อสงเสริมให ผูบริหารและ
สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการ
ฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ 

คณะผูบริหารและ 
ส.อบต. 

 

150,000 
  

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

จํานวนผูบริหาร 
และ ส.อบต. 

ที่ไดรับการอบรม 

ผูบริหารและสมาชกิ
สภาทองถิ่นไดรับการ
พัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
 

2 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบั ติงานของผูบ ริหารพนักงาน
พนักงานจาง 

เพื่อเพิ่มประสบการณในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาทองถิ่น 
 

ผูบริหาร,พนักงาน 
พนักงานจาง 

 

400,000 
  

400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

400,000 
 
 

จํานวนผูบริหาร 
พนักงาน 

ที่ไดรับการพัฒนา 

กลุมเปาหมายไดรับ
ประสบการณเพิ่มและ

มีแนวคิดในการ
พัฒนาทองถิ่นให

เจริญขึ้น 

สํานักปลัด 

3 
 
 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลและผูนําหมูบาน 

เพื่อเพิ่มประสบการณในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาทองถิ่น 
 

ส.อบต./ผูนํา
หมูบาน 

 

300,000 
  

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

จํานวน ส.อบต. 
ผูนําหมูบาน 

ที่เขารับการพัฒนา 

กลุมเปาหมายไดรับ
ประสบการณเพิ่มและ

มีแนวคิดในการ
พัฒนาทองถิ่นให

เจริญขึ้น 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับ 
อัคคีภัย 
 

เพื่อทบทวนความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน 
 

1 คร้ัง 
 
 

20,000 
  

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 
 

ทีมงานกูชีพกูภัยและ
อาสาสมัครมีความรู

และทักษะเพิ่ม 

สํานักปลัด 

5 โครงการสงเสริมคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคลากรในทองถิ่น 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 

1 คร้ัง 50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 

บุคลากรในทองถิ่น
ไดรับการสงเสริม

คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สํานักปลัด 

 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 117 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการปกครอง 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 
 
 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
อปพร. 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ
หนาที่ของอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน 

อปพร.จํานวน 
ไมนอยกวา 130 

คน 
 

300,000 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

300,000 
 
 

จํานวน อปพร. 
ที่เขารับการ 

อบรมทบทวน 

อาสาสมัครฯมีความ
พรอมในการ

ปฏิบัติงานและเขาใจ 
บทบาทของตน 

สํานักปลัด 
 

7 
 
 

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานครูและบุคลากรทางการศึกษา/
พนักงานสวนทองถิ่น 

เพื่อสงเสริมใหพนักงานไดรับ
การอบรมในหลักสูตรเฉพาะ
ตําแหนง 

พนักงาน,
พนักงานจาง 

 

60,000 
  

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

60,000 
 
 

จํานวนพนกังาน 
ที่ไดรับการอบรม 

 

พนักงานไดรับการ
พัฒนา 

ศักยภาพในการพัฒนา 
 

กองการศึกษา 
 

8 
 
 

โครงการฝกอบรมเพื่อสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 
 

1 คร้ัง 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 

ปละ 1 คร้ัง องคกรพัฒนาสูการ
บริหาร 

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

สํานักปลัด 

9 
 
 

โครงการฝกอบรมเพื่อสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับ
ซอน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 

1 คร้ัง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 

องคกรพัฒนาสูการ
บริหาร 

ตามหลักธรรมมาภิบาล 

สํานักปลัด 

10 
 

โครงการอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพในการ
ทํางานและดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

1 คร้ัง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 

มีการทําผิดเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ลดลง 

สํานักปลัด 

11 โครงการฝกอบรมการปลูกฝงคานิยมใน
การเปนขาราชการที่ดี 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 

3 คร้ัง 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 

องคกรพัฒนาสูการ
บริหารตามหลักธรรม

มาภิบาล 

สํานักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 118 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการปกครอง 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 
 

โครงการฝกอบรมเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภา
ทองถิ่น พนักงานสวนทองถิ่น 

เพื่อเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรมใหแกผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่น 

1 คร้ัง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 

ผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น 
พนักงานสวนทองถิ่น
มีคุณธรรม จริยธรรม

ที่ดี 

สํานักปลัด 

13 
 

โครงการจัดทําแผนที่ภาษ ี
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได 

13 หมูบาน 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จัดทําแผนที่ภาษ ี
จํานวน 13 หมูบาน 

มีขอมูลเพื่อการ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
 

14 
 
 

โครงการปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียงในหอง
ประชุมอาคารเอนกประสงค 
 

เพื่ อ ใหระบบเคร่ืองเสียงใน
หองประชุมใหสามารถใชได
ปกติ 

1 คร้ัง 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

ปรับปรุงจํานวน 
1 คร้ัง 

 

ระบบเคร่ืองเสียงใน
หองประชุมมีคุณภาพ 

กองชาง 
 
 

15 
 

โครงการใหความรูเร่ืองการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนและการปองกันการ
ทุจริต 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารงานองคกร 
 

1 คร้ัง 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 
 

25,000 
 

ปละ 1 คร้ัง องคกรพัฒนาสูการ
บริหารตามหลักธรรม

มาภิบาล 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 119 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566- พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการปกครอง 
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการมี
สวนรวมทางการเมือง 
 

เพื่อใหราษฎรมีความรูเกี่ยวกับ
การเมือง 
 

13 หมูบาน 
และสถานศึกษา 

 

30,000 
   

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

ราษฎรในพื้นที ่
จํานวน 13 หมู 

 

ราษฎรมีความรู
เกี่ยวกบั 

การเมืองมากขึ้น 
 

สํานักปลัด 

2 
 
 

การจัดการเลือกต้ังแทนตําแหนงที่วาง 
 
 

เพื่อสรรหาผูแทนประชาชน 
 
 

13 หมูบาน 
 
 

100,000 
  

100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 จํานวนผูแทน 
ประชาชน 13 หมู 

 

เกิดผลสําเร็จในการ
จัดการ 
เลือกต้ัง 

 

สํานักปลัด 

3 
 
 

โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิ่น 
 

เพื่ อ กํ าห น ด แ น วท างก าร
พัฒนาทองถิ่น 
 

13 หมูบาน 
 
 

10,000 
  

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

จํานวนโครงการ 
ในแผน 

 

องคกรมีแนวทางการ
บริหาร 

 
 

สํานักปลัด 

4 
 
 

โครงการจัดทําและปรับปรุงผังเมืองรวม
เมืองสุรินทร 
 
 

เพื่อสํารวจขอมูลจัดทําแผนผัง 
แผนที่ นโยบายและโครงการ 
รวมทั้งมาตรการควบคุม
โดยทั่วไป 

1 คร้ัง 
 
 

200,000 
  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ปรับปรุงจํานวน 
1 คร้ัง 

 

มีแผนผังโครงการเพื่อ
การ 

พัฒนา 
 

กองชาง 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 120 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 
องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหารและการปกครอง 
7.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการปกปองสถาบันของชาติ 
 
 

เพื่อปกปองสถาบันของชาติ 
ใหมีความมั่นคง 
 

3 คร้ัง 
 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 
 

สถาบันของชาติไมถูก
ทําลาย 

 
 

สํานักปลัด 
 
 

2 
 
 

โครงการส งเส ริมการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

เพื่อใหระบอบประชาธิปไตยมี
ความสมบูรณแบบ 
 

3 คร้ัง 
 
 

50,000 
  

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ปละ 1 คร้ัง 
 
 

ประชาธิปไตยมีความ 
สมบูรณแบบ 

 

สํานักปลัด 
 
 

3 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล
แกใหญ 

เพื่อพัฒนาระบบการปองกัน 
การเตรียมความพรอม และ
การสรางภูมิคุมกันโดยพัฒนา
ภูมิความรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งระดับชุมชนในการเฝา
ระวังและรับมือกับสาธารณภัย  
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของ
เจาพนักงานในการปองกัน
แ ล ะบ รร เท าส าธ ารณ ภั ย 
ภายใตกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแหง
พื้ น ที่  โด ย มี ผู อํ าน วยก า ร
ทองถิ่นเปนผูควบคุมและส่ัง
การ 

จิตอาสาภัยพบิัติ 
อบต.แกใหญ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนรอยละ 100 
ไดรับความชวยเหลือ
จากภัยพบิัติ  

บรรเทาความเดือน
รอนใหกับประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ 

สํานักปลัด 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 121 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชนตําบลแกใหญ 

เพื่อใหสภาเด็กและเยาวชนไดรับ
การพัฒนาศักยภาพ  และนํา
ความรูไปใชในการพัฒนาชมุชน
ตอไป 

จัดโครงการ
ฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบล
แกใหญ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดโครงการฝกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพสภาเด็ก
และเยาวชนตําบลแก
ใหญ 

สภาเด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ  และนํา
ความรูไปใชในการ
พัฒนาชมุชนตอไป 

กองการศึกษา 

2 
 
 

โครงการฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับการ
ใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน  

เพื่อใหพนกังานสวนตําบล  
พนักงานจาง  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรู
เกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร
เบื้องตนเพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก  
สังกัด อบต.แกใหญ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจางครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก  
สังกัด อบต.แกใหญ 
จํานวน 18 คน 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ไดรับความรูเกีย่วกับ
การใชงานคอมพวิเตอร
เบื้องตนเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

3 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเจาหนาทีก่อง
การศึกษา 

เพื่อใหพนกังานสวนตําบล  
พนักงานจาง  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และเจาหนาที่กอง
การศึกษาไดรับการพัฒนา
ศักยภาพตนเองเพือ่นําไปใชใน
การปฏิบัติงานตอไป 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง       
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก  
สังกัด อบต.แกใหญ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ศูนยพัฒนา เด็กเล็ก  
สังกัด อบต.แกใหญ 
จํานวน 18 คน 

พนักงานสวนตําบล  
พนักงานจาง  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และเจาหนาที่กอง
การศึกษาไดรับการ
พัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานตอไป 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 122 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 
 
 

โครงการฝกอบรม การจัดทําส่ือและ
นวัตกรรมการสอน 

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําส่ือและนวัตกรรมการ
สอน 

ครูและบุคลากร
ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ศูนยพัฒนา เด็ก
เล็ก  สังกัด อบต.
แกใหญ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก  สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน 
14 คน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษาได รั บความ รู
เกี่ยวกับการจัดทําส่ือ
และนวัตกรรมการสอน
เพื่อสามารถนําไปใชใน
การจัดประสบการณ
การเรียนรูตอไป 

กองการศึกษา 

5 
 
 

โครงการฝกอบรมใหความรูแกผูบริหาร  
ครู  และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่ อ ให ผู บ ริหาร  ค รู  และ
คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กได รับความรู
เกี่ ยวกับอํ านาจหน าที่ และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ 

ผูบริหาร ครู และ
คณ ะก รรม ก าร
บ ริ ห า ร ศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ผูบ ริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ผูบ ริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับความรูเกี่ยวกับ
อํ าน าจห น าที่ แ ล ะ
ความรับ ผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ 

กองการศึกษา 

6 โครงการฝกอบรม การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น 

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรทองถิ่น 

ครูและบุคลากร
ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ศูนยพั ฒ นา เด็ ก
เล็ก  สังกัด อบต.
แกใหญ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนา เด็กเล็ก  สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน 
14 คน 

ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาได รับ
ความรูเกี่ยวกับการ
จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร
ส ถ าน ศึ ก ษ า  แ ล ะ
หลักสูตรทองถิ่น 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 123 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 
 
 

โครงการฝกอบรม การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา การติดตามและประเมินผล 

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
การติดตามและประเมินผล 

ครูและบุคลากร
ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ศูนยพั ฒ นา เด็ ก
เล็ก  สังกัด อบต.
แกใหญ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน 
14 คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา การ
ติดตามและ
ประเมินผล 

กองการศึกษา 

8 
 
 

โครงการฝกอบรมใหความรูเกีย่วกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูเกีย่วกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ครูและบุคลากร
ท า งก า ร ศึ ก ษ า
ศูนยพั ฒ นา เด็ ก
เล็ก  สังกัด อบต.
แกใหญ  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน 
14 คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ
ความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

กองการศึกษา 

9 
 
 

โครงการนิเทศ  ติดตามและประเมินศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ อ ให ศูนยพัฒนาเด็ก เล็ก
ไดรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินศูนยพัฒนา เด็กเล็ก
นําไปสูการจัดการศึกษาที่ได
มาตรฐาน 

คณ ะก รรม ก าร
นิ เท ศ   ติ ด ต าม  
และประเมินศูนย
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก  
และครูผูดูแลเด็ก 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต. แกใหญ 
จํานวน 4 ศูนย 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไดรับการนิเทศ  
ติดตาม  และประเมิน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
นําไปสูการจัด
การศึกษาที่ได
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 124 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรบั 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 
 
 

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 
- คาสนับสนุนอาหารกลางวัน  
- คาจัดการเรียน การสอน (รายหวั) 
- คาหนังสือเรียน 
- คาอุปกรณการเรียน 
- คาเคร่ืองแบบผูเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

เพื่อใหเด็กปฐมวัยได
รับประทานอาหารครบ 100% 
ทุกวัน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับคา 
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดมีหนังสือ
เรียน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดมีอุปกรณ
การเรียน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดมี
เคร่ืองแบบผูเรียน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการ 

เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.      
แกใหญ จํานวน  
4  ศูนย 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน      
4  ศูนย 

เด็กปฐมวัยได
รับประทานอาหาร
ครบ 100%  ทุกวัน 
เด็กปฐมวัยไดรับคา 
จัดการเรียนการสอน      
(รายหัว) 
เด็กปฐมวัยไดมี
หนังสือเรียน 
เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดมี
อุปกรณการเรียน 
เด็กปฐมวยัไดมี
เคร่ืองแบบผูเรียน 
เด็กปฐมวัยไดรับการ
สงเสริมพัฒนาการ 

กองการศึกษา 

11 
 
 

จัดซ้ือสระน้ําจําลอง เพื่อใหเด็กปฐมวัยและเยาวชน
ไดฝกวายน้าํเพื่อปองกันการ
จมน้ํา 

 

เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.แก
ใหญ จํานวน 4
ศูนย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

เด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
อบต.แกใหญ จํานวน  
4 ศูนย 

เด็กปฐมวัยสามารถ
วายน้าํเปน  ปองกัน
การจมน้ํา 

กองการศึกษา 

12 โครงการแสดงผลงานเด็ก เพื่อแสดงผลงานเด็กปฐมวัย
และแลกเปล่ียนเรียนรูกัน
ระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดแสดงผลงาน
เด็กของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง      
4 ศูนย 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จัดแสดงผลงานเด็ก
ของศูนยพัฒนา เด็ก
เล็ก ทั้ง 4 ศูนย 

ผูปกครองและ
ประชาชนไดรวมชื่น
ชมผลงานเด็กปฐมวัย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 125 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อุดหนุนอาหารกลางวันใหโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลแกใหญ 

เพื่ อ ให เด็ ก นั ก เรี ย น ได รั บ
ประทานอาหารครบ 100% 
ทุกวัน 

อุ ด ห นุ น อ า ห า ร
กลางวันใหโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตําบลแก
ใหญ 

2,800,000 
 

2,800,000 
 

2,800,000 
 

2,800,000 
 

2,800,000 
 

อุ ด ห นุ น อ า ห า ร
กลางวันใหโรงเรียนใน
เขตพื้นที่ตําบลแกใหญ 

เด็กนัก เรียนได รับ
ป ระ ท าน อ า ห า ร
กลางวันครบ 100% 
ทุกวัน 

กองการศึกษา 

14 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 

เพื่อให เด็กนักเรียนได ด่ืมนม
ครบ 100% ทุกวัน 

จัด ซ้ืออาหารเสริม 
(นม ) โรงเรียน  ให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนในเขต
พื้นที่ตําบลแกใหญ 

1,724,580 
 

1,724,580 
 

1,724,580 
 

1,724,580 
 

1,724,580 
 

จั ด ซ้ื อ อ าห าร เส ริ ม 
(นม) โรงเรียน ใหศูนย
พัฒ นา เด็ก เล็กและ
โรงเรียนในเขตพื้นที่
ตําบลแกใหญ 

เด็กปฐมวัยและเด็ก
นั ก เรียน ได ด่ืมนม
ครบ 100% ทุกวัน 

กองการศึกษา 

15 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กไดรูบทบาทหนาที ่ 
ความรับผิดชอบ และ
เสริมสรางพัฒนาการทั้ง 4 
ดาน 

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ดาน ใหกบัเด็ก
และเยาวชน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสรางพัฒนาการ 
ทั้ง 4 ดาน ใหกบัเด็ก
และเยาวชน 

เด็กไดรูบทบาท
หนาที่  ความ
รับผิดชอบ  และ
ไดรับการเสริมสราง
พัฒนาการทั้ง  4 
ดาน 

กองการศึกษา 

16 จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑสํานักงานสําหรับ
ใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา 

เพื่อใหครู  เด็กปฐมวยั และ
กองการศึกษามีวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานสําหรับใชในการจัด
ประสบการณการเรียนรูและ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานสําหรับใช
ใน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและกอง
การศึกษา 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงานสําหรับใชใน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
และกองการศึกษา 
 

ครู/เด็กปฐมวัย/กอง
การศึกษามวีัสดุ/
ครุภัณฑสํานักงาน
สําหรับใชในการจัด
ประสบการณการ
เรียนรูเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 126 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑงานบานงานครัว
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา 

เพื่อใหครู  เด็กปฐมวยั และ
กองการศึกษามีวัสดุ/ครุภัณฑ
งานบานงานครัวสําหรับใชใน
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
งานบานงานครัว
สําหรับใชใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
งานบานงานครัว
สําหรับใชใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา 

ครู/เด็กปฐมวัย/กอง
การศึกษามวีัสดุ/
ครุภัณฑงานบาน
งานครัวสําหรับใชใน
การปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

18 จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑทางการแพทย
สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา 

เพื่อใหครู  เด็กปฐมวยั และ
กองการศึกษามีวัสดุ/ครุภัณฑ
ทางการแพทยสําหรับใชในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
ทางการแพทย
สําหรับใชใน ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กและ
กองการศึกษา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ
ทางการแพทยสําหรับ
ใชใน ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กและกองการศึกษา 

ครู/เด็กปฐมวัย/กอง
การศึกษามวีัสดุทาง
การแพทยสําหรับใช
ในการปฏิบัติงาน 

กองการศึกษา 

19 จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามกลางแจง เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
เคร่ืองเลนสนามกลางแจง เพื่อ
สงเสริมพัฒนาการทั้ง   4 ดาน 

จัดซ้ือเคร่ืองเลน
สนามกลางแจง 
ใหแก ศพด. ทั้ง 4 
ศูนย 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนาม
กลางแจง ใหแก ศพด. 
ทั้ง 4 ศูนย 

เด็กปฐมวัยไดมีเคร่ือง
เลนสนามกลางแจง
เพื่ อ เส ริ ม ส ร า ง
พัฒนาการทั้ง  4 ดาน 

กองการศึกษา 

20 ติดต้ังอินเตอรเน็ตในศูนยบริการ
อินเตอรเน็ตตําบล 

เพื่อใหประชาชนไดใชบริการ
สืบคนขอมูลสารสนเทศ 

ติดต้ังอินเตอรเน็ตใน
ศูนยบริการ
อินเตอรเน็ตตําบล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ติดต้ังอินเตอรเน็ตใน
ศูนยบริการ
อินเตอรเน็ตตําบล 

ประชาชนมีแหลง
สื บ ค น ข อ มู ล
สารสนเทศ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 127 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พิชิตทุกระดับชั้นโรงเรียนบานนาเกา 

เพื่อยกระดับผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับตาง ๆ ใหเพิ่มขึ้น 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 
และปที่ 6 จํานวน 
41 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีโอกาสได
ทดสอบโดยใชขอสอบ
มาตรฐานของ
สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา
คาเฉล่ียระดับชาติ 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานนาเกา 

22 อุดหนุนโครงการสรางสนามเด็กเลน
โรงเรียนบานนาเกา 

เพื่อเสริมสรางพัฒนาการ
ทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญาของเด็ก 

เด็กวันเรียนในชวง
อาย ุ4 – 12 ป 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กวัยเรียนในชวงอายุ 
4 – 12 ป ได
เสริมสรางพัฒนาการ
ทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และ
สติปญญาของเด็ก 

เด็กมีอุปกรณเคร่ือง
เลนเหมาสมตามวัย 
บริเวณสนามเด็ก
เลน 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานนาเกา 

23 อุดหนุนโครงการคายคุณธรรม
จริยธรรมโรงเรียนบานนาเกา 

เพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามหลักสูตร มี
ความตระหนักรูคุณคารวม
อนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

นักเรียนโรงเรียน
บานนาเกาจํานวน 
140 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีแหลงเรียนรู
ที่มาตรฐานและ
จัดการเรียนการสอน
อยางมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

ผูเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคตาม
หลักสูตร มีความ
ตระหนักรูคุณคา
รวมอนุรักษและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานนาเกา 

24 อุดหนุนโครงการจางบุคลากรเพื่อทาํ
การสอนดนตรีไทยโรงเรียนบานนาเกา 

เพื่อจัดจางบุคลากรมาทําการ
สอนในวิชาดนตรีไทยใหแก
นักเรียน 

นักเรียนและ
บุคลากรที่รวม
โครงการไมนอยกวา
รอยละ 80 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 รอยละ 80 ของ
นักเรียนและบุคลากร
ที่รวมโครงการได
เรียนรูทักษะในการ
เลนดนตรีไทย 

นักเรียนและ
บุคลากรที่รวม
โครงการมีความรู
ทักษะในการเลน
ดนตรีไทย 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานนาเกา 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 128 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 อุดหนุนโครงการขอสนับสนุนอุปกรณ
การกีฬาโรงเรียนสุรินทรภักดี 

เพื่อใหนักเรียนมีวัสดุอปุกรณที่
ใชสําหรับการจัดการเรียนการ
สอนเพียงพอตอการจัดการ
เรียนรูและการฝกซอมดานการ
กีฬา 

นักเรียนโรงเรียน
สุรินทรภักดี 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 นักเรียนโรงเรียน
สุรินทรภักดี รอยละ 
80 ไดฝกซอมกีฬา

ประเภทตาง ๆ 

นักเรียนซ่ึงเปนเยาวชน
ในเขตพื้นที่ตําบลแก
ใหญที่เขารวมการ
ฝกซอมมีสุขภาพ
รางกายแข็งแรง

สมบูรณ เกิดความรัก
ความสามัคคีในหมู

เยาวชน 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนสุรินทร

ภักดี 

26 อุดหนุนโครงการซอมแซมสนามฟุตบอล
โรงเรียนสุรินทรภักดี 

เพื่อซอมแซมสนามกีฬา
มาตรฐานในระดับโรงเรียน  

สนามฟุตบอล
โรงเรียนสุรินทรภักดี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักเรียนโรงเรียน
สุรินทรภักดี เยาวชน
ในตําบล ประชาชน 
หนวยงานอื่นรอยละ 
100 ใชสนามฟุตบอล
ในการออกกําลังกาย 

นักเรียนโรงเรียน
สุรินทรภักดี เยาวชน
ในตําบล ประชาชน 
หนวยงานอื่นรอยละ 

100 มีสนามฟุตบอลที่
ไดมาตรฐานจัด

กิจกรรม 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนสุรินทร

ภักดี 

27 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู สูศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบานแก
นอย 

เพื่อจัดจางครูผูสอนที่มีความรู
ความสามารถดานภาษาไทย 
การอานออกเขียนได 

นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 
– 6 โรงเรียนบานแก

นอย 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่1 – 
6 โรงเรียนบานแก

นอยไดรับการเรียนรู
ทักษะตามแนว

ทางการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 

นักเรียนมีทักษะการ
เรียนรูตามแนวทางการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานแก

นอย 

 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 129 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 4 ดานการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
8.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ 

หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตนใหกับคุณครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน
เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
จํานวน 18 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจํานวน 

18 คน 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับ

ความรูเกี่ยวกับการใช
งานคอมพิวเตอร

เบื้องตนเพื่อใชในการ
ปฏิบัติงาน 

กองศึกษาฯ 

29 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พิชิตทุกระดับชั้นโรงเรียนบานแกใหญ 

เพื่อยกระดับผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับตาง ๆ ใหเพิ่มขึ้น 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 

และปที่ 6  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีโอกาสได
ทดสอบโดยใชขอสอบ

มาตรฐานของ
สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา
คาเฉล่ียระดับชาติ 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบานแก

ใหญ 

30 อุดหนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
พิชิตทุกระดับชั้นโรงเรียนบานจักจรูก 

เพื่อยกระดับผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับตาง ๆ ใหเพิ่มขึ้น 

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที ่3 

และปที่ 6  

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 นักเรียนมีโอกาสได
ทดสอบโดยใชขอสอบ

มาตรฐานของ
สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี มี
คะแนนเฉล่ียสูงกวา
คาเฉล่ียระดับชาติ 

กองศึกษาฯ/
โรงเรียนบาน

จักจรูก 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 130 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
9. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว 
9.1 แผนงานการเกษตร 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

เพื่อพัฒนาแหลงทรัพยากร 
ธรรมชาติเปนสถานที่ทองเที่ยว 

13 แหง 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 

สนับสนุนการจัด 
จํานวน 13 แหง 

 

มีสถานที่ทองเที่ยวใน
พื้นที่ 

 

สํานักปลัด 
 
 

2 
 
 

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตําบลแก
ใหญ 
 

เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมภายในตําบลแก
ใหญ เพิ่มพื้นที่ส่ีเขียวดวยการ
ปลูกตนไม 
 

13 หมูบาน 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
 
 

30,000 
  

จํานวนการรอดชีวิต
ของตอไมไมนอยกวา

รอยละ 80  
 

ประชาชนในพื้นที่สี
เขียว/สวนหยอมไว
พักผอนและเปน
แหลงทองเที่ยว 

 

สํานักปลัด 
 

3 
 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่
หนองน้ําปาตะตึงไถงเปนแหลงทองเที่ยว 

เพื่อปรับปรุง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู
พัฒนาสูแหลงทองเที่ยว 

1 แหง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณพื้นที่หนอง
น้ําปาตะตึงไถง  

มีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่  สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 131 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
 
 

โครงการก อสร างลานคอนก รีตเสริม
อเนกประสงค หมูที่ 5 บานตระแบกนอย  

เพื่ อ ให ราษฎรมีพื้ นที่ ในการ
ประกอบกิจกรรมต าง ๆ  ใน
ชุมชน 

จํานวน 1 แหง 750,000  
 

 

750,000  
 

 

750,000  
 

 

750,000  
 

 

750,000  
 

 

ลานอเนกประสงค 1 
แหง 

ราษฎรมีพื้นที่ในการ
ประกอบกิจกรรมตาง 

ๆ ในชุมชน 

กองชาง 
 
 

2 
 
 

โครงการป รับป รุ งภู มิ ทั ศน รอบสระ
สาธารณประโยชนบริเวณศาลาประชาคม
หมูบาน หมูที่ 5 บานตระแบกนอย 

เพื่ อ ป รับ ภู มิ ทั ศ น รอ บ ส ระ
สาธารณะใหเปนแหลงออกกําลัง
กาย 

บริเวณรอบสระ
สาธารณประโยช
นบริเวณศาลา

ประชาคม 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

500,000  
 

จํานวน 1 แหง 
 

มีสถานที่สําหรับเปน
สวนสุขภาพ
สาธารณะ 

กองชาง 

3 
 
 

โครงการขุกลอกคลองดิน หมูที่  5 บาน
ตระแบกน อยจากถนนดําถึ งถนนหลัง
โรงสีสหพืชผล 

เพื่อใหคลองดินสะอาด ทําใหน้ํา
ระบายเร็วขึ้น 

ยาว  455 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง 
 

คลองดินกวางขึ้น
สะอาด น้าํระบายเร็ว

ขึ้น 

กองชาง 

4 โครงการขุดลอกหนองทํานบ หมูที่ 6 บาน
นาเกา 
 

เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 แหง 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง กองชาง 

5 โครงการขุดลอกหนองคู หมูที่ 6 บานนาเกา เพื่อปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 แหง 380,000  
 

380,000  
 

380,000  
 

380,000  
 

380,000  
 

จํานวน 1 แหง จํานวน 1 แหง กองชาง 

6 โครงการปรับปรุงระบบกรองน้ําประปา
หมูบาน หมูที่ 8 บานหนองธาตุ  

เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ระ บ บ ก รอ ง
น้ําประปาเพื่อใชในการอุปโภค
บริโภค 

จํานวน 1 แหง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จํานวน 1 แหง มีน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภคอยางเพียงพอ 

กองชาง 

7 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบาน
ตาเตน หมูที่ 9 

เพื่อใหราษฎรใชสนามกีฬาเปน
สถานที่ สําหรับออกกําลังกาย
และพักผอนหยอนใจ 

จํานวน 1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง ราษฎรใชสนามกีฬา
เปนสถานที่สําหรับ
ออกกาํลังกายและ
พักผอนหยอนใจ 

กองชาง 

 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 132 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบาน (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก. ยุทธศาสตรจังหวดัที่ 2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต / 

ขนาด /ปรมิาณ 
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 
ผูรับผิด 
ชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการวางท อส งน้ํ า  จาก โรงเรียน
สุรินทรภักดี ถึงบานจักจรูก หมูที่ 3 

เพื่ อ ใชส งน้ํ า เพื่ อการอุป โภค
บริโภคและการเกษตร 

 ยาว 2,000 ม. 
 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ความยาวทอสงน้ําไมนอย
กวา 2,000 ม. 

มีที่สงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

กองชาง 
 

9 โครงการวางทอสงน้ํ า ภายในหมูบาน
จักจรูก หมูที่ 3 

เพื่ อ ใชส งน้ํ า เพื่ อการอุป โภค
บริโภคและการเกษตร 

ยาว 2,000 ม. 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวทอสงน้ําไมนอย
กวา 2,000 ม. 

มีที่สงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

กองชาง 
 

10 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลเพื่อผลิต
น้ําประปาหมูบาน พรอมเคร่ืองดูดน้ํา 
เคร่ืองกรอง ทอสงน้ํา บานตะครอ หมูที่ 4 
 

เพื่อสรางแหลงน้ํา 
เพื่ อก ารอุป โภคบ ริโภคและ
การเกษตร 

ขนาด 6 นิว้ 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1 แหง มีแหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและ

การเกษตร 

กองชาง 
 

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนรอบหนองน้ํา 
สาธารณประโยชน บานหนองธาตุ หมูที่ 8 

เพื่อปรับภูมิทัศนรอบหนองน้ํา
ใหเปนแหลงออกกําลังกาย 

บริเวณรอบ
หนองน้ํา
สาธารณะ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง มีสถานที่สําหรับเปน 
สวนสุขภาพ
สาธารณะ 

กองชาง 
 

12 โครงการอนุรักษและฟนฟูลําน้ําหวยทับ
พล 

เพื่อบรรเทาและแกไขปญหาภัย
แลงและอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพ
ใน ก าร กั ก เก็ บ นํ้ า ระบ าย นํ้ า 
รวมท้ังเปนแหลงนํ้าตนทุนสําหรับ
การอุปโภคบริโภค 

คลองหวยทับพล 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง บ ร ร เท าแ ล ะ แ ก ไข
ป ญ ห าภั ย แล งแล ะ
อุ ท ก ภั ย เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ
กักเก็บ นํ้าระบายนํ้า 
รวมท้ังเปนแหล งนํ้ า
ต น ทุ น สํ าห รั บ ก า ร
อุปโภคบริโภค 

สํานักปลัด 

13 โครงการจัดซ้ือระบบกรองน้ําประปาหมู
จักจรูก หมูที่ 3 

เพื่อใหประชาชนมีนํ้าท่ีไดสะอาด
ไวอุปโภค-บริโภค 

จํานวน 1 ชุด 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000 150,0000 จํานวน 1 ชุด เพื่อใหประชาชนมีนํ้าท่ี
ไดสะอาดไวอุปโภค -
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02/1 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หนา 133 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ.2566 – 2570 ) 
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใชสําหรับการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 
ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที ่2 ดานการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขนัทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
1.1 แผนงาน การอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค 
เปาหมาย(ผลผลิต 
/ขนาด /ปริมาณ
ของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวาจะไดรบั 
หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบหลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานตะครอ หมู 4 

เพื่อรองรับเด็ก
นักเรียนและอาํนวย
ความสะดวกใหแก
ผูปกครองในพื้นที่ 

ตามแบบมาตรฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

5,000,000 
 
 

5,000,000 5,000,000 
 
 

5,000,000 5,000,000 ประชาชนในพื้นที่
ไดรับประโยชนไม
นอยกวารอยละ 
80 

ผูปกครองและเด็กนักเรียน
เดินทางไปเรียนสะดวกมาก

ขึ้น    

กองชางอบต.แกใหญ/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

2 โครงการกอสรางถนนลาดยาง จาก
บานจบกงาม หมู 11 ตําบลแกใหญ 
ถึง บานภูดิน หมู 7 ตําบลบานแร 

เพื่ อความสะดวก
และปลอดภัยตอผู
สัญจรไปมาสภาพ
ถนนมีความมั่นคง
แข็งแรงและขนสง
ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร
เก ษ ต ร ไ ด อ ย า ง
รวดเร็ว 

จาํนวน 1 สาย

ขนาดถนนกวาง 8
เมตรยาว 2,950 
เมตรหนา 0.10 

เมตร 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1.ความยาวถนน
ไมนอยกวา 
2,950 เมตร 

2.รอยละอุบัติเหตุ
ลดลง 

1.ราษฎรสัญจรไปมา
สะดวกและปลอดภยัจาก

อุบัติเหตุ 
2.ประชาชนไดใชขนสงพืช

ผลผลิตทางการเกษตร 

กองชางอบต.แกใหญ/ 
อบจ./ทางหลวงชนบท 

 

3 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 
ขนาดใหญ  บ านแกใหญ  หมู ที่  12 
บ ริ เว ณ ห น อ งน้ํ า ป า ต ะ ตึ ง ไถ ง
สาธารณประโยชน 

เพื่อใหราษฎรมีน้ํ า
เพื่ อ ก า ร อุ ป โภ ค
บริโภค 

จํานวน 1 แหง 
ขยายเขตระบบ

ประปา  

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ขยายครอบคลุม 
150 หลังคาเรือน 

มีน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
อยางเพียงพอ 

กองชางอบต.แกใหญ/
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น 

            
รวม 3 โครงการ - - 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 - - - 
            

 

แบบ ผ. 02/2 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1. แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ

ขนสง 
รถกระเชา   จํานวน  1  คัน   เปนรถยนตบรรทุก 

พรอมกระเชาซอมไฟฟา 
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองชาง 

2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

รถรถตักหนาขุดหลัง ชนิดขบัเคล่ือน 4 ลอ  
เคร่ืองยนตดีเซล 4จังหวะ มีกําลังไมนอยกวาแรงมา 

97 แรงมา  จาํนวน  1  คัน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กองชาง 

3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค เคร่ืองยนตดีเซล ขนาด 6 
ลอ บรรทุกนํ้าขนาดบรรจุ 6,000 ลิตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สํานักปลัด 

4 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและ
ขนสง 

รถดับเพลิง ชนิด 6 ลอ ขับเคล่ือนแบบ 4x2 มีกําลัง
สูงสุดไมนอยกวา 200 แรงมา GVW.                    

ไมนอยกวา 15 ตัน 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 สํานักปลัด 

    รวม 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000  

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุณัฑ 
แผนพัฒนาทองถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) 

องคการบริหารสวนตําบลแกใหญ 

 
 
 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 
งบประมาณและที่ผานมา หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบหลัก 2566 2567 2568 2569 2570 
1.   งานระดับกอนวยัเรียน ครุภัณฑ ครุภัณฑสนาม จัดซ้ือเคร่ืองเลนสนามเด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัด อบต.แกใหญ 
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา 

2   งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานสํานักงาน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.แกใหญ 

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 กองการศึกษา 

3 งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือเคร่ืองพิมพแบบฉีดหมึกพรอมติดต้ังถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.แกใหญ 

17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 กองการศึกษา 

4 งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอรและเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก แบบสิทธิ
การใชงานประเภทติดต้ังมาจากโรงเรียน (OEM) ที่มี
ลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 กองการศึกษา 

5 งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือชุดโปรแกรมจัดการสํานักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง
ตามกฎหมาย 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 กองการศึกษา 

6 งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายในอาคารสําหรับใชใน
งานรักษาความปลอดภยัทั่วไปสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.แกใหญ 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 กองการศึกษา 

7 งานการศึกษา ครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

จัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดต้ังภายนอกอาคารสําหรับใชใน
งานรักษาความปลอดภยัทั่วไปสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.แกใหญ 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 กองการศึกษา 

    รวม 399,400 399,400 399,400 399,400 399,400 - 

 

แบบ ผ.03 
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สวนท่ี 4 

การติดตามและประเมินผล 
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สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561) เปนแบบท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว      
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ   15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร  65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 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  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควรนอยกวารอยละ 80  (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 

คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
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(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12    5 คะแนน  

(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0   5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคงม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 

คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา ทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี3)พ.ศ.2561 กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการฯอาจแตงตั้งคณะทํางานข้ึนชวยในการติดตามและการ
ประเมินผลไดตามความเหมาะสม ซ่ึงควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่อง 
 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการ
กําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใต
ระยะเวลา และงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม 
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ท้ังนี้การติดตามเปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะท่ีการประเมินผลเปนการ
ตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริง เม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกําหนดหวงเวลาใน
การติดตามประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ ท้ังนี้ควรกําหนดหวงเวลาในการ
ติดตามและประเมินผลอยางนอย 1 ครั้ง แลวรายงานผลเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอสภาทองถ่ิน ผูบริหาร คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 
     

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ือเปนกรอบ 
ทิศทาง แนวทางการพัฒนาตําบลในอนาคตแบบเชิงรุก ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกใหญ จึงกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ตรวจสอบโดยลงพ้ืนท่ีดําเนินงานจริง ในสวนของโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษ              
วาโครงการท่ีดําเนินการจริงหรือไมอยางไรสอบถามประชาชนไดรับประโยชนมากนอยเพียงใด 
 2. ใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเปนรายโครงการโดยตรวจสอบ การอนุมัติโครงการ  
การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ  โดยสามารถใชขอมูลในระบบ(E-plan) ขององคการบริหารสวนตําบล         
แกใหญเพ่ือการตรวจสอบได 
 3. ใหสรุปจํานวนโครงการท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน นําไปตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปจํานวนก่ีโครงการ คิดเปนรอยเทาไร 
 4. จัดทําเปนรูปเลมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พรอมท้ังขอเสนอแนะเสนอตอผูบริหารทองถ่ิน
ทราบ 
4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาท่ีลาชาเพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยากและ

บางเรื่องอาจทําไมได   
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน   
2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
3.  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4.  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต

ละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 
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