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ค าน า 

เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ
ที่ 7 พ.ศ. 2562 มาตรา 46  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  หมวด 2  มาตรา 16 (1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบ  ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมใน  ช่วงของแผนนั้น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 -2565)ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 
มิถุนายน 2562 

 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  จึงจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน   ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี  โดยไดด้ าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้  

1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
4.  กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–
2565) 
   

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ในคราวประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่   3  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม  พ.ศ.2562                     
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าว และด าเนินการประกาศใช้ต่อไป   
 

         (ลงชื่อ)                                   ผู้อนุมัต ิ
        (นายสุกันท์  สุนันธรรม) 

                                             ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
                                         วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

ต าบลบะฮี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอพรรณานิคมเป็นระยะทางประมาณ  11  
กิโลเมตรมีพ้ืนที่ประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่าง ๆดังนี้ 

ทิศเหนือ จดต าบลบะหว้า อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร 

       ทิศใต้              จดต าบลพรรณาและต าบลวังยาง  อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 

       ทิศตะวันออก จดต าบลสว่างและต าบลเชิงชุม อ าเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร 

      ทิศตะวันตก      จดต าบลต้นผึ้ง อ าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 

          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบถึงราบลุ่ม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล โดยเฉลี่ย 180 เมตร เหมาะแก่การท า

การเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์น้ า มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าน้ าห้วยปลาหาง ล าน้ ายาม  เป็น
ต้น นอกจากนี้ยังมีหนองน้ าซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปภายในต าบล รวมทั้งมีคลองส่งน้ าจากสถานีสูบน้ าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า บ้านท่าสองคอน และบ้านนาตากาง เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวนาปีเป็นหลัก คือ ข้าวเหนียว ข้าวจ้าว และ
พืชอายุสั้นที่ปลูกหลังการท านา ได้แก่ ข้าวโพด พริก ถัว่ลิสง มันเทศ  เป็นต้น 

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคมค่อนข้างร้อนชื้น  มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายนของทุกปี  อากาศจะร้อนมากในเดือนเมษายน  ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-
เดือนตุลาคมของทุกปี ฝนจะตกชุกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  และฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-
เดือนกุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม-เดือนมกราคม 
 
          1.4 ลักษณะของดิน 

ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม  มีลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก่การ
เพาะปลูกข้าว ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าที่ส าคัญของต าบลบะฮี ประกอบด้วยแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ล าห้วยปลาหาง ล าน้ ายามหนอง

หญ้าปล้อง หนองควายล่ม และสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านท่าสองคอน บ้านนาตากาง  เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะมี
การส่งเสริมให้เกษตรกรท านานอกฤดูกาลแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบะฮี  ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน 
หมู่ที่ บ้าน 
1 บ้านท่าสองคอน 
2 บ้านบะหัวเมย 
3 บ้านสร้างหิน 
4 บ้านนาตากาง 
5 บ้านบะฮี 
6 บ้านผาอินทร์ 
7 บ้านหลักเจ็ด 
8 บ้านบะฮีเหนือ 
9 บ้านนาตากางเหนือ 

10 บ้านบะฮี 

         
  2.2 การเลือกตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น  10 เขตเลือกตั้ง มีผู้บริหาร 1 คน  
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละ 2 คน  รวมทั้งสิ้น 20 คน  

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน 10 หมู่บ้าน  
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3. ประชากร 
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  6,330 คน แยกเป็นชาย  3,182 คน หญิง  3,148 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 84.4  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2562) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านท่าสองคอน 464 463 927 270 
2 บ้านบะหัวเมย 373 360 733 239 
3 บ้านสร้างหิน 376 344 720 206 
4 บ้านนาตากาง 397 382 779 211 
5 บ้านบะฮี 302 325 627 160 
6 บ้านผาอินทร์ 168 182 350 92 
7 บ้านหลักเจ็ด 118 123 241 102 
8 บ้านบะฮีเหนือ 406 387 793 199 
9 บ้านนาตากางเหนือ 378 375 753 197 

10 บ้านบะฮี 200 207 407 119 
 รวม 3,182 3,148 6,330 1,815 

          3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 

 
4.สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา      5    แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านท่าสองคอน  จ านวนนักเรียนประมาณ     81   คน 
2. โรงเรียนบ้านบะหัวเมย จ านวนนักเรียนประมาณ     69   คน 
3. โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  จ านวนนักเรียนประมาณ     63   คน 
4. โรงเรียนบ้านนาตากาง จ านวนนักเรียนประมาณ  84   คน 
5. โรงเรียนบ้านบะฮี จ านวนนักเรียนประมาณ             110   คน 
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบะฮีวิทยาคม     (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) 
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         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  2  แห่ง ได้แก่ 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาตากาง จ านวนนักเรียนประมาณ       24   คน 
          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะฮี จ านวนนักเรียนประมาณ       79   คน  
 
 
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบะฮีเหนือ  1 แห่ง 
         
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
 จากอ าเภอเมืองสกลนคร เดินทางโดยรถยนต์ ตามเส้นทาง สกลนคร-อุดรธานี ประมาณ 39 กิโลเมตร ถึง
อ าเภอพรรณานิคม เลี้ยวซ้ายถนนสายพรรณา-อากาศ  ประมาณ 11  กิโลเมตร ถึงต าบลบะฮี ซึ่งผ่านพ้ืนที่ หมู่ที่ 
1, 5, 6, 7, 8, 10  นอกจากนั้นยังมีถนนลูกรัง ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต เชื่อมการคมนาคมภายในต าบล 
       
5.2 การไฟฟ้า 

ประชากรในต าบลบะฮี  มีระบบไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน 100%    
 

5.3 การประปา 
ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการบริการน้ าประปาจากระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน, ระบบประปาส่วนภูมิภาค  

จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-10   
 

5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันประชากรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้และการ

ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์พรรณานิคม  ห่างจากต าบลบะฮี   ประมาณ 11 กิโลเมตร 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด พ้ืนที่เกษตรกรปลูกเป็น
อาชีพหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ถั่วลิสง ข้าวโพด มันเทศ แตงโม มะเขือเทศและไม้ผล ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ได้แต่ โค 
กระบือ สุกร ไก่ ด้านการประมงมีการเลี้ยงปลาในบ่อ  นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมอาชีพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุท าพวง
หรีดดอกไม้จันท์ กลุ่มปุ๋ยสั่งตัด ฯลฯ 
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 6.2 การปศุสัตว์ 
ต าบลบะฮี มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค และการเลี้ยงสุกร ในทุกหมู่บ้านของต าบลบะฮี  ซึ่งเป็นการเลี้ยง

ไว้เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค  
 
 

6.3 การบริการ 
- สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มหยอดเหรียญ)    3    แห่ง 
- รีสอร์ท    2 แห่ง 
- โรงงาน    2 แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป    44   แห่ง 
 

6.4 อุตสาหกรรม 
ต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ผลิตเมล็ดพันธุ์ คือบริษัทมอน

ซานโต้ (MONSANTO) 

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
เกษตรมีการรวมกลุ่มแบบกลุ่มธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือให้ค าแนะน ากันภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มปลูกข้าวโพด 

กลุ่มปุ๋ยสั่งตัด  กลุ่มท าพวงหรีดดอกไม้จันท์ กลุ่มผู้ผลิตสุกร กลุ่มผู้เลี้ยงวัว กลุ่มทอผ้า เป็นต้น 
 

6.6 แรงงาน 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ไร่มัน

ส าปะหลัง  ข้าวโพด  ปลูกพริก ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
          7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

มีจ านวน 10 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 บ้านท่าสองคอน 464 463 927 270 
2 บ้านบะหัวเมย 373 360 733 239 
3 บ้านสร้างหิน 376 344 720 206 
4 บ้านนาตากาง 397 382 779 211 
5 บ้านบะฮี 302 325 627 180 
6 บ้านผาอินทร์ 168 182 350 92 
7 บ้านหลักเจ็ด 118 123 241 102 
8 บ้านบะฮีเหนือ 406 387 793 199 
9 บ้านนาตากางเหนือ 378 375 753 197 

10 บ้านบะฮี 200 207 407 119 
รวม 3,182 3,148 6,330 1,815 

 
  7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท านา ปลูกข้าว ข้าวโพด   
ปลูกพริก 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 
 แหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ล าน้ ายาม  ล าห้วยปลาหาง 

 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1-10 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
           8.1 การนับถือศาสนาพุทธ 
ประชาชน หมู่ที่ 1-10 นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวัด ที่ตั้ง 
1 วัดป่าศิริด ารงค์วนาราม ม.1 
2 วัดบ้านบะหัวเมย ม.2 
3 วัดอัมพวนาราม ม.2 
4 วัดโพธิ์ศรี ม.3 
5 วัดราษฎร์ศรัทธา ม.4 
6 ที่พักสงฆ์สวนป่าศรีสุทัศน์ ม.4 
7 วัดป่ายอดแก้ว ม.5 
8 วัดป่าบ้านผาอินทร์ ม.6 
9 ส านักสงฆ์สันติธรรม ม.6 

10 วัดป่าแสนสุข ม.7 
11 ส านักสงฆ์ธรรมอนุสรณ์ ม.9 
12 วัดสว่างจิต ม. 10 

   
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

           ประชากรส่วนใหญ่ เชื้อสายเดิมเป็นภูไท มีบุญประเพณีท่ีถือปฏิบัติเป็นประจ าแต่ละเดือน ดังนี้  
           บุญเดือนอ้าย  บุญเดือนสาม   บุญเดือนสี่  บุญเดือนห้า  บุญเดือนแปด  บุญเดือนเก้า  บุญเดือนสิบ       
บุญเดือนสิบเอ็ด  บุญเดือนสิบสอง 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุ ได้แก่ การจักสาน ซึ่งเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ที่น่าสนใจ 
เนื่องจากมีการผลิตตลอดปี วัสดุในการจักสานสามารถหาได้ในท้องถิ่น หมู่บ้านที่ด าเนินการได้แก่ บ้านบะหัวเมย 
บ้านท่าสองคอน บ้านผาอินทร์ 
 ภาษาท่ีใช้ ได้แก่ ภาษาภูไท และภาษาลาว 

 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ผ้าย้อมคราม ย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งจะมีหลากหลายแบบ เช่น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าซิ่น กระเป๋า รองเท้า 
พวงกุญแจ เป็นต้น 
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9.ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า  ที่ใช้ในการท าการเกษตรเป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากล าห้วยต่างๆ  เช่น ล าห้วยปลาหาง  
ล าน้ ายาม เป็นต้น   

9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  มีป่าไม้สาธารณประโยชน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งอาหารของชาวบ้าน เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง ผักหวาน ดอกกะเจียว เป็นต้น 

9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ไม่มีภูเขา 
9.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 

ในพ้ืนที่ในเขตต าบลบะฮีส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรเพียงพอ   
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
 

วิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ส าระส าคัญ  
1) ความม่ันคง  

1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

1.2) ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่
ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3) สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น  

1.4) ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  

2) ความม่ังคั่ง  
2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม

ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  
2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การ
ผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

2.1) ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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3) ความย่ังยืน  
3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

3.2) การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

3.4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ มียุทธศาสตร์ในการต าเนินการ 6 ยุทธศาสตร์ ตังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  

1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจาย
อ านาจ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลัก
เขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ  

5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ ของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ  ไซเบอร์  

6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ  พัฒนาโครงสร้างก าลังและ
ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ า 

8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการบริหาร
จัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญ กับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

-รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มีความ
สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน  และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

-ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์
จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

-พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและระบบ 
ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร  
2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ  

ภาคเกษตร  
-เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
-เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
-ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  
-พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
ภาคอุตสาหกรรม  
-พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
ภาคบริการ  
-สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
-ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
-ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  
พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน  
-พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มี

จุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ 
และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง และ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  
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-พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
-พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง เพ่ือเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล  

-ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
-พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกลุ่มประชาชน/

เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  
-เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ และความเจริญสู่

ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและช่องทาง
การตลาดร่วมกัน  

-พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย 
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

-พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่มีอนาคต มีระบบ
รางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีขีด
ความสามารถสูง  

การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
-ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ  
และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

-ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของ
ประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

-ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็น
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
ภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  
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-ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อ

เอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้านวิจัย
และพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน  

การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  
-สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ทั้งในระดับทวิ

ภาค ีและพหุภาค ีเพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกัน  
-ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้าน

การเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย  

-ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ  
-ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้าน

สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ   
-ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่าง  กลุ่มอ านาจต่างๆ และ

แก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศและ
องค์กรระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มมหาอ านาจ  ต่าง ๆ  

-เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดัน การพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเงินและทาง
เทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์  

-สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับกลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกันผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึน  

-สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ และผลประโยชน์ที่
มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุก ในการสร้างความเข้าใจ 
ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ ของประเทศไทย  

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา เริ่มตั้งแต่ใน

ครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน     (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  
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2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูป

โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน ในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้  

3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกาย และจิตที่ดี 
สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น และมั่นคง
ให้สมาชิกในครอบครัว  

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยสร้าง ความมั่นคง

ทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะ ขั้นพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรม ในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม  

2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 
กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ 
การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบ การกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง  ของชุมชน โดย
การฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง
ในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ จัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน  

5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ ของสื่อมวลชน 
มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชน ให้มีความรู้เท่าทันสื่อ
โดยเฉพาะสื่อออนไลน์  
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ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1) จัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

-ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุกท าลายปุา
อย่างเข้มงวด  

-ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐานให้คน
และชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์  

-วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
-เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ  

-เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและ
แหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผันน้ า 
และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า  

-พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
-เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
-ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
-สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงาน  อย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง   
3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

-พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุ ให้เป็น 
แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  

-สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อ 
การพัฒนา  

-เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพ การ 
จัดการของเสีย  

-เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
-พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุลและยั่งยืน  
4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

-ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  



-เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
15 

-ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง 

ของธุรกิจ  
5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

-จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

-ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

-ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง องค์กร 
กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  

-ปฏิรูประบบภาษีทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

-ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จัดให้มีกฎหมายที่เป็น
กรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

-มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง  และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น  

2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  
-ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอ่ืน 

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
-พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วม

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน    

3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
-พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึด
พ้ืนที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม  

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  



-วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
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-สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
-เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย  

5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
-ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือข่าย

ต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

-พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามา
ด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ  

6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
-พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
-พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท า

ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
-ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ  

7) การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย  
-การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การ

ประกอบธุรกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
-เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่าง

รวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่  สศช. ได้

จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต



สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย 
1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

 (3) ประสิทธิภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนา 
1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2) การพัฒนาประสิทธิภาพภาพแรงงาน   สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการ
ผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะ
ของแรงงานไทย 

1.3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบ
รนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่
การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 
 
 
 



 
 

19 
1.5) การปรับโครงสร้างการผลิต  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาก

การผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้าง
ความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่ง
น้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่ง
ขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก  
ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล  
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยง
ทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
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2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   โดยช่วง

วัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  (3) 
พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด  การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3) การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ



ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
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3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ 
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา 



4.2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 
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4.3) การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้

ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน และการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บ 
ภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครอง
ที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้าง
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า 
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
ท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้
ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3) การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 



5.4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย                                                                   23 

5.5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกัน
เมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3) การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4) การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 



โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุข
ภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง 
สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่ง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทกุภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 



 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ



ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
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  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 



(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Positioning) ของกลุ่มจังหวัด ตังนี้  
จุดเน้นที่ 1 การท่องเที่ยว  
จุดเน้นที่ 2 การเกษตร  
จุดเน้นที่ 3 การค้า การลงทุน  
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision)  
“ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน”  
 

พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission)  
“ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการท่องเที่ยว 

การเกษตร และการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด”  
 

เป้าประสงค์รวม  
“การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  
ตัวชี้วัดของเปูาประสงค์รวม  
:ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP:Gross Provincial Product)เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา  
:รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  มีทั้งหมด  4 ประเด็น ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาต ิวัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด

สกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮีได้จัดท าแผนท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดย



มุ่งเน้นพัฒนาด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการค้า  การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  ซึ่ง
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) มีรายละเอียดดังนี้  
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ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัด 
๑) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒) การค้า การลงทุน 
๓) การพัฒนาการท่องเที่ยว   

วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 

พันธกิจ 
พันธกิจที่ 1 บริการยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 2 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัด 
                สกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ 3 ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร 
               กิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์รวม 
 “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 

ตัวช้ีวัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม จังหวัดสกลนคร เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีที่ผ่านมา 
2) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
3) จ านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 300 แปลง/ฟาร์ม 
 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์  16 ประเด็นหลัก  25 แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                        พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี    
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 



    และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  :  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 : การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ประกอบด้วย  2 ประเด็นหลัก  4 แนวทางการด าเนินการ  
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1. มีการพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืน      

1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพและมาตรฐาน 
1.2  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร และเสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาพเกษตรกรรม 

2. เป็นเมืองพฤษเวชมหานคร    2.1  ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรในการรักษา 
2.2  ส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างครบวงจร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   

ประกอบด้วย  3 ประเด็นหลัก  3 แนวทางการด าเนินการ    
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

1.1 สร้างขีดความสามารถในการค้า การลงทุน     

2. แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม ของจังหวัด
สกลนครเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
มากขึ้น   

2.1 สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 ธรรม    
  

3. จังหวัดสกลนครเป็นจุดเชื่อมการ
คมนาคมขนส่งสู่อาเซียนและจีนตอนใต้  

3.1 เพ่ิมศักยภาพในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางอากาศ    

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก  3 แนวทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

1.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง     



พอเพียง 
2. มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

2.1 เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของคนทุกกลุ่ม    
  

3. มีพัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของประเทศ  

3.1 ส่งเสริมให้การศึกษาในระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษาให้
มีการใช้ภาษาต่างประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  

ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  12 แนวทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรมตอบสนอง
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรปุาไม้ 
1.2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและ
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัด 
1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 1.4 ส่งเสริมการจัดการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมในทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างบูรณาการ 
1.5 การด าเนินมาตรการทางกฎหมาย อย่างเข้มงวด 

2. บูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปัญหาวิกฤติการน้ าแล้ง อุทกภัย 
ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งจากการ
ใช้ประโยชน์จากน้ า ภาคเกษตรกรรม
และภาคประชาชน   

2.1 ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการเกษตร 
2.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการอุทกภัย 

3. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านน้ า 
อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย โดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อปูองกัน แก้ไข ลด
และขจัดมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  

3.1 ส่งเสริมการควบคุมและลดมลพิษทางน้ า 
3.2 การจัดการขยะมูลฝอยเชิงรุก  

4. เพ่ิมขีดความสามารถการปรับตัวกับ 4.1 ส่งเสริมจ านวนหมู่บ้านให้มีแผนบริหารจัดการและปรับตัวต่อ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับหมู่บ้าน 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงาน
ทดแทนใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 
ยุทธศาสตร์ที่  5  : การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง   

ประกอบด้วย   3 ประเด็นหลัก  3 แนวทางการด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. มีการบริการประชาชนอย่าง
ประทับใจ 

1.1 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการจังหวัดสู่องค์การสมรรถนะสูง 
 

2. มีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
เพ่ือการพัฒนา  

2.1 ส่งเสริมการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร
จังหวัด 
 

3. มีการรักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

3.1 พัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ดังนี้ 



วิสัยทัศน์ 
“สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC  ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
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เป้าหมายการพัฒนา(เป้าประสงค์) 

 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์  และ  16 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 1.3 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
 1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
 2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ  



 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
 3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
และยั่งยืน 
 4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 4.2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
 5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
 5.2 การพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย  
 5.3 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 5.4 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 5,5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ชุมชนน่าอยู่   คู่เศรษฐกิจดี ประชาชนมีส่วนร่วม” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ                  

ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  4 ยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 1.1 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 1.2 การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  
 1.3 การสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ  

     ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ยากจน  
1.4 การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันควบคุมโรค 
1.5 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 2.1 การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว ์
 3.1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 3.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 3.3 การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 4.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
 4.2 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 4.3 การแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น  
 4.4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 4.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
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 2.3  เป้าประสงค์  
 1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
 2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
 4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
 5. ประชาชนมีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 6. การจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่   
 7. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
 8. ประชาชนมีการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 2.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคเพ่ิมมากขึ้น 
   2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมมากข้ึน 
   3)  ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งข้ึน 

4)  ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
   5)  ประชาชนมีการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
   6)  การจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อมมีระบบมากยิ่งขึ้น 
   7)  ประชาชนรู้รักสามัคคี ท าให้ประเทศชาติมั่นคง 
  2.5  ค่าเป้าหมาย 



  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ

มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือการอนุรักษ์ และ
เพ่ิมช่องทางตลาด 
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4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความตอ้งการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  

โดยการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สืบสานต่อ  
9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สนับสนุนการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อป
พร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย  

12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  



2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน        

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  มุ่งพัฒนา 4 ด้าน 
ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                  
การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว์  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 



จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น
จุดแข็งและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. มีการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณมากขึ้น 

2. บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการแบ่งงานและความรับผิดชอบตามกรอบ
อัตราก าลังอย่างเหมาะสม 

4. มีการพัฒนาและจัดหาวัสดุ / อุปกรณ์ / 
เครื่องมือเครื่องใช้ที่ปฏิบัติงานที่ทันสมัย 

5. มีแนวทางพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะข้อมูลที่น ามาใช้
ประกอบในการวางแผนพัฒนาต าบลเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านรูปแบบ
ของประชาคมหมู่บ้านและประชาคมในระดับ
ต าบล 

6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ก้าวไกล 
7. กระบวนการบริหารงานภายในองค์กรมีความ

โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
     8.  มีการให้บริการประชาชนที่หลากหลาย เช่นการ 
          ให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล, การให้บริการ    
          ข้อมูลข่าวสาร,การให้บริการสื่อวารสารสิ่งพิมพ์ 
       

 

จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายในที่เป็น
จุดอ่อนและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1. งบประมาณในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและ
ความเดือดร้อนของประชาชนมีไม่เพียงพอ 

2. บุคลากรในองค์กรยังมีไม่ครบตามกรอบ
อัตราก าลังท าให้มีการปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ครบ
ตามกรอบอัตราก าลังท าให้มีการปฏิบัติงานใน
ส่วนที่ไม่ใช้งานเฉพาะต าแหน่งมีการด าเนินการ
มีความล่าช้าและที่เสี่ยงต่อความผิดพลาด 

3. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล , ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 

5. มีการแทรกแซงอ านาจในการบริหารงานภายใน
องค์กร 

6. การให้งบประมาณในการอุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้องยังไม่สามารถท่ีจะด าเนินการได้
เท่าท่ีควรเนื่องจากอาจอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่ต้อง
พัฒนาส่งเสริมแต่อาจขัดกับระเบียบในการใช้
จ่ายงบประมาณ 

     7.  ประชาชนประสบภาวะหนี้สินและมีฐานะยากจน 
     8.  มีการอพยพแรงงานเพ่ือไปประกอบอาชีพต่างถ่ิน 
    9. ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนสุ่มเสี่ยงต่อการติด 
          อบายมุข 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

      9. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของ อบต. มากข้ึน 

10. มีกลไกในการวางแผนพัฒนาและการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างเหมาะสม 

11. ประชาชนมีความช านาญในการประกอบอาชีพ 
12. มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพมากข้ึน ได้ 

    10. เกิดปัญหาว่างงานนอกฤดูท านา 
    11. ผลผลิตทางการเกษตรไม่ค่อยมีคุณภาพ 
    12. ขาดแคลนน้ าเพื่อท าการเกษตรในฤดูแล้ง 
          เนื่องจากอยู่นอกเขตชลประทาน 
    13. ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาความ 
          สะอาดในชุมชน  



แก่ ส่วนราชการและภาคเอกชน 
13. มีเส้นทางการคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อ

กับต่างต าบล , ต่างอ าเภอ, และต่างจังหวัดที่
สะดวกสบาย 

14. มีเส้นทางการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค
ทั่วถึงครบครัน 

15. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 

 

 

            ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  
(ปัจจัยภายนอก) 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
 
จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่
เป็นโอกาสและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัยต่างๆ 
ดังนี้ 

1. มีการกระจายอ านาจแลชะงบประมาณให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด , ปัญหาสังคม , ปัญหา
ด้านสุขภาพอนามัย , การรวมกลุ่มอาชีพและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

3. สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น 

 
จากการวิเคราะห์ปัญหาปัญหาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่
เป็นข้อจ ากัดและมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัจจัย
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนจาก  พรบ. การ 
กระจายอ านาจยังไม่สามารถตัดสินใจด าเนินการ
ได ้เนื่องจากขัดกับข้อกฎหมายบางประการ 

2.  ความไม่ม่ันคงของระบบการเมืองการปกครอง 
     และความขัดแย้งทางความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
     การเมืองการปกครองในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการ 
     พัฒนาในภาพรวมของประเทศ 
2. ปัญหาสังคมและภัยสังคมที่เกิดจากความเจริญ 

ทางวัตถคุ่านิยมการับเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามา
จนลืมนึกถึงประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

แม้ว่าต าบลบะฮี จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า
สถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และซับซ้อน ยังผลให้ประชาชนและท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี องค์การบริหารส่วน
ต าบลบะฮี จึงต้องปรับตัวให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและสร้างความสมดุลในการพัฒนาแต่ละด้าน โดย
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  



1) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
การประเมินสถานการณ์ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนมีความเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลกระทบจาก

การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ท าให้พบปัญหา เช่น เด็กและเยาวชนประพฤติตนไม่เหมาะสม การใช้เวลาว่าง
ไม่เป็นประโยชน์ ปัญหาในด้านคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุขยังคงพบปัญหาในหลายด้าน ท้องถิ่นจึงยังต้อง
ด าเนินการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข แก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างสุขนิสัย เผยแพร่ความรู้ในเรื่อง การดูแล
สุขภาพให้ประชาชนในท้องถิ่น ส่วนในด้านการศึกษา ท้องถิ่นมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอยู่ในเขตพ้ืนที่ ซึ่ง
ยังคงมีความต้องการในการพัฒนา ยกระดับการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น การพัฒนาสถานที่ สื่อ
การเรียนการสอน เป็นต้น การส่งเสริมทางด้านการกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เพ่ือพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง ต้องมีการส่งเสริมการรวมตัว รวมกลุ่ม การประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลจนถึงชุมชน รวมทั้งยังต้อง
มีการสร้างศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้น าและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
แม้ว่าต าบลบะฮี จะเป็นพ้ืนที่ที่อยู่นอกเมือง ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ การเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังคงต้องมีการสร้างศักยภาพ
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้น าและคนในชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ด้านประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่นมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ อย่างสมดุลโดยใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ควบคู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญ  
 

3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  
การเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชน ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ปัญหาขยะ การ

จัดการขยะในชุมชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่นจึงต้องมีการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ประชาชนเกิดจิตสานึกในการคัดแยกขยะ การจัดท าปุ๋ยจากการคัดแยกขยะ เพ่ือให้
เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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4) ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

จากการประเมินพบว่า ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่สะดวกและเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
ของสังคม ถนนที่มีอยู่บางแห่งช ารุดเสียหาย ถนนเพ่ือการเกษตรยังไม่ได้รับการปรับปรุง บางพ้ืนที่ไม่มีท่อระบาย
น้ า ปัญหาสิ่งสาธารณูปโภคในชุมชนที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงความไม่เพียงพอของ
บริการสาธารณะ เช่น น้ าประปา ไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ ในบางพ้ืนที่ยังไม่ครอบคลุม จากการประเมินสถานการณ์
ของโครงสร้างพ้ืนฐานแสดงว่ายังมีความจ าเป็นต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานให้มีเพ่ิมขึ้นและมี



มาตรฐาน สามารถรองรับการเจริญเติบโตในระยะยาว เพ่ือส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดย
เป็นการเพ่ิมขึ้นทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และการกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่ชุมชนต่างๆ อย่างเหมาะสม ใน
การด าเนินงานของท้องถิ่นยังต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้
มีคุณภาพ โดยค านึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ทันสมัย และจากนโยบายของรัฐที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารงาน ท้องถิ่นจึงพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส สร้างความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อพัฒนา  
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  

  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 

1.บริการชุมชนและสังคม 
2.การด าเนินงานอ่ืน 
 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานงบกลาง 
-แผนงานสังคมสงเคราะห ์
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั 
กองสวัสดิการสังคม 
กองส่งเสริมการเกษตร 

 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.บริการชุมชนและสังคม 
 
 

-แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว ์ 1.การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานการเกษตร 
 

กองส่งเสริมการเกษตร 
   

       

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1.บริการชุมชนและสังคม 
2.บริหารทั่วไป 
3.การเศรษฐกิจ 
 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
-แผนงานบริหารทั่วไป 

กองช่าง 
ส านักปลดั 
กองสวัสดิการสังคม 
กองคลัง 
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 แบบ ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสกลนครที ่๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสกลนครที่ ๕  การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
    ยุทธศาสตร์ที ่4  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
       1. แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง 
ม.3 ต.บะฮ-ีบ้านถ่อน ต.เชิง
ชุม 

เพื่อเพื่อให้ประชาชน 
ทั้งสองต าบล มีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

กว้าง  6 ม. 
ยาว 2,450 ม. 
 

   10,437,000  กว้าง  6 ม. 
ยาว 2,450 ม. 
 

ประชาชนทั้งสอง
ต าบลมี
ถนนลาดยางใช้ใน
การสญัจรไปมาได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

2. โครงการถนนผิจราจร 
Cape scal พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับคณุภาพด้วย
ยางพารา (เส้นถนนเช่ือม
ระหว่าง หมู่ 3- หมู่ 5) 

เพื่อเป็นการพัฒนา
เส้นทางการคมนาคม
และอ านวยความ
สะดวกให้กับประชา 
ชนท่ีใช้เส้นทาง 

กว้าง  6  ม. 
ยาว 3,300 ม. 
  

     9,900,000  กว้าง  6  ม. 
ยาว 3,300 ม. 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมามาก
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

3. โครงการถนนผิจราจร 
Cape scal พื้นทางดิน
ซีเมนต์ปรับคณุภาพด้วย
ยางพารา (เส้นถนนเช่ือม
ระหว่าง หมู่ 3- หมู่ 5) 

เพื่อเป็นการพัฒนา
เส้นทางการคมนาคม
และอ านวยความ
สะดวกให้กับประชา 
ชนท่ีใช้เส้นทาง 

กว้าง  6  ม. 
ยาว 2,400 ม. 

  

      7,200,000 กว้าง  6  ม. 
ยาว 2,400 ม. 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สัญจรไปมามาก
ขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4. โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพบรเิวณหนองหญ้า
ปล้อง บ้านท่าสองคอน 
หมู่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
สวนสุขภาพไว้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

จ านวน 1 แห่ง       25,000,000 แห่ง ประชาชนได้ใช้
ประโยชนร์่วมกัน
จัดกิจกรรม 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

5. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
หนองความล่ม บ้านนาตา
กาง หมู่ 4 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้
เพื่อการเกษตร 

กว้าง  250  ม. 
ยาว  390 ม. 
สูง  3.50 ม. 

     17,000,000 -  กว้าง  250  ม. 
ยาว  390 ม. 
สูง  3.50 ม. 

ประชาชนใน
หมู่บ้านใช้
ประโยชน์จากน้ า
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(จากบ้านนายเสร-ี
ถนนวัดป่าศิริด ารงวนา
ราม) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 560 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    1,366,000 ประชากร 
927 คน 

ประชาชนบ้านท่า
สองคอน ม.1 มี
การคมนาคม
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นจากบา้นนายอิด 
วจีสิงห-์หน้าบ้านนางหนู
สิน เขื่อนกองแก้วและข้าง
บ้านนางซ่อนกลิ่น เขื่อน
กองแก้ว) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 2 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 415 ม. 
หนา 0.15 ม. 

  1,265,000   ประชากร 
733 คน 

ประชาชนบ้านบะ
หัวเมย ม.2 มีการ
คมนาคมสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นจากบา้นนาย
ขีน –หนองโจด) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 2 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    1,800,000 ประชากร 
 733 คน 

ประชาชนบ้านบะ
หัวเมย ม.2 มีการ
คมนาคมสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

9. 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.(เส้นจากบา้นผา
อินทร์ ต.บะฮ-ีบ้านกุด
น้ าขุด ต.เชิงชุม) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 3,100 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   7,560,000  ประชากร  
700ครัวเรือน 

ประชาชนท้ังสอง
ต าบล มีการ
คมนาคมสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

10. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (จากสี่แยกบ้าน  
นางรวย นรนิล – สนาม
กีฬา) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    1,320,000 ประชากร  
733 คน 

ประชาชนบ้านผา
อินทร์ ม.6 มีการ
คมนาคมสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 

 

11. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (เส้นระหว่างบ้าน
นายกระเดียวษา-บ้าน
นางหมาย สายอภัย) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 9 ได้มีถนน 
คสล.ในหมู่บ้าน ใน
การสญัจรไปมา
สะดวกยิ่งข้ึน 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

    4,320,000 ประชากร  
793 คน 

ประชาชน
บ้านบะฮเีหนือ ม.
8 มีการคมนาคม
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง/
หน่วยงานอื่น 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิน่

ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.1  แผนงานการศึกษา

ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนบัสนุนส่ือการเรียน เพ่ือให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดมี้ จดัหาส่ือการเรียนการสอน 60,000              60,000           60,000             60,000              60,000              เด็ก เด็กไดรั้บการ กองการศึกษา

การสอน ส่ือการเรียนการสอน สาํหรับ ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด. ทั้ง2ศูนย์ พฒันาตามวยัและ ศาสนาและ

ใชใ้นการเรียนการสอน จาํนวน 2 ศูนย์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เตม็ศกัยภาพ วฒันธรรม

2 อาหารเสริม(นม) เพ่ือให้เด็กไดมี้อาหารเสริม จดัหาอาหารเสริม(นม) 200,000            200,000         200,000           200,000            200,000            เด็ก เด็กไดบ้ริโภค กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (นม)บริโภค ให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด. ทั้ง2ศูนย์ อาหารเสริม(นม) ศาสนาและ

จาํนวน 2 ศูนย์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อยา่งเพียงพอ วฒันธรรม

บัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั

งบประมาณและทีม่า

แบบ ผ.02 



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

3 อาหารเสริม(นม)โรงเรียน เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้อาหารเสริม จดัหาอาหารเสริม(นม) 770,000            770,000         770,000           770,000            770,000            นกัเรียน เด็กนกัเรียนไดบ้ริโภค กองการศึกษา

 (นม)บริโภค ให้โรงเรียนในเขตตาํบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รร.ทั้ง 5 แห่ง อาหารเสริม(นม) ศาสนาและ

บะฮี จาํนวน 5 แห่ง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อยา่งเพียงพอ วฒันธรรม

4 อาหารกลางวนั ศพด. เพ่ือให้เด็กไดมี้อาหาร สนบัสนุนอาหารกลางวนั 400,000            400,000         400,000           400,000            400,000            เด็ก เด็กไดบ้ริโภค กองการศึกษา

กลางวนับริโภคอยา่งเพียงพอ ให้กบั ศพด. จาํนวน 2 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด. ทั้ง2ศูนย์ อาหารกลางวนัอยา่ง ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เพียงพอ วฒันธรรม

5 อุดหนุนโครงการอาหาร เพ่ือให้นกัเรียนไดมี้อหาร อุดหนุนโครงการอาหาร 946,000            946,000         946,000           946,000            946,000            นกัเรียน เด็กนกัเรียนไดบ้ริโภค กองการศึกษา

กลางวนัโรงเรียน สพฐ. กลางวนับริโภคอยา่งเพียงพอ กลางวนัโรเรียน สพฐ. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) รร.ทั้ง 5 แห่ง อาหารกลางวนั ศาสนาและ

จาํวน 5 แห่ง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ อยา่งเพียงพอ วฒันธรรม

6 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมสนาม สนามเด็กเล่น 50,000              50,000           50,000             50,000              50,000              สนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น ศพด.บะฮี กองการศึกษา

เด็กเล่นใน ศพด. เด็กเล่น ศพด. จาํนวน 2 แห่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จาํนวน 2 แห่ง ไดรั้บการปรับปรุงซ่อม ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ
แซมให้มีสภาพพร้อมใช้ วฒันธรรม

งานไดดี้มากข้ึน



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

7 ปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด. เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ ศพด. ศพด.บา้นบะฮี และศพด. 100,000            100,000         100,000           100,000            100,000            เด็ก ศพด.มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามกองการศึกษา

บา้นบะฮี,บา้นนาตากาง ให้สวยงาม น่าอยู่ บา้นนาตากาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด. ทั้ง2ศูนย์ น่าอยูม่ากข้ึน ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม

8 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม เด็กใน ศพด. 10,000              10,000           10,000             10,000              10,000              เด็ก เด็กมีความพร้อม กองการศึกษา

สาํหรับเด็กก่อนปฐมวยั ของนกัเรียนก่อนปฐมวยั บา้นบะฮี, บา้นนาตากาง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด. ทั้ง2ศูนย์ สาํหรับการเรียนรู้ ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม

9 ก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บา้น เพ่ือให ้ศพด.นาตากาง มีโรงอาหาร โรงอาหาร จาํนวน 1 แห่ง 150,000            โรงอาหาร ศพด.นาตากาง มีโรงอาหารกองการศึกษา

นาตากาง สาํหรับเดก็นกัเรียน (อบต.) จาํนวน 1 แห่ง สาํหรับเด็ก ศาสนาและ

  งบโดยประมาณ  วฒันธรรม

10 จดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างพฒันาการของ จดังานวนัเด็กแห่งชาติ 100,000            100,000         100,000           50,000              50,000              ปีละ1 คร้ัง เสริมสร้างพฒันาการของ กองการศึกษา

เด็กให้มีความกลา้แสดงออก ปีละ 1 คร้ัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กให้มีความกลา้แสดงออกศาสนาและ

ซ่ึงความสามารถและให้มี งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ซ่ึงความสามารถและให้มี วฒันธรรม

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และสร้างพฒันาการ



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

11 ตรวจสุขภาพเด็ก เพ่ือรักษาสุขภาพเด็ก ศพด. จาํนวน 2 ศูนย์ 20,000              20,000           20,000             20,000              20,000              นกัเรียน เด็ก ศพด. กองการศึกษา

ประจาํปี ใน ศพด. ให้มีสุขภาพดี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด.2ศูนย์ ทั้ง 2 ศูนย์ ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีสุขภาพดีข้ึน วฒันธรรม

12 จดัอบรมให้ความรู้ใน เพ่ือให้ครู และผูป้กครองเด็ก ศพด. จาํนวน 2 ศูนย์ 30,000              30,000           30,000             30,000              30,000              ครู ผูป้กครอง ครู และผูป้กครองเด็ก กองการศึกษา

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ใน ศพด.มีความรู้ในการปฐม- (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็ก ศพด. ใน ศพด.มีความรู้ในการปฐม-ศาสนาและ

ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พยาบาลเบ้ืองตน้ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ทั้ง  2 ศูนย์ พยาบาลเบ้ืองตน้ วฒันธรรม

13 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้ชุมชนในเขตตาํบลบะฮี หมู่บา้นในเขตตาํบลบะฮี 300,000            300,000         300,000           300,000            300,000            ม.1-10 เพ่ือให้ชุมชนในเขตตาํบลบะฮีกองการศึกษา

ในชุมชน มีแหล่งเรียนในชุมชน ม.1-10 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีแหล่งเรียนในชุมชน ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ  วฒันธรรม

14 โครงการกูภ้ยัวยัจ๋ิว เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กบัเด็ก ศพด. จาํนวน 2 ศูนย์ 30,000              30,000           30,000             30,000              30,000              เด็ก ศพด. เสริมสร้างความรู้ให้กบัเด็กกองการศึกษา

นกัเรียน ศพด. ในการกูภ้ยัเบ้ืองตน้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทั้ง  2 ศูนย์ เด็ก ศพด. ในการกูภ้ยั ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เบ้ืองตน้ วฒันธรรม

15 จดัอบรมพฒันาครูผูดู้แล เพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กบัครู คณะผูดู้แลเด็ก ศพด.บะฮี 30,000           30,000             30,000              30,000              คณะผูดู้แลแด็ก ครูผูดู้แลเด็ก ใน ศพด.บะฮีกองการศึกษา

เด็ก (ศพด.บะฮี) ผูดู้แลเด็ก ให้ไดม้าตรฐานมากข้ึน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด.บะฮี มีความรู้ ไดม้าตรฐานมากข้ึนศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

16 สนบัสนุนการจดัการศึกษา เพ่ือให้เด็กท่ีเขา้เตรียมความ ค่าหนงัสือเรียน 200,000           200,000            200,000            นกัเรียนสงักดั เด็กท่ีเขา้เตรียมความ กองการศึกษา

สาํหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก พร้อมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -อุปกรณ์การเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด.ตาํบลบะฮี พร้อมในศูนยพ์ฒันา ศาสนาและ

 -ค่าหนงัสือเรียน ทั้ง 2 แห่งของ อบต.บะฮี  -เคร่ืองแบบนกัเรียน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ (ศพด.บา้นบะฮี, เด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง วฒันธรรม

 -ค่าอุปกรณ์การเรียน มีหนงัสือ เคร่ืองแบบนกัเรียน  -กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ศพด.บา้น ของ อบต.บะฮี

 -ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน อุปกรณ์การเรียน และมีพฒันา นาตากาง) มีหนงัสือเรียน

 -ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การครบ ทั้ง 4 ดา้น เคร่ืองแบบนกัเรียน

อุปกรณ์การเรียน

และมีพฒันาการครบ

ทั้ง 4 ดา้น



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

17 โครงการก่อสร้างร้ัวศนูย์ เพ่ือความปลอดภยัสาํหรับเดก็ ขนาดกวา้ง 55 เมตร 500,000         500,000            เด็กจาํนวน นกัเรียนไดรั้บความปลอดภยักองการศึกษา

พฒันาเดก็เลก็บา้นบะฮี เลก็ท่ีเขา้มารับการเตรียมความ ยาว 70 เมตร สูง 2 เมตร (อบต.) (อบต.) 95 คน ในการเขา้รับการเตรียมความศาสนาและ

(แห่งใหม)่  พร้อมในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็  งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ พร้อมในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวฒันธรรม

 (แห่งใหม่)  (แห่งใหม)่

 

18 โครงการก่อสร้างหอประปา เพ่ือใหเ้ดก็เลก็ท่ีเขา้รับบริการใน จาํนวน 1 แห่ง 500,000         500,000            เด็กจาํนวน เด็กเล็กท่ีเขา้รับบริการในศูนย์กองการศึกษา

ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้น ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งใหม ่มีนํ้า (อบต.) (อบต.) 95 คน พฒันาเด็กเล็กแห่งใหม่ ศาสนาและ

บะฮี(แห่งใหม่) ใชท่ี้สะอาดสามารถบริโภค งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีนํ้าใชท่ี้สะอาด สามารถ วฒันธรรม

อุปโภคได้ บริโภค อุปโภคได้

19 ติดตั้งระบบไฟฟ้า ศนูยพ์ฒันา เพ่ือใหเ้ดก็เลก็ท่ีเขา้รับบริการใน จาํนวน 1 แห่ง 80,000           80,000             เด็กจาํนวน เด็กเล็กท่ีเขา้รับบริการในศูนย์กองการศึกษา

เดก็เลก็บา้นบะฮี(แห่งใหม่) ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็แห่งใหม ่มีระบบ (อบต.) (อบต.) 95 คน พฒันาเด็กเล็กแห่งใหม่ ศาสนาและ

ไฟฟ้าใชเ้พ่ือส่องสว่าง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีระบบไฟฟ้าใชเ้พ่ือส่อง วฒันธรรม

สวา่ง



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือเดก็ท่ีเขา้เตรียมความพร้อม คา่ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม 500,000           500,000            500,000            นกัเรียนสงักดั เด็กท่ีเขา้เตรียม กองการศึกษา

ต่อเติมอาคารศนูยพ์ฒันา ในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นบะฮี อาคารศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด.ตาํบลบะฮี ความพร้อมในศูนย์ ศาสนาและ

เดก็เลก็บา้นบะฮี มีอาคารสถานท่ี ท่ีเหมาะสม บา้นบะฮี แห่งใหม่ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ (ฯพด.บา้นบะฮี) พฒันาเด็กเล็กบา้นบะฮี วฒันธรรม

แห่งใหม่ ต่อการพฒันา และมีพฒันาการ มีอาคาร สถานท่ี

ครบทั้ง 4 ดา้น เหมาะสมต่อการ

พฒันาการครบทั้ง

4 ดา้น



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

1.2  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

1 ก่อสร้างหลงัคาหลงัคา เพ่ือให้ ศพด.บา้นบะฮี มีหลงัคา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นบะฮี 85,000           เด็ก ศพด.บา้นบะฮี มีหลงัคา กองการศึกษา

กนัแดด ศพด.บา้นบะฮี ไวก้นัแดดสาํหรับเด็กนกัเรียน ม.5 (อบต.) ศพด.บะฮี ไวก้นัแดดสาํหรับเด็กนกัเรียนศาสนาและ

เวลาทาํกิจกรรม งบโดยประมาณ เวลาทาํกิจกรรม วฒันธรรม

2 แข่งขนักีฬา อบต.บะฮี เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนไดอ้อกหมู่บา้นส่งนกักีฬาเขา้ร่วม 100,000            100,000         100,000           100,000            100,000            10 หมู่บา้น ประชาชนในเขตตาํบลบะฮีกองการศึกษา

ตา้นภยัยาเสพติด กาํลงักาย เล่นกีฬา ใชเ้วลาวา่ง การแข่งขนักีฬา  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เกิดประ ศาสนาและ

ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล ม.1-10 งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ โยชน์ห่างไกลจากอบายมุขวฒันธรรม

ยาเสพติด และยาเสพติด

3 โครงการจดัการแข่งขนั เพ่ือจดัการแขง่ขนักีฬาทอ้งถ่ิน จดัการแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ิน 180,000            1 คร้ัง หน่วยงานต่าง ไดร่้วมกนักองการศึกษา

กีฬาทอ้งถ่ินพรรณาสมัพนัธ์ พรรณาสมัพนัธ์  ประจาํปี 2561 พรรณาสมัพนัธ์  ประจาํปี 2561 (อบต.)  แข่งขนัทอ้งถ่ินพรรณา ศาสนาและ

ประจาํปี 2561  งบโดยประมาณ สมัพนัธ์กนั ประจาํปี 2562วฒันธรรม

4 ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ เพ่ือจดัส้งวนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนั การแข่งขนักีฬาท่ีหน่วยงานต่างๆ 100,000            100,000         100,000           100,000            100,000            อยา่งนอ้ย ส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ กองการศึกษา

แข่งขนักีฬา กีฬา จดัข้ึน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 คร้ัง แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ศๆาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

5 สนบัสนุนเคร่ืองเล่น เพ่ือให ้ศพด.ตาํบลบะฮี ทั้ง 2 ศนูย์ เคร่ืองเล่นกีฬาสนาม,  100,000            100,000         100,000           100,000            100,000            เด็ก ศพด.ตาํบลบะฮี ทั้ง 2 ศูนย์กองการศึกษา

พมันาการเด็ก มีเคร่ืองเล่นกีฬาสนาม, เคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นกลางแจง้ ของ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศพด.2ศูนย์ มีเคร่ืองเล่นกีฬาสนาม, เคร่ืองเล่นศาสนาและ

กลางแจง้ สาํหรับนกัเรียนใน ศพด. ศพด. จาํนวน 2 ศูนย ์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ กลางแจง้ สาํหรับเด็กใน ศพด.วฒันธรรม

 

6 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรม อบรมเยาวชน จาํนวน 50 30,000           30,000        30,000         30,000          30,000          1 คร้ัง เด็กและเยาวชนมีคุณ กองการศึกษา

เยาวชน เยาวชน คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ธรรมและจริยะธรรม ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม

7 โครงการอบรมเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนรุ่นใหม่รู้ทนัวยั เยาวชน นกัเรียน ในเขต 30,000           30,000        1 คร้ัง เยาวชน นกัเรียน รู้ทนัภยักองการศึกษา

รุ่นใหม่รู้ทนัวยัหวัใจผูน้าํ และมีภาวะการเป็นผูน้าํ ตาํบลบะฮี (อบต.) (อบต.) และมีภาวะการเป็นผูน้าํ ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มากยิง่ข้ึน วฒันธรรม



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

1.3  แผนงานงบกลาง

1 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ผูสู้งอายท่ีุมีสิทธ์ิไดรั้บเบ้ีย 6,262,800          6,262,800      6,262,800        8,635,200         9,936,000         ผูสู้งอายท่ีุยื่นคาํ ผูสู้งอายไุดรั้บสงเคราะห์ กองสวสัดิการ

ผูสู้งอายุ ยงัชีพตามหลกัเกณฑฯ์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ขอรับเบ้ียไดรั้บ เบ้ียยงัชีพและมีคุณภาพ สงัคม

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เบ้ียยงัชีพทุกคน ชีวิตท่ีดีข้ึน

2 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูพิ้การ ผูพิ้การหรือทุพพลภาพท่ี 1,411,200          1,411,200      1,411,200        1,785,600         2,016,000         ผูพิ้การหรือ ผูพิ้การไดรั้บสงเคราะห์ กองสวสัดิการ

ผูพิ้การ ไดรั้บเบ้ียความพิการตาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทุพพลภาพท่ียื่น เบ้ียยงัชีพและมีคุณภาพ สังคม

หลกัเกณฑ์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ คาํขอรับไดรั้บ ชีวิตท่ีดีข้ึน

เบ้ียยงัชีพทุกคน

3 สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ เพ่ือสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผู ้ ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ท่ีขอรับเบ้ีย 54,000              54,000           54,000             54,000              54,000              ผูติ้ดเช้ือเอดส์ ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บสงเคราะห์กองสวสัดิการ

ผูป่้วยเอดส์/ผูด้อ้ยโอกาส ป่วยเอดส์/ผูด้อ้ยโอกาสทาง ยงัชีพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่ียื่นคาํขอรับเบ้ีย เบ้ียยงัชีพและมีคุณภาพ สังคม

ทางสงัคม สงัคม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ ชีวิตท่ีดีข้ึน

ทุกคน

4 อุดหนุนการส่งเสริมสนบั เพ่ืออุดหนุนกองทุนสวสัดิการ กองทุนสวสัดิการชุมชน 50,000              50,000           50,000             50,000              50,000              ประชาชนท่ี สมาชิกกองทุนกองทุนฯกองสวสัดิการ

สนุนกองทุนสวสัดิการ ชุมชนตาํบลบะฮี ประจาํตาํบลบะฮี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เป็นสมาชิก มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สังคม

ชุมชน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ กองทุน  

สวสัดิการชุมชน



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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5 อุดหนุนกองทุน เพ่ืออุดหนุนกองทุนหลกั กองทุน สปสช. 120,000            120,000         120,000           120,000            120,000            1 กองทุนฯ กองทุน สปสช. สาํนกัปลดั

หลกัประกนัสุขภาพ ประกนัสุขภาพเขตพ้ืนท่ีตาํบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) เขตพ้ืนท่ีตาํบลบะฮี 

เขตพ้ืนท่ีตาํบลบะฮี บะฮี งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ดาํเนินการดา้นสุขภาพ

ให้ประชาชนในตาํบล
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1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1 ออกตรวจเยีย่มและรับลง เพ่ือเยีย่มเยยีนผูสู้งอาย ุผูพิ้การ 10  หมู่บา้น - - - - - 10 หมู่บา้น ไดรั้บฟังปัญหาผูสู้งอายุ กองสวสัดิการ

ทะเบียนผูมี้สิทธ์ิรับเบ้ีย และผูป่้วยเอดส์ และรับฟังปัญหา ผูพิ้การและผูป่้วยเอดส์ สังคม

ยงัชีพ ในเขตตาํบลบะฮี และอาํนวยความสะดวกในการ และไดรั้บอาํนวยความ 

รับลงทะเบียนเพ่ือรับลงทะเบียน สะดวกในการรับลง

เบ้ียยงัชีพ ทะเบียนเบ้ียยงัชีพ

2 โครงการให้ความรู้ในการ เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตวัแทนผูสู้งอายทุุกหมู่บา้น 20,000           20,000             50 คน ผูสู้งอายสุามารถดูแลสุขภาพกองสวสัดิการ

ดูแลสุขภาพแก่ผูสู้งอายุ ในผูสู้งอายุ ในเขตตาํบลบะฮี (อบต.) (อบต.) ตนเองไดดี้มากยิง่ข้ึน สังคม

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

3 ส่งเสริมอาชีพให้ผูสู้งอายุ เพ่ือส่งเสริมให้ผูสู้งอายมีุความรู้ ตวัแทนผูสู้งอาย ุ 20,000              20,000           20,000             20,000              40 คน ทาํให้ผูสู้งอายมีุความรู้ ใชเ้วลากองสวสัดิการ

ในเขตตาํบลบะฮี ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ทุกหมู่บา้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วา่งให้เกิดประโยชน์ม่ีรายไดส้ังคม

มีรายได ้มีงานทาํ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เกิดข้ึน มีงานทาํ

4 โครงการให้ความรู้ เพ่ือให้สูงอายมีุความรู้ในการ ผูสู้งอายใุนเขตตาํบลบะฮี 11,000              ผูสู้งอายมีุความรู้ใน กองสวสัดิการ

อนามยัในช่องปากกบั ดูแลปากและฟันของตนเอง (อบต.) การดูแลช่องปากและ สังคม

ผูสู้งอายุ งบโดยประมาณ ฟันอยา่งถูกตอ้ง
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5 โครงการส่งเสริมการดูแล เพ่ือให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายใุนเขตตาํบลบะฮี 10,160              ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายมีุความรู้ใน กองสวสัดิการ

สุขภาพและโภชนาการ แก่ผูสู้งอายุ (อบต.) 50 คน การดูแลสุขภาพตนเอง สังคม

แก่ผูสู้งอายุ งบโดยประมาณ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมให้การดาํเนินงาน กรรมการ / สมาชิก 20,000              20,000              กรรมการ/ ชมรมผูสู้งอายมีุ กองสวสัดิการ

ผูสู้งอายแุละทศันะศึกษา ชมรมผูสู้งอายตุาํบลบะฮีมี ชมรมผูสู้งอายุ (อบต.) (อบต.) สมาชิก ชมรม การดาํเนินงานท่ีมี สังคม

ดูงานโรงเรียนผูสู้งอายุ ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ผูสู้งอาย ุ50 คน ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน

นอกสถานท่ี

7 ฝึกอบรมอาชีพเสริมให้ เพ่ือให้ผูพิ้การและผูดู้แลมี จาํนวน 20 คน 20,000              20,000             20 คน ทาํให้ผูพิ้การและผูดู้แล กองสวสัดิการ

ผูพิ้การและผูดู้แล อาชีพเสริม มีงานทาํ มีรายไดเ้พ่ือ (อบต.) (อบต.) มีอาชีพเสริม มีงานทาํ สังคม

ดาํรงชีพ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีรายไดเ้พ่ือดาํรงชีพ

8 โครงการให้ความรู้การดูแล เพ่ือให้ผูพิ้การและผูดู้แลสามารถผูพิ้การ / ผูดู้แล 15,000              15,000           15,000             15,000              60 คน ผูพิ้การมีความในการดาํรงกองสวสัดิการ

สุขภาพผูพิ้การและผูดู้แลผู ้ ดูแลและช่วยเหลือตนเองได้ ในเขตตาํบลบะฮี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวิตประจาํวนั สามารถ สังคม

พิการ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ช่วยเหลือตนเองไดม้ากข้ึน
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9 โครงการส่งเสริมการฟ้ืนฟู เพ่ือให้ผูพิ้การและผูดู้แล ผูพิ้การ / ผูดู้แล 10,160              ผูพิ้การ/ผูดู้แล ผูพิ้การและผูดู้แล กองสวสัดิการ

สมรรถภาพผูพิ้การและ ไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถภาพดา้น (อบต.) 51 คน ไดรั้บการฟ้ืนฟสูมรรถ สังคม

ผูดู้แลดว้ยแพทยแ์ผนไทย การแพทย์ งบโดยประมาณ ภาพดา้นการแพทยแ์ผนไทย

10 โครงการให้ความรู้ดา้น เพ่ือให้สตรีมีความรู้ในการตรวจ สตรีในเขตตาํบลบะฮี 15,000             15,000              สตรีตาํบลบะฮี สตรีตาํบลบะฮี สามารถ กองสวสัดิการ

การคดักรองและตรวจ มะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง (อบต.) (อบต.) 51 คน ตรวจมะเร็งเตา้นมดว้ย สังคม

มะเร็งเตา้นมดว้ยตนเอง งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ตวัเองได้

11 โครงการให้ความรู้เก่ียวกบั เพ่ือให้เด็ก/เยาวชน มีความรู้ความเด็ก/เยาวชน ในเขต 18,000           18,000             18,000              100 คน เด็ก/เยาวชน มีความรู้ กองสวสัดิการ

สารเสพติดและการป้องกนั เขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพติดและการ ตาํบละฮี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความเขา้ใจเก่ียวกบัยาเสพตืด สังคม

โรคเอดส์ ป้องกนัโรคเอดส์ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ และการป้องกนัโรคเอดส์ได้

มากข้ึน
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1.5  แผนงานสาธารณสุข

1 อุดหนุนโครงการสาํหรับ เพ่ืออุดหนุนโครงการพฒันา อุดหนุนคณะกรรมการ 200,000            200,000         200,000           200,000            200,000            10 หมู่บา้น หมู่บา้นในเขตตตาํบลบะฮีสาํนกัปลดั

การดาํเนินงานตามแนว งานสาธารณสุขมูลฐาน หมู่บา้น/คณะกรรมการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) สามารถแกไ้ขปัญหาดา้น(งานสาธารณสุข)

ทางโครงการพระราชดาํริ ชุมชน จาํนวน 10 หมู่บา้น งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ สุขภาพและอนามยัท่ีดีข้ึน  

ดา้นสาธารณสุข ม.1-10

2 รณรงคป้์องกนัโรค เพ่ือรณรงคป้์องกนัโรค หมู่บา้นในเขตตาํบลฮี 150,000            150,000         150,000           150,000            150,000            10 หมู่บา้น ประชาชนในเขตตาํบล สาํนกัปลดั

ระบาดหรือโรคติดต่อ ระบาดหรือโรคติดต่อ ม.1-10 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชากร บะฮีไม่มีโรคระบาด

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ตาํบลบะฮี หรือโรคติดต่อ

6,330 คน

3 โครงการป้องกนัโรคไข้ เพ่ือป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รณรงค ์ประชาสมัพนัธ์, 80,000              80,000           80,000             80,000              80,000              10 หมู่บา้น ป้องกนัการแพร่ระบาด สาํนกัปลดั

เลือดออก การแพร่ระบาดของโรคไข้ จดัซ้ือทรายอะเบท, (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของโรคไขเ้ลือดออก

เลือดออก พน่หมอกควนั งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ  

ม.1-10  
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1.6  แผนงานสร้างความเข้มเขง็ของชุมชน

1 อบรมเพ่ิมศกัยภาพผูน้าํ เพ่ืออบรมเพ่ิมศกัยภาพผูน้าํ ผูน้าํชุมชนในเขตตาํบลบะฮี 30,000              30,000           30,000             30,000              1 คร้ัง ผูน้าํชุมชนมีการทาํงาน สาํนกัปลดั

ชุมชน ชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่ีมีประสิทธิภาพมาก

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ยิง่ข้ึน

2 ฝึกอบรมอาชีพเสริม เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนให้ สตรี / แม่บา้น ผูส้นใจ 25,000              25,000           25,000             20,000              20,000              สตรีตาํบลบะฮี ทาํให้กลุ่มสตรี / แม่บา้นกองสวสัดิการ

ระยะสั้นให้กลุ่มสตรี/ กลุ่มสตรี/แม่บา้นมีอาชีพ ในเขตตาํบลบะฮี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 50 คน มีอาชีพ งานทาํ และมี สังคม

แม่บา้นตาํบลบะฮี มีงานทาํ และมีรายไดเ้สริม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ รายไดเ้สริม

3 โครงการพฒันาสตรีและ เพ่ือส่งเสริมให้ผูน้าํสตรีและ ฝึกอบรมสตรีผูส้นใจ 25,000              25,000              สตรีตาํบลบะฮี ทาํให้กลุ่มสตรีมีความรู้ กองสวสัดิการ

เสริมสร้างความเขม้แข็ง สตรีมีความรู้ มีงานทาํ มีรายได้ จาํนวน 30 คน (อบต.) (อบต.) 30 คน มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สังคม

ครอบครัว งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ และแนวคิดท่ีแปลกใหม่

ในการนาํมาหบริหารครอบครัว
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(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า



 









































ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จดังานรวมน ้าใจรักผูสู้งอายุเพ่ืออนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณี ผูสู้งอาย ุในเขตต าบลบะฮี 60,000           60,000           60,000            60,000              60,000            ผูสู้งอายุ ประชาชนมีส่วนร่วมใน กองการศึกษา

ในประเพณีสงกรานต์ วนัสงกรานต์ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 120 คน การอนุรักษแ์ละสืบทอด ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ประเพณีสงกรานต์ วฒันธรรม

2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณี ถวายเทียน ผา้อาบน ้าฝน 50,000           50,000           50,000            50,000              50,000            วดั,ส านกัสงฆ์ จดัประเพณีแห่เทียน กองการศึกษา

ประเพณีแห่เทียน แห่เทียนเขา้พรรษา ฯลฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ม.1-10 เขา้พรรษาและประชาชน ศาสนาและ

เขา้พรรษา  งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรม

และสืบทอดประเพณีแห่เทียน

เขา้พรรษา

3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ เพ่ืออนุรักษแ์ละสืบทอดประเพณี ตวัแทนหมู่บา้นๆละ 10 คน 10,000           10,000           10,000            10,000              10,000            1 คร้ัง ส่งเสริมการอนุรักษป์ระเพณี กองการศึกษา

ประเพณีวนัวิสาขบูชา วนัวิสาขบูชา จ านวน 100 คน เขา้ร่วมงาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) วนัวิสาขบูชา และประชาชน ศาสนาและ

วนัวิสาขบูชา ณ จ.สกลนคร งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วฒันธรรม

และสืบทอดประเพณีวนัวิสาขบูชา

ยุทธศาตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่  3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที ่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศิลปะ ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขนั

2.1  แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI  จะได้รับ ที่รับผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

4 ส่งเสริมเขา้วดัพฒันา เพ่ือให้บุคลากร อบต.บะฮีไดท้  ากิจกรรมบุคลากร สงักดั อบต.บะฮี 20,000           20,000           20,000            20,000              20,000            70 คน บุคลากร อบต.บะฮี ไดบ้  าเพญ็ กองการศึกษา

พาสู่คุณธรรม บ าเพญ็ประโยชน์สาธารณะ ส.อบต. ผูน้ าชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประโยชน์ต่อราชการ ศาสนาและ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ วฒันธรรม

5 โครงการจดัพิธีงานพระ เพ่ือถวายความอาลยั พระบาท บุคลากรสงักดั อบต.บะฮี 50,000        6,330          บุคลากรสงักดั อบต.บะฮี กองการศึกษา

ราชพิธีถวายพระเพลิง สมเด็จพระปรมินทรมหา ประชาชนชาวต าบลบะฮี (อบต.) คน ประชาชนชาวต าบลบะฮี ศาสนาและ

พระบรมศพ พระบาท ภูมิพลอดุลยเดช งบโดยประมาณ ไดถ้วายความอาลยั วฒันธรรม,

สมเด็จพระปรมินทรมหาหาท่ีสุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ส านกัปลดั

ภูมิพลอดุลยเดช ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หาท่ีสุดมิได้

6 โครงการจดังาน เพ่ือบริหารจดัการ การจดังานรัฐพิธี งานพิธี 200,000      200,000       200,000        200,000       6,330          บุคลากรสงักดั อบต.บะฮี ส านกัปลดั

พระราชพิธี การจดังานรัฐพิธี งานพิธี ต่าง ๆ และภารกิจส าคญั (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คน ประชาชนชาวต าบลบะฮี

ต่าง ๆ และภารกิจส าคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ี งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไดแ้สดงความจงรักภกัดี

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอ านาจหนา้ ขององคก์รปกครองส่วน ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์

ท่ีขององค๋กรปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน

ทอ้งถ่ิน



ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี

4.1   แผนงานเคหะและชุมชน
ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บ้านท่าสองคอนหมู่ที ่1

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 5 ม.  ยาว 176 ม. 536,000   270 ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง

(เสน้จากบา้น น.ส.เบญจมาศ- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

บา้นนางคะนอง) ในการสญัจรไปมาสะดวก  งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 6 ม.  ยาว 700 ม. 405,000     927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

(จากบา้นนายวิสุตร-ป่าชา้เก่า) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 6 ม.  ยาว 600 ม. 347,000      927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1กองช่าง

ลูกรังเพ่ือการเกษตร (จากประตู ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

วดัป่าศิริด ารงธรรม-หนองหวาย) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

(พร้อมบดทบั) เพ่ิมข้ึน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่5 การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาลและความมัน่คง 

งบประมาณและทีม่า



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า จ  านวน 4 จุด เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 270 ครัวเรือนในบา้นท่าสองคอน กองช่าง

1.จุดบา้นนายอดิศร-นายสุเทพ ก าจดั ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ ยาว 60 ม. 20,000        ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

2.จุดจากบา้นนายสุภารักษ-์บา้นนายอดิศร ทัว่ถึง ยาว 530 ม. 140,000      ทัว่ถึง

3.จุดจากบา้นนายชมช่ืน -บา้นนายชชัวาล ยาว 400 ม. 100,000      

4.จุดบา้นนายธนชั นิลดา-ท่ีนานายวิสูตร สีหอม) ยาว 700 ม. 180,000      

5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 8 ม.  ยาว1,000 ม. 772,000    927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร (จากบา้นนาย ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

อดิศร พรมภา-ป่าชา้เก่า) ในการสญัจรไปมาสะดวกมากข้ึน งบโดยประมาณ

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 4 ม.  ยาว 600 ม. 231,000    927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร (จากบา้นนาย ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ประสพ-หวัคลองส่งน ้าดว้ยไฟฟ้า) ในการสญัจรไปมาสะดวกมากข้ึน งบโดยประมาณ

(พร้อมบดทบั)

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 6 ม.  ยาว 950 ม. 347,000    927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1กองช่าง

ลูกรังเพ่ือการเกษตร ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

(เสน้ขา้งบา้นนายสุนนัต ์-ถนน ในการสญัจรไปมาสะดวกมากข้ึน  งบโดยประมาณ

ลาดยางนานายสาคร วรรณสวสัด์ิ

(พร้อมบดทบั)



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 4 ม. ยาว 560 ม. 1,366,000     927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง/

(จากบา้นนายเสรี-ถนนวดัป่า ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 00.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

ศิริด ารงวนาราม) ไนการสญัจรไปมาสะดวกยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพ่ือใหป้ระชาชนในหมู่ท่ี 1 กวา้ง 6 ม.  ยาว 600 ม. 500,000        927 คน ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1กองช่าง

ลูกรังรอบหมู่บา้น ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

(จากบา้นนางคะนอง แกว้ก่า- ในการสญัจรไปมาสะดวกมากข้ึน งบโดยประมาณ

บา้นนายทองปาน แกว้ก่า)

10 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ เพ่ือใหป้ระชาชนบา้นท่าสองคอน จ านวน 1 แห่ง 25,000,000     270 ประชาชนบา้นท่าสองคอน ม.1 กองช่าง/

บริเวณหนองหญา้ปลอ้ง มีสวนสุขภาพไวจ้ดัท ากิจกรรม (อบต.) ครัวเรือน มีสุขภาพ พลานามยั หน่วยงานอ่ืน

ต่าง ๆ เช่น ออกก าลงักายฯลฯ งบโดยประมาณ ท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านบะหัวเมย หมู่ที ่2

11 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 5 ม.  ยาว 1,900 ม. 498,000   - - 733 คน ประชาชนบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

(เสน้ขา้งรร.-สะพานขา้มวดั ไดมี้ถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หนา 0.40 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

บา้นบะหวัเมย) (พร้อมบดทบั) ในหมู่บา้น งบโดยประมาณ

12 ก่อสร้างถนน คสล. (เสน้จาก เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 4  ม.  ยาว 160 ม. 390,000     733 คน ประชาชนบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

บา้น อ.ทองเปรียว-หนา้บา้น ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

นางสุจินรัตน์) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 5 ม.  ยาว 304 ม. 927,000     733 คน ประชาชนบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

(เสน้ขา้งบา้นนางสุภิน ศิริศกัด์ิ- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ขา้งบา้นนายชวน วจีสิงห์ ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 500,000      239 บา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

การเกษตร(จากบา้นนางทองไหล ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง

รัตนอาสา-ไปตามถนนเสน้ และทัว่ถึง งบโดยประมาณ

บา้นถ่อน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 5 ม. 1,265,000       733 คน ประชาชนบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

(เสน้จากขา้งบา้นนายอิด วจีสิงห์- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 415 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

หนา้บา้นนางหนูสิน เข่ือนกองแกว้ ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

และขา้งบา้นนางซ่อนกล่ิน เข่ือน ยิง่ข้ึน

กองแกว้)

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 ยาว 2,000 ม. 500,000    239 ครัวเรือนในบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

เกษตร (จากสามแยกนานางหนูสิน-ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ไปตามถนนบา้นผาอินทร์) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

17 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 5 ม.  786,000        733 คน ถนนลูกรังบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

(จากขา้งนานางเพญ็ประภา- ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น  ยาว 1,900ม. (อบต.) ไดรั้บการซ่อมแซม ประชาชน

ไปตามเสน้บา้นบวัใหม่) ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.60 ม. งบโดยประมาณ ไดรั้บความสะดวกรวดเร็วใน

(พร้อมบดทบั) เพ่ิมข้ึน การเดินทาง

18 ก่อสร้างถนน คสล.(เสน้จาก เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 2 กวา้ง 6  ม.  1,800,000     733 คน ประชาชนบา้นบะหวัเมย ม.2 กองช่าง

บา้นนายขีน-หนองโจด) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 500 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า บา้นบะหวัเมยไม่มีปัญหา ขนาด Ø0.50x0.50 ม. 600,000        239 บา้นบะหวัเมยไม่มีปัญหา กองช่าง

แบบปิด น ้าท่วมขงั ยาว 186 ม. . (อบต.) ครัวเรือน น ้าท่วมขงั

(จากขา้งบา้นนางเพญ็ประภา- งบโดยประมาณ

หนา้วดัอมัพวนารา)

บ้านสร้างหิน หมู่ที ่3

20 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 กวา้ง 4 ม.  ยาว 34 ม. 85,000     - - 720 คน ประชาชนบา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

บา้น (จากบา้นนายวิสุทธิ ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ผลเจือ-เสน้รอบ รร.) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ยาว  500  ม. 130,000   206 บา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

ภายในหมู่บา้น (จากบา้นนายวิชยั ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

จ าปา-บา้นนายศิวาวชุ เรืองนุช และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 กวา้ง 4 ม.  592,000     720 คน ประชาชนบา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

ภายในหมู่บา้น (จากบา้นนาย ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น ยาว 243 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ฉลอง โคตรจ าปา-แยกบา้นนาย ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

สินธุวฒัน์ อุ่นแกว้) เพ่ิมข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 กวา้ง 4 ม.  ยาว 230 ม. 561,000     720 คน ประชาชนบา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

ภายในหมู่บา้น (จากบา้นนาย ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ไพฑูรย ์ไชยวฒิุ -บา้นนายแสง ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

สุทธิปกรณ์) เพ่ิมข้ึน

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ยาว  2,000  ม. 500,000      206 บา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

การเกษตร (จากแยกบา้นนาย ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ฉลอง โคตรจ าปา-ท่ีนานายสดใส และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

ไชยวฒิุ)

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ยาว 330 ม. 90,000        206 บา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

ภายในหมุ่บา้น (จากบา้นนาย ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

จ าเนียร ดาพิมพ(์รอบวดั)- และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

บา้น น.ส.สมใจ โทหตั)

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ยาว  2,000  ม. 500,000    206 บา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

เกษตร (จุดเสน้บา้นบะหวัเมย- ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ท่ีนานายสมยั ใจทน) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 3 ยาว 550  ม. 140,000    206 บา้นสร้างหิน ม.3 กองช่าง

เกษตร (จากบา้นนายพิชิต ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

จนัทร์โพธ์ิ ไปตามถนนลาดยาง และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

บา้นบวั-บะฮี)

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดบาง เพ่ือให้ประชาชนทั้งสองต าบล กวา้ง 6 ม. ยาว 2,450 ม. 10,437,000   206 ประชาชนในหมูบ่า้นทั้งสองต าบล กองช่าง/

เช่ือมระหวา่ง ม.3 ต.บะฮี-บา้นถ่อน มีการคมนาคมท่ีสะดวก (อบต.) ครัวเรือน มีถนนลาดยางใชใ้นการสัญจรไปมา หน่วยงานอืน

ต.เชิงชุม มากยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมากข้ึน

29 โครงการถนนผิวจราจร Cape scal เพ่ือให้ประชาชนทั้งสองหมู่บา้นกวา้ง 6 ม.   9,900,000     206 ประชาชนในหมูบ่า้นทั้งสอง กองช่าง/

พ้ืนทางดินซีเมนต ์ปรับคุณภาพ มีการคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 3,300 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีถนนลาดยางใชใ้นการสัญจรไปมา หน่วยงานอืน

ดว้ยยางพารา (เช่ือมระหวา่ง ม.3- มากยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมากข้ึน

ม.5)

30 โครงการถนนผิวจราจร Cape scal เพ่ือให้ประชาชนทั้งสองหมู่บา้นกวา้ง 5 ม.   7,200,000     206 ประชาชนในหมู่บา้นทั้งสองs,^j[hkoกองช่าง/

พ้ืนทางดินซีเมนต ์ปรับคุณภาพ มีการคมนาคมท่ีสะดวก ยาว 2,400  ม. (อบต.) ครัวเรือน มีถนนลาดยางใชใ้นการสญัจรไปมาหน่วยงานอืน

ดว้ยยางพารา (เช่ือมระหวา่ง ม.3- มากยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วมากข้ึน

ม.9)



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านนาตากาง  หมู่ที ่4

31 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนบา้นนาตากาง กวา้ง 3 ม. ยาว 1,000 ม. 95,000     779 คน ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร (เสน้บา้นนาย ม.4 มีถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร หนา 0.20 ม. (อบต.) มีการคมนาคมท่ีสะดวกยิง่ข้ึน

ประจกัษ-์ฝายน ้าลน้ใหม)่ ในการสญัจรไปมาไดอ้ยา่ง งบโดยประมาณ

สะดวกมากยิง่ข้ึน

32 ก่อสร้างถนน คสล.  (เสน้ทิศ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 4 กวา้ง 3.50 ม. ยาว 325 ม. 693,000     779 คน ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

ใต ้รร.บา้นนาตากาง) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมท่ีสะดวกยิง่ข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

33 ก่อสร้างร่องระบายน ้า(จาก เพ่ือให้บา้นนาตากาง ม.4 ขนาด Ø 0.40 ม. ยาว 450 ม. 585,000      779 คน ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

บา้นนางไสว-บา้นนายสมศกัด์ิ) มีร่องระบายน ้าในหมู่บา้น พร้อมบ่อพกัขนาด (อบต.) ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้น

ส าหรับป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั0.50x0.80 ม. 24 บ่อ งบโดยประมาณ

34 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 4 กวา้ง 4 ม.  ยาว 210  ม. 512,000       211 ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

(เสน้ขา้งโรงเรียน) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

35 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ เพ่ือเก็บกกัน ้าไวใ้ชเ้พ่ือ กวา้ง 250 ม.  ยาว 390 ม. 17,000,000     211 ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง/

หนองควายล่ม การเกษตร ลึก 3.50 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีน ้าใชเ้พ่ือการเกษตร หน่วยงานอ่ืน

 งบโดยประมาณ อยา่งเพียงพอตลอดทั้งปี

36 โครงการซ่อมแซมระบบประปา เพ่ือใหป้ระชาชนบา้นนาคากาง จ านวน 1 แห่ง 200,000    779 ประชาชนในบา้นนาคากาง ม.4 กองช่าง

หมู่บา้น ม.4 มีน ้าประปาใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีน ้าประปาใชอ้ยา่งเพียงพอ

และทัว่ถึง งบโดยประมาณ และทัว่ถึง

37 ก่อสร้างถนน คสล.  (เสน้จาก เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 4 กวา้ง 3  ม.  ยาว 47 ม. 86,000       779 คน ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

บา้นนายสมหวงั-บา้นนายรุ่ง) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมท่ีสะดวกยิง่ข้ึน

 ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 4 กวา้ง 3  ม.  ยาว 40 ม. 73,000       779 คน ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

(เสน้บา้นนายถวิล-บา้น  ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมท่ีสะดวกยิง่ข้ึน

ด.ต.ทองไชย) ในการสญัจรไปมาสะดวกยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 4 ขนาดØ   700,000    180 ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

พร้อมฝาปิด (จากบา้นนายเล่ือน- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  0.50x350x0.50 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมท่ีสะดวกยิง่ข้ึน

บา้นนางสุวดี) ในการสญัจรไปมาสะดวกยิง่ข้ึน งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้บา้นนาตากาง ม.4 มีราง กวา้ง 4 ม. ยาว 250 ม. 600,000    180 ประชาชนบา้นนาตากาง ม.4 กองช่าง

(จากบา้นนายเจริญ-หนองความล่ม)ระบายน ้าในหมู่บา้นส าหรับ หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน ไม่ม่ปัญหาน ้าท่วมขงัภายในหมู่บา้น

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั งบโดยประมาณ

บ้านบะฮี  หมู่ที ่ 5

41 ก่อสร้างฝายน ้าลน้ล าห้วยอั้น  เพ่ือให้ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 ขนาดสนัฝายสุง 3 ม.ผนงัสูง 200,000   1 ล าห้วย บา้นบะฮี ม.5 มีล าห้วยอั้น กองช่าง

แห่งท่ี 2 และหมู่บา้นขา้งเคียง ไดใ้ช้ 3.50 ม.  ยาว 15 ม. (อบต.) ส าหรับเกบ็กกัน ้าส าหรับประชา

ประโยชยจ์ากล าห้วยอั้น งบโดยประมาณ ชน ใชเ้พ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอ

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5  ยาว 500 ม. 130,000       180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(จากบา้นนายเพชร-สามแยก ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ

บา้นบะฮี ม.8) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ

43 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า เพ่ือให้บา้นบะฮี ม.5 มีราง ขนาดØ 0.50x50 ม. 380,000     180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

หนา้ถนนทางเขา้ ศพด.ม.5 ระบายน ้าในหมู่บา้นส าหรับ ยาว 200 ม. (อบต.) ครัวเรือน ไม่ม่ปัญหาน ้าท่วมขงัภายในหมูบ่า้น

(หนา้บา้นนายจ าปา ผายเมืองฮุง- ป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั งบโดยประมาณ

หนา้บา้นนายประมวล) 



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี5 กวา้ง 3  ม.  ยาว 188 ม. 344,000        180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(เสน้หลงั ศพด..ม.5) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี5 กวา้ง 4  ม.  500,000        180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(เสน้ขา้ง ศพด..ม.5) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น ยาว 210 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

46 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 กวา้ง 4 ม. 331,000          180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

เพ่ือการเกษตร(เสน้ขา้งวดัป่า ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น ยาว 1,000 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ยอดแกว้) พร้อมบดทบั ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.60 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี5 กวา้ง 4  ม. 500,000        180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(เสน้ขา้ง ศพด..ม.5) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 210  ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

48 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 กวา้ง 4 ม. ยาว260 ม. 71,000          180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(เสน้รอบหมู่บา้นสายทิศตะวนัตก) ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.50 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

(พร้อมบดทบั) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

49 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 กวา้ง 4 ม. ยาว350 ม. 96,000          180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

(จากถนนบา้นบะฮี-บา้นนาลอ้ม ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.50 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ไปจด ม.8)  (พร้อมบดทบั) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

50 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.เพ่ือให้บา้นบะฮี ม.5 มีราง ขนาดØ 0.50x50 ม. 800,000    180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

แบบฝาปิด (จากบา้นนายเพชร ระบายน ้าในหมู่บา้นส าหรับ ยาว 400 ม. (อบต.) ครัวเรือน ไม่ม่ปัญหาน ้าท่วมขงัภายในหมู่บา้น

พรมนาถ-บา้นนายหนูสินธุ์ ป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั งบโดยประมาณ

พรมนาถ

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า คสล.  เพ่ือให้บา้นบะฮี ม.5 มีราง ขนาดกวา้ง 050 ม. ลึก 0.50 ม. 300,000    180 ประชาชนบา้นบะฮี ม.5 กองช่าง

รูปตวัยพูร้อมฝาปิด   จ  านวน  2 จุด ระบายน ้าในหมู่บา้นส าหรับ จุดท่ี1 ซอยขา้งบา้นนายสมเกียรติ-บา้นนางวรรณดี ประสานพนัธ์ ระยะทาง 73 ม. (อบต.) ครัวเรือน ไม่ม่ปัญหาน ้าท่วมขงัภายในหมู่บา้น

ป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั จุดท่ี2 ซอยขา้งบา้นนายชยัณรงค ์ทองวงษา-บา้นนายช่วย ภูยอดเพชร ระยะทาง 64 ม. งบโดยประมาณ

 



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านผาอินทร์ หมู่ที ่6

52 ก่อสร้างถนน คสล.(จากบา้น เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 กวา้ง 4 ม. ยาว 210 ม. 500,000      350 ประชาชนบา้นผาอินทร์  ม.6 กองช่าง

นางประกายแกว้-ส านกัสงฆ์ ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

สนัติธรรม) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

53 โครงการขุดลอกสระเข่ือนให้ใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนน ้าใชเ้พ่ือการ จ านวน 1 แห่ง ปริมาณ 500,000     ประชาชนบา้นผาอินทร์ ม.6 กองช่าง

เพียงพอแก่การเกษตรช่วงหนา้ เกษตรอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง ดินขุดไม่นอ้ยกวา่ 8,740 (อบต.) มีน ้าใชเ้พ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอ

แลง้ ลบ.ม. งบโดยประมาณ และทัว่ถึง

54 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 ยาว 1,000  ม. 250,000      92 บา้นผาอินทร์  ม.6 กองช่าง

เกษตร  (จากบา้นนายสงบ ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ศีรปัดถา-บา้นบะหวัเมย) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

55 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 ยาว 1,700 ม. 430,000      92 บา้นผาอินทร์  ม.6 กองช่าง

เกษตร  (จากเสน้ทางหลกั - ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ทุ่งนาจาร) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

56 ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 ยาว 1,000  ม. 250,000    92 บา้นผาอินทร์  ม.6 กองช่าง

เกษตร(บา้นนายปิมปัก-บา้น ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

บะหวัเมย) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

57 โครงการขยายเขตระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บา้น จ านวน 1 แห่ง 250,000    92 ประชาชนบา้นผาอินทร์ ม.6 กองช่าง

เพ่ือการเกษตรภายในหมู่บา้น มีน ้าเพ่ือการเกษตรอยา่ง (อบต.) ครัวเรือน มีน ้าเพ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอ

เพียงพอ งบโดยประมาณ

58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 กวา้ง 4  ม. ยาว 3100 ม. 7,560,000       700 ประชาชนทั้งสองต าบลมีการ กองช่าง/

(เสน้จากบา้นผาอินทร์ ต.บะฮี- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน คมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

บา้นกุดน ้าขุ่น ต.เชิงชุม ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

59 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 กวา้ง 4  ม. ยาว 250 ม. 600,000          700 ประชาชนทั้งสองต าบลมีการ กองช่าง

(จากส่ีแยกบา้น น.ส.ดอกเกษ-แยก ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน คมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน

บา้นนายชาญชยั) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 6 กวา้ง 4  ม. ยาว 550 ม. 1,320,000       700 ประชาชนทั้งสองต าบลมีการ กองช่าง/

(จากส่ีแยกบา้นนางรวย อรนิล- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) ครัวเรือน คมนาคมท่ีสะดวกมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

สนามกีฬา) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านหลักเจ็ด หมู่ที ่7

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 7 กวา้ง 4  ม.  ยาว 210  ม. 500,000   241 คน ประชาชนบา้นหลดัเจด็ ม.7 กองช่าง

(เสน้จากถนนสายพรรณา-อากาศ ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

บา้นนายทองมว้น สมเทพ) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

62 โครงการขุดลอกหนองสองห้อง เพ่ือให้หนองสองห้องสามารถ กวา้งประมาณ 15 ม. 500,000     1 แห่ง หนองสองห้องไดรั้บการขดุลอก กองช่าง

ไดม้ากข้ึน ส าหรับประชาชน ลึกจากพ้ืนท่ีดิน 2 ม. (อบต.) เพ่ือกกัเก็บน ้าไดม้ากยิง่ข้ึน

ในหมู่บา้นใชเ้พ่ือการเกษตร งบโดยประมาณ

อยา่งเพียงพอ

63 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 7 กวา้ง 5 ม. ยาว 600 ม. 289,000          180 ประชาชนบา้นหลกัเจด็ ม.7 กองช่าง

การเกษตร (จากถนนชนบทสาย ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

บา้นหลกัเจ็ด-นาตากาง ถึงนานาย ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

สกล วิสาระพนัธ์) พร้อมบดทบั เพ่ิมข้ึน

64 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบท่ี เพ่ือป้องกนัการบุกรุกท่ีดิน 1 แห่ง 250,000          180 ท่ีดินสาธารณะโยชน์ ม.7 กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ภายใน สาธารณะประโยชน์ประจ า (อบต.) ครัวเรือน ไดรั้บการดูแลรักษา

หมู่บา้น (ร้ัวลวดหนาม) หมู่บา้น งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 7 กวา้ง 4 ม. ยาว 210 ม.  500,000    241 คน ประชาชนบา้นหลกัเจด็ ม.7 กองช่าง

(เสน้จากถนนชนบทสายบา้น ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม.  (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

หลกัเจ็ด นาลอ้ม-วดัป่าแสนสุข) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

66 ขุดลอกหนองกุดเขียว เพ่ือให้หนองกุดเขียวเก็บกกัน ้า พ้ืนท่ีประมาณ 2 ไร่ 500,000    1 แห่ง หนองกุดเขียวไดรั้บการขดุลอก กองช่าง

 ไดม้ากข้ึน ส าหรับประชาชน (อบต.) เพ่ือกกัเก็บน ้าไดม้ากยิง่ข้ึน

ในหมู่บา้นใชเ้พ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอ งบโดยประมาณ

67 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 7 กวา้ง 6 ม. ยาว 500 ม. 289,000        180 ประชาชนบา้นหลกัเจด็ ม.7 กองช่าง

การเกษตร (จากแยกถนนพรรณา ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.70 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

อากาศ-ไปจดถนนลงห้วยสอง) ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

(พร้อมบดทบั) เพ่ิมข้ึน

68 โครงการขุดลอกห้วยดอนขาว เพ่ือให้ห้วยดอนขาวเก็บกกัน ้า กวา้ง 20 ม.  500,000        1 แห่ง ห้วยดอนขาวไดรั้บการขดุลอก กองช่าง

ไดม้ากข้ึน ส าหรับประชาชน ยาว 600 ม. (อบต.) เพ่ือกกัเก็บน ้าไดม้ากยิง่ข้ึน

ในหมู่บา้นใชเ้พ่ือการเกษตร งบโดยประมาณ

อยา่งเพียงพอ

69 โครงการปรับปรุง-แกไ้ข ศาลา ศาลาตลาดนดั ไดรั้บ จ านวน 1 แห่ง 500,000        1 แห่ง ศาลาตลาดนดั ไดรั้บ กองช่าง

ตลาดนดัโคกระบือ การปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน (อบต.) การปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน

งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านบะฮีเหนือ หมู่ที ่8

70 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 กวา้ง 5  ม.ยาว1, 200 ม. 496,000   793 คน ประชาชนบา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

(สายล าห้วยหินแตก พร้อมบดทบั) ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.60 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

71 ก่อสร้างถนน คสล.(จากบา้น เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 กวา้ง 4 ม. ยาว 176 ม. 350,000     793 คน ประชาชนบา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

นายอนุชา ผาสุวรรณ์-บา้นนาย ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

หาญ เกษงาม) ในการสญัจรไปมาสะดวก (จ านวน 3 ช่วง) งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

72 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 ยาว 2,000  ม. 500,000     199 บา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

เกษตร (จากบา้นนางหมาย ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

สายอภยั-ยอดห้วยอั้น) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

73 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 ยาว 1,200  ม. 300,000      199 บา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

เกษตร(จากบ.พฤกษาแมนชัน่- ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

นานางบวัสอน บวรเกษมสุข) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

74 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 ยาว 1,000  ม. 250,000      199 บา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

เกษตร (สายห้วยหินแตก) ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

75 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 ยาว 1,500  ม. 380,000      199 บา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

เกษตร(จากนานายอนุสร วะริวงค-์ ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

นานาญหาญ เกษงาม) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

76 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า เพ่ือให้บา้นบะฮีเหนือ ม.8 มีราง กวา้ง 0.50 ม.  200,000    199 บา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

แบบมีฝาเปิด (จากบา้นนายสนั ระบายน ้าภายในหมู่บา้น ยาว 93 ม.   (อบต.) ครัวเรือน ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้น

เกษงาม-ศูนยส์าธิต บา้นบะฮี) ส าหรับป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงั ลึก 0.50 ม. งบโดยประมาณ

77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 กวา้ง 4 ม. 4,320,000     793 คน ประชาชนบา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง/

(เสน้ระหวา่งบา้นนายกระเดียงษา- ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น ยาว 1,200 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน หน่วยงานอ่ืน

บา้นนางหมาย สายอภยั) ในการสญัจรไปมาสะดวกยิง่ข้ึนหนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

78 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 8 กวา้ง4  ม. 555,000        793 คน ประชาชนบา้นบะฮีเหนือ ม.8 กองช่าง

การเกษตร (สายหนองห้าง-หนอง ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น ยาว1,500 ม (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

โพธ์ิใหญ่) ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.50 ม. งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านนาตากางเหนือ หมูที ่9

79 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 กวา้ง 5  ม. 762,000      753 คน ประชาชนบา้นนาตากางเหนือ ม.9กองช่าง

(เสน้บา้นนายนพพร ผาใต้-ส านกั ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 250  ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

สงฆธ์รรมอนุสรณ์) ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

80 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือให้บา้นนาตากาง ม.9 มีท่อ สายท่ี1 ขนาด Ø0.60 ม. 192,000     753 คน บา้นนาตากางเหนือ  ม.9 กองช่าง

พร้อมบ่อพกั ระบายน ้าภายในหมู่บา้น ยาว 267ม.จ านวน14 บ่อ ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้น

(เสน้จากบา้นนายบุญไทย แกว้ดี- ส าหรับป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงัสายท่ี2 ขนาด Ø0.40 ม. 192,000      

บา้นนายทิน พทุธมาตย ์และเสน้ ยาว 148 ม.

จากบา้นนายดนตรี ถากอนงาม- สายท่ี 3ขนาด Ø0.40 ม. 480,000     

บา้นนายคนัที จนัทร์ฤาชยั) ยาว 148 ม.จ านวน 9บ่อ

81 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 ยาว 1,250  ม. 320,000      199 บา้นนาตากางเหนือ ม.9 กองช่าง

การเกษตร  (จากบา้นนาย ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ธานินทร์ แสนสุริวงค-์บา้นนาย และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

ไพบูลย ์บุญจริง)



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 กวา้ง 5  ม. 765,000          753 คน ประชาชนบา้นนาตากางเหนือ ม.9กองช่าง

(เสน้ทางศาลปู่ ตา-นางนางสมาน ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 250  ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

มาตราช) ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

83 โครงการวางท่อระบายน ้า คสล. เพ่ือให้บา้นนาตากาง ม.9 มีท่อ สายท่ี 1ขนาด Ø0.40 ม. 200,000    753 คน บา้นนาตากางเหนือ  ม.9 กองช่าง

พร้อมบ่อพกั ระบายน ้าภายในหมู่บา้น ยาว 150 ม.จ านวน 7บ่อ ไม่มีปัญหาน ้าท่วมขงัในหมู่บา้น

(เสน้ถนนบา้นนางค าเต็ม บุญจริง- ส าหรับป้องกนัปัญหาน ้าท่วมขงัสายท่ี2 ขนาด Ø0.40 ม. 182,000     

บา้นนายมณี อาสาสร้อย และ ยาว 140 ม.จ านวน 7 บ่อ

เสน้ทางบา้นนายแสงจนัทร์ สายท่ี3 ขนาด Ø0.40 ม. 150,000    

ไชยปัญหา-บา้นนางสุดทา สุดาชม) ยาว 140 ม.จ านวน 6 บ่อ

84 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 กวา้ง 5  ม. 760,000        753 คน ประชาชนบา้นนาตากางเหนือ ม.9กองช่าง

(เสน้บา้นนายบุญเติม เข่ือนกอง ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น ยาว 250  ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

แกว้-บา้นนายธานินทร์ ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

แสนสุริวงค)์ ยิง่ข้ึน

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 ยาว 650  ม. 170,000    199 บา้นนาตากางเหนือ ม.9 กองช่าง

การเกษตร   (จากบา้นนาง พิณณภา ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

ศรีไทย-บา้นนายพิจิตร ษรีไทย) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 กวา้ง 5  ม.  758,000        753 คน ประชาชนบา้นนาตากางเหนือ ม.9กองช่าง

(เสน้ท่ีพกัสงฆธ์รรมอนุสรณ์-บา้น ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 250  ม.  (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

นายสุชาติ สุวรรณรงค)์ ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

87 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 9 กวา้ง 3.50 ม. 500,000        753 คน ประชาชนบา้นนาตากางเหนือ ม.9กองช่าง

การเกษตรเลาะล าห้วยปอแดง ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น ยาว 1,200 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 1.0 ม. งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

88 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เพ่ือใหป้ระชาชนในทั้ง 2 หมู่บา้น กวา้ง 4 ม. 500,000        289 ประชาชนทั้ง2 หมู่บา้น กองช่าง

โดยการปูแอสฟัสติกส์คอนกรีต ไดมี้ถนน คสล. มีสภาพท่ีดีข้ึน ยาว220 ม. (อบต.) ครัวเรือน มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

(จากบา้นนายเรืองเดช อนัสุข - หนา 0.15 ม. งบโดยประมาณ

บา้นนางกมรี ผาอินทร์)



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

บ้านบะฮี  หมู่ที ่10

89 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 4  ม.  269,000   407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

(เสน้หลงั รร.บา้นบะฮี) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 110  ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

 ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

90 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 4  ม.   55,000     407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

(เส้นจากบา้นนางประสาร ดว้งหวา้- ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น  ยาว 240 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

หลงัวดั) พร้อมบดทบั ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.40 ม. งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

91 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 4  ม.   500,000        407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

(เสน้รอบสระน ้าดอนปู่ ตา) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น  ยาว 204 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

 ในการสญัจรไปมาสะดวก หนา 0.15 ม งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

92 โครงการขุดลอกหนองกุงพร้อม เพ่ือให้หนองกุงสามารถเก็บกกั กวา้ง 60 ม.  ยาว 90 ม. 567,000        407 คน ประชาชนไดใ้ชน้ ้าจากหานองกุงกองช่าง

ปรับถมท่ีดา้นหนา้ติดถนน น ้าเพ่ือการเกษตรมากยิง่ข้ึน ลึก 3 ม. (อบต.) เพ่ือการเกษตรมากยิง่ข้ึน

งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

93 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 4 ม.ยาว 240 ม. 75,800        407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

(เสน้หลงัวดั-หลงั อบต.) ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.60 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

94 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 4  ม.ยาว 1,000 ม. 552,000      407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

การเกษตร (จากสระน ้าดอนปู่ ตา- ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น หนา 0.80 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

ป่าชา้) พร้อมบดทบั ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

เพ่ิมข้ึน

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 ยาว 450  ม. 120,000    199 บา้นบะฮี ม.10 กองช่าง

(เสน้ไปป่าชา้) ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ  (อบต.) ครัวเรือน มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

96 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 สายท่ี 2กวา้ง 4 ม. 220,000    407 คน ประชาชนบา้นบะฮี  ม.10 กองช่าง

การเกษตร ไดมี้ถนนลูกรังในหมู่บา้น ยาว 1,000 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกข้ึน

สายท่ี2 เสน้จากสระน ้าหนองกุง- ในการสญัจรไปมาสะดวก .หนา 0.40 ม งบโดยประมาณ

ทางไปสร้างหิน-หลกัเจ็ด เพ่ิมข้ึน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

97 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 กวา้ง 6 ม.ยาว 140 ม. 504,000        407 คน ประชานบา้นบะฮี ,นาตากาง กองช่าง

(เสน้บา้นบะฮี-บ.มอนซานโต2) ไดมี้ถนน คสล.ในหมู่บา้น หนา 0.15 ม. (อบต.) มีการคมนาคมสะดวกมากข้ึน

ในการสญัจรไปมาสะดวก งบโดยประมาณ

ยิง่ข้ึน

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 10 ยาว 1,400 ม.  252,000        407 คน บา้นบะฮี ม.10 กองช่าง

(หนา้วดัป่ายอดแกว้-บา้นนายวิชยั ไดมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอ (อบต.) มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งเพียงพอและ

แสนสีแกว้) และทัว่ถึง งบโดยประมาณ ทัว่ถึง

99 โครงการบา้นทอ้งถ่ินประชารัฐ เพ่ือช่วยเหลือดา้นท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน 1  หลงั 100,000   100,000     100,000      100,000    100,000    1 หลงั ผูด้อ้ยโอกาสฯ มีท่ีอยูอ่าศยั กองสวสัดิการ

ร่วมใจเทิดไทอ้งคร์าชนั ราชินี ให้แก่ผูย้ากไร้ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ท่ีมัน่คง สงัคม

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนในต าบลไดมี้ ถนนลูกรังทางหลวงทอ้งถ่ิน500,000   500,000     500,000      500,000    500,000    1,815 ถนนลูกรัง ถนนทางหลวงทอ้งถ่ินกองช่าง/

ทางหลวงทอ้งถ่ิน ภายในต าบล ถนนลูกรังใชใ้นการคมนาคม ภายในเขตต าบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครัวเรือน และประชาชนภายในต าบลมีการหน่วยงานอ่ืน

อยา่งสะดวกและรวดเร็ว งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ คมนาคมอยา่งสะดวก รวดเร็ว



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

101 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้พ้ืนท่ี อบต.บะฮี มีไฟฟ้า หมู่บา้นละ 4จุด รวม 40 จุด 200,000      200,000    200,000    1,815 พ้ืนท่ีต  าบลบะฮีมีไฟฟ้าสาธารณะกองช่าง

ภายในเขตต าบบะฮี สาธารณะอยา่งทัว่ถึง  ช่วยลด จุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครัวเรือน อยา่งทัว่ถึง

อุบติัเหตุ และอาชญากรรม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

102 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีรองรับ ขนาดกวา้ง 5 ม. 500,000   500,000     1 แห่ง อบต.บะฮีมีสถานท่ีรองรับการ ส านกัปลดั

ประสงค ์อบต.บะฮี กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.บะฮี ยาว 15  ม. (อบต.) (อบต.) จดักิจกรรมต่าง ๆ กวา้งมาก

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ยิ่งข้ึน

103 โครงการจดัท าหลกักิโลเมตร เพ่ือบอกระยะทาง 24 หลกั 120,000      120,000    120,000    10 หมู่บา้น เป็นการบอกระยะทางของ กองช่าง

(อบต.) (อบต.) (อบต.) ถนนทางหลวงทอ้งถ่ิน

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

104 ป้ายบอกรหสัของทางหลวงทอ้งถ่ิน เพ่ือบอกถึงรหสัสายทางและ 16 ป้าย 80,000        80,000       80,000       10 หมู่บา้น เป็นการก าหนดสายทางท่ีอยู่ กองช่าง

ในเขต อบต.บะฮี ความรับผิดชอบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตของ อบต.บะฮี ดูแล

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

105 โครงการปรับปรุงคอสะพาน เพ่ือให้การสญัจรไปมา สะดวก 1 แห่ง 100,000    100,000    1 หมู่บา้น ราษฎรสญัจร ไปมา สะดวก กองช่าง

(บา้นนาตากาง ม.4) และลดอุบติัเหตุ (อบต.) (อบต.) และลดอุบติัเหตุ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

106 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย เพ่ือบ าบดัความเดือดร้อนของ 1 สาย  (ม.4 และ ม.9) 498,900     498,900      500,000    500,000    404 ประชาชนในพ้ืนท่ี และท่ีอยูอ่าศยั กองช่าง

บา้นนาตากาง-บา้นบะทอง ประชาชนและผูใ้ชถ้นนสญัจร (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ครัวเรือน สองขา้งทางปลอดมลพิษจากฝุ่ น

ไปมา งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ละออง

 -เพ่ือใหป้ระชาชนสญัจรโดย  -ประชาชนสัญจรโดยสะดวกและ

สะดวกและรวดเร็วและปลอดภยั รวดเร็วและปลอดภยัต่อชีวิตและ

ต่อชีวิตและทรัพยสิ์น ทรัพยสิ์น

 -เพ่ือพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  -พฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

และลดอุบติัเหตุทางถนน และลดอุบติัเหตุทางถนน

107 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง เพ่ือใหป้ระชาชนไดรั้บความ จ านวน 2 หมู่บา้น 200,000    200,000    2 หมู่บา้น ประชาชนมีน ้าส าหรับ กองช่าง

ระบบประปาหมู่บา้น สะดวกในการใชน้ ้าเพ่ิมมากข้ึน ม.2, ม.8 (อบต.) (อบต.) อุปโภค บริโภค

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ และถูกสุขลกัษณะมากยิง่ข้ึน

108 โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า เพ่ือติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้า จ านวน 10 หมู่บา้น 100,000    100,000    10 หมู่บา้น ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

สาธารณะใหส่้องสว่าง สาธารณะใหส่้องสว่าง ม.1-10 (อบต.) (อบต.) และปลอดภยัในการใช้

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ถนนสัญจรไปมาในช่วงเวลากาลางคืน



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

109 โครงการติดเคร่ืองหมายป้าย/ เพ่ือความปลอดภยัและลด จ านวน 10 หมู่บา้น 120,000        120,000        11 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง

จราจร อุบติัเหตุและป้องกนัอนัตราย ม.1-10 (อบต.) (อบต.) ในการใชร้ถ ใชถ้นน

ในการเดินทางสญัจรของประ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ สญัจรไป

ชาชน

110 โครงการติดตั้งตูค้วบคุมไฟฟ้า เพ่ือความปลอดภยัและป้องกนั จ านวน 25 จุด 80,000           80,000          80,000          25 จุด ประชาชนมีความ กองช่าง

ส่องสวา่ง อนัตรายเกิดจากไฟฟ้าลดัวงจร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภยัในการสญัจร

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ ไปมา

111 โครงการท าป้ายบอกเขต/ เพ่ือความสะดวกในการเดิน 10 ป้าย 30,000           30,000          30,000          1 หมุ่บา้น ประชาชนไดรั้บ กองช่าง

ในหมู่บา้น ทางและการจดัระบบผงัเมือง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความสะดวกในการ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ เดินทาง

112 โครงการรังวดัท่ีดินสาธารณะ เพ่ือก าหนดอาณาเขตในท่ีดิน จ านวน 10 หมู่บา้น 30,000           30,000          30,000          10 หมู่บา้น ท าให้ อบต.ทราบ กองช่าง

ประโยชน์ สาธารณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาณาเขตท่ีดินสาธารณะ

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

113 โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้า เพ่ือใหป้ระชาชนมีความ 1.ถนนท่ีไมมี่การติดตตั้ง 500,000        500,000        10 หมู่บา้น 1.ประชาชนมีความ กองช่าง

สาธารณะและขยายเขตประปา ปลอดภยัในการใชถ้นนในช่วง ไฟฟ้า (อบต.) (อบต.) สะดวกและปลอดภยัใน

กลางคืนและมีประปาใช้ 2.ครัวเรือนท่ียงัไมมี่น ้า งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ การใชถ้นนช่วงกลางคืน

อยา่งทัว่ถึง ประปาใช้ 2.ประชาชนมีน ้าประปาใช้



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

114 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้ประชาชนไดมี้ความรู่ ผูน้  าชุมชน ในเขตต าบล 50,000          10 หมู่บา้น ผูน้ าชุมนและประชาชนมีความรู้และ ส านกัปลดั

เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ เก่ียวกบัการบริหารจดัการขยะ (อบต.) สามารถน ามาปรับใชใ้นการ

ในชุมชน งบโดยประมาณ บริหารจดัการขยะในชุมชนของตวัเอง

115 โครงการบริหารจดัการขยะ เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกบั บริการประชาชนในเขต 300,000      300,000        300,000          300,000        300,000        10หมู่บา้น ประชาชนไดรั้บความสะดวก ส านกัปลดั

การบริหารจดัการขยะ ของ ต าบลบะฮี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในการรับการบริการดา้นการ

อบต.มีความพร้อมในการ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ จดัเก็บขยะมูลฝอย

ให้บริการอ านวยความสะดวก

ในการจดัเก็บขยะมูลฝอย

ให้แก่หมู่บา้นในเขตต าบล

116 การจดัการขยะอินทรียด์ว้ย เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมการเล้ียงประชาชนผูท่ี้สนใจ ม.1-10 30,000          60 คน ประชาชนมีความรู้ในการเล้ียงไสส้ านกัปลดั

มือเรา ไสเ้ดือนเพ่ือก าจดัขยะอินทรีย์ (อบต.) เดือนเพ่ือก าจดัขยะอินทรีย์

และผลิตปุ๋ ยมูลไสเ้ดือน งบโดยประมาณ และผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนใชเ้องไป

117 ร่วมดว้ยช่วยกนัแกไ้ขปัญหา เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมการ ประชาชนผูท่ี้สนใจ ม.1-10 20,000          20,000          6,330 ประชาชนตระหนกัในการดูแล ส านกัปลดั

ขยะพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ร่วมดว้ยช่วยกนัรักษาส่ิงแวด (อบต.) (อบต.) คน รักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

ลอ้ม งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ



ตัวช้ีวดั หน่วยงาน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 KPI ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ทีรั่บผดิชอบ

(ผลผลติของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีม่า

118 รักโลก ร่วมใจ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพ่ือสร้างความตระหนกัในการ ประชาชนในเขตต าบลบะฮี 20,000        20,000          20,000           20,000          20,000          6,330 ประชาชนตระหนกัในการดูแล ส านกัปลดั

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) คน รักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน

งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ งบโดยประมาณ

119 การเพาะเล้ียงหนอนแมลงปีก เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมการเล้ียง ประชาชนผูท่ี้สนใจ ม.1-10 20,000          60 คน ประชาชนมีความรู้ในการเล้ียงหนอนส านกัปลดั

แข็งก าจดัขยะอินทรีย์ หนอน แมลง เพ่ือก าจดัขยะ (อบต.) แมลง เพ่ือก าจดัขยะอินทรีย์

อินทรีย์ งบโดยประมาณ  

120 อบรมการผลิตส่ิงประดิษฐ์จาก เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมการน า ประชาชนผูท่ี้สนใจ ม.1-10 20,000           50 คน ประชาชนมีความรู้ในการ และรู้จกัการส านกัปลดั

วสัดุเหลือใช ้(recycle) เศษวสัดุเหลือใช้ (อบต.) น าเศษวสัดุมาประดิษฐ์ 

 งบโดยประมาณ  



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานบริหารทั่วไป

1 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ เพ่ือใช ้เป็นพาหนะส าหรับ รถบรรทุก 6 ลอ้ ขนาด 1,100,000      ส านกัปลดั

และขนส่ง กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต. 3 ตนั จ  านวน 1 คนั จ านวน 1 คนั

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่  ่า

กว่า 3,000 ซีซี หรือก าลงั

เคร่ืองยนตสู์งสุด ไมต่  ่ากว่า

80 กิโลวตัต์

2 แผนงานบริหารทัว่ไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการยกเลิกส าเนา อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนก  700                700                ส านกัปลดั

เอกสาร (ส าเนาทะเบียนบา้น ประสงค ์ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง

และส าเนาบตัรประจ าตวั (Smart Card Reader)

ประชาชน)

109

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี อ าเภอพรรณานิคม  จังหวดัสกลนคร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่าน

แบบ 

ผ.03 



เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่าน

ผ.03 

แผนงานสาธารณสุข

3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก์ารเกษตร เพ่ือใชใ้นการพน่หมอก เคร่ืองพน่หมอกควนั 59,000            59,000           ส านกัปลดั/

 ควนั ป้องกนัโรคติดต่อ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 อนั จ านวน 1 อนั กองส่งเสริมการ

การเกษตร

แผนงานการศึกษา

4 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ เพ่ือใช ้เป็นพาหนะส าหรับ รถโดยสารรับ-ส่งนกัเรียน 1,750,000       1,750,000      กองการศึกษา

และขนส่ง รับ-ส่ง เดก็นกัเรียนใน ชนิด 6 ลอ้  ขนาด  4  ตนั จ านวน 1 คนั จ านวน 1 คนั ศาสนาและวฒันธรรม

ศพด. และกิจกรรมอ่ืน ๆ จ านวน 1 คนั

แผนงานเคหะและชุมชน

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑย์านพาหนะ เพ่ือใชเ้ป็นพาหนะในการ รถยนตบ์รรทุก (ดีเซล) 722,000         กองช่าง

และขนส่ง ปฏิบติังาน ดบัเบิ้ลแคบ จ านวน 1 เคร่ือง

จ านวน 1 คนั

6 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑก่์อสร้าง เพ่ือส ารองไวก้รณีท่ีประปา เคร่ืองซมัเมอร์สส 180,000         180,000         กองช่าง

หมู่บา้นเสีย(ซมัเมอร์ส) ขนาด 1.5 แรงมา้ จ านวน 3 เคร่ือง จ านวน 3 เคร่ือง

 -สามารถใชง้านในขณะตรวจ จ านวน 9 เคร่ือง

สอบระบบตวัเดิม
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เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผดิชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่าน

ผ.03 

แผนงานสังคมสงเคราะห์

7 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับการยกเลิกส าเนา อุปกรณ์อ่านบตัรแบบอเนก 1,400             1,400             กองสวสัดิการ

เอกสาร (ส าเนาทะเบียนบา้นและประสงค ์ จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง สงัคม

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (Smart Card Reader)
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบระทรวงมหาดไทย    

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
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(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
          5 คะแนน  

(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน   
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเดน็การพิจารณา 

3.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
3.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
3.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 คะแนน 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  

รวมคะแนน 100  คะแนน  
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4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร   

 

4.3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
    1. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
          โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton  
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS))  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-

Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method)  
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model)  
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได้  
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs)  
ผลกระทบ (Impact)  
 

4.4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
    1. ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น)  

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่าองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
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3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ  
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ   4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้
องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์
ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้   

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาต ิและการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่า
การเมืองในระดับชาต ิยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น
ต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง  การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก
ส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง 
เป็นต้น ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไรนั้น ส่วน
หนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น
นโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานในท้องถิ่น 
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา  เพ่ือบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกัน
เองนั้น ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบาย
ควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมือง
ท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความ
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับ
ข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น  ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้
สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Agent) อย่างแท้จริง  
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2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  

เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ
ปัญหาอ่ืนๆที่ กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้อง
ในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อ
กันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น
ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของ
การแจกของให้แก่ราษฎร อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอา
เวลาไปท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตาม
หลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้  

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง  
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูม ิ(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆ มากมาย เป็นต้น สภาพของสังคมไทยมักเป็น
สังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน 
กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี  ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคม
ท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  ต้องมีความสามารถบริหารงานบน
ความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆ กันได้หมด การปฏิบัติงาน
ทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่า
จะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง  
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ 
อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน  เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณ
อิเล็กทรอนิคส์  เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทาง



อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
การที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
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2. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่

ข้อเสนอแนะ เป็นต้น)  
องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ

คาดการณ์การพัฒนาต่างๆ อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบ
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย  

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)   

----------------------------------------------- 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี เป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี จึงได้ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเป็นไป
ตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ทุกประการ 
       

องค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตาม
แผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และ
งบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือนสิงหาคม   พ.ศ.2562 
 
     (ลงชื่อ)           
      ( นายสุกันท์  สุนันธรรม )   
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบะฮี 



 
 
 
 
 
 

 
 


